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ATKUSANAT

Eliiketurva ndyttEid edelleenkin useimmissa maissa
kuuluvan niihin sosiaalipolitiikan lohkoihin, joilla ke-
hitys menee voimakkaasti eteenpdin. Tarjotakseen
suomalaisille eldkepolitiikan kehittdjille tietoja tilan-
teesta muissa maissa Eliiketurvakeskus aloitti vuonna
1963 ulkomaisia eliikejArjestelmid koskevien tutki-
musten sarjan. Sen tuloksia on tdhdn mennessd jul-
kaistu kolmena vihkosena, joista ensimmdinen ktisit-
teli palkansaajien vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldk-
keitd, toinen perhe-eldkkeitd ja kolmas yrittdjdeldk-
keitd eri maissa.

Jdrjestelmien nopean kehityksen takia ovat etenkin
ensimmAisen tutkimuksen tulokset nyt jo pahasti
vanhentuneita. Lisdksi on lukijoilta saatujen toivo-
musten valossa osoittautunut aiheelliseksi laajentaa
tutkimusten piirid. Ndistd syistd on Eldketurvakes-
kuksen tutkimusosastolla suoritettu uusi, aikaisem-
pia laajempi ja perusteellisempi tutkimus eri maiden
eldkejdrjestelmistd vuonna 1969. Aineiston kerddmi-
sen eri ldhteistd on hoitanut fil. maist. Jouko Janhu-
nen, joka myos on kirjoittanut pAdosan seuraavassa
julkaistavasta tekstistd. Allekirjoittaneen osuutena on
ldhinnd ollut osallistuminen tutkimuksen suunnitte-
luun, oheisen tekstin tarkastaminen sekd sen muu-
tamien osien kirjoittaminen.

Eldketurvakeskuksessa tammikuun 20 pdivdnii 1970
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JOHDANTO

Kev66llii 1964 ilmestyi Eliiketurvakeskuksen suorittama tutkimus "Katsaus
eriiiden maiden elaketurvaldrjestelmiin", jossa tarkasteltii,n yleisid el6ke-
jarjestelmiii 14 eri maassa Euroopassa ia Pohjois-Amerikassa. Nyt kiisilld
oleva kirjanen on tavallaan uusittu painos tasta tutkimu,ksesta. Aiheen
kdsittely on kuitenkin suoritettu toiselta pohjalta ldhti'en kuin edellisessa
tutkimuksessa ja tar.kasteltavaa aluetta on huomattavasti laajennettu. uute-
na eliikemuotona on otettu murkaan perhe-elake; aikaisempi tutkimus ra-
joittuu ainoastaan vanhuus- ja tyokyvyttomyyselSkkeisiin. Perhe-eldkkei'td
on erlkseen ktisitelty Eldketurvakeskuksen vuonna 1965 julkaisemassa

tutkimurksessa "Yleiset perhe'elSkejiirjestelmat erdissii'maissa".

Esitys on tassa tutkimuksessa jaettu kolmeen pdaosaan. Ensimmaisessa
Iuvussa tarkasteilaan elAketurvan nykyistd tilannetta ja kehitystd koko
maailmassa. Kahdeksassa seuraavassa luvussa kasi,telladn elii,keturvaan
liittyvid ylei,sid asioita ja elakejSrjestelmien peruspiirteitd utkittujen mai-
den eldkejdrjestelmien valossa. Ndistd eliikejdrjestelmi,stS esitetdan yksi-
tyiskohtaiset kuvau'kset kolmessa viimeisessd Iuvussa. Lisdksi on kirjan
lopussa li,iteosa, jossa on tiedot turtkittujen maiden eldketurvan historialli-
sesta kehityksest6, taulukko tutkittujen eldkej2irjestelmien rahoituksesta
sekii taulukot palkansaajien elakejSriestelmien laajuudesta Euroopassa,
Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa.

yksityiskohtaisen kuvau,ksen kohteena olevat eliikejSrjestelmat ovat niitd,
jotka kattavat joko maan ko'ko vdeston tai palkansaajat tai ainaki'n pdA-

osan heistii. Yl,eisten eldkeidriestelmien rinnalla on useimmissa kasitel-
lyissii mai,ssa jdrjeste,lmiii, jotka koskevat tiettyjii suppeampia ammatti-
tai veestoryhm,id. Niimii ns. erityi'sjdriestelmat jddvdt tdssd tarkastelun
ulkopu,olelle. samoin ei Iiihemmin kzisi,telld erillisid i'tsenaisten yrittdjien
eldkejdrjestelmi6, koska niitd on selvitetty vuonna 1967 ilmestyneessd
Elaketurvakeskuksen tutki,muksessa "Yrittdjien elaketurva eri maissa"'
Suomen kohdalla on tassa suhteessa kuitenkin tehty poikkeus, koska
vuoden 1970 alussa tulevat voimaan uudet maatalousyrittSjid ja muilta yrit-
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tejia koskevat elakelait, joilla yrittiijiit saatetaan ansioihin suhteutetun ele-
keturuan piiriin. Muutenkin on katsottu aiheelliseksi kdsitell6 verrattain
perusteellisesti Suomen el6kejairjestelmiA niihin vuoden 1969 kuluessa
tulleiden lukuisten muutosten takia.

Tarkasteluun on otettu elAkejdrjestelmid 20 eri maasta, jotka siiialtsevat
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Maat ovat Belgia, Englanti, Hollanti,
Jugoslavia, lslanti, ltalia, lta-Saksa, ltavalta, Kanada, Ldnsi-Saksa, Neu-
vostoliitto, Norja, Pu,ola, Ranska, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsek-
koslovakia ja Yhdysvallat. Naiden voidaan katsoa antavan melko hyv6n
kuvan elaketurvasta Euroopassa, koska Lansi-Euroopan osalta tarkastelun
ulkopuolelle jaaivat (eriiitii pienoisvaltioita lukuun ottamatta) ainoastaan
Espanja, lrlan,ti, Kreikka, Luxemburg ja portugali, sek5 ltA-Euroopan
osalta Albania, Bulgaria, Rornania ja Unkari.

Esityksen perustana oleva aineisto on koottu eri aikakauskirjoista ja -leh-
dista seka eri maiden el6,keturvaa esittelevirstd teoksista. Alkuperaisia
l,akiteksteja on 'kaytetty hyvti;ksi niin paljon kuin niitii on ollut saatavissa.
El6kejdrjestelmi,std annetut tiedot ovat vuonna 1969 voimassa olrl.eiden
m6SrAysten mukaisia. Raham6Ar.irnd ilmoi,tetut etuudet on muutettu Suo-
men markoi'ksi vuoden '1969 syksylld voi,massa ol,leiden pariteetti- ja
valuuttaku.rssien mukaan.
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I. EIIKEIURVAN NYKYINEN TITANNE ITAAILMASSA

Elaketurvalla pyrit6an varmistamaan sen piirii'n kuu'luvi,lle henki'loil'le toi-
meentulon jatkuvuus vanhuuden, tyokyvyttomyyden ja perheenhuoltalan
kuoleman varalta. Vlime vuosi,kymmeni,na on eri puoli,lla maai,lmaa alettu

kiinnirttda yh6 enernm6n huomiota elSketu,rvan parantamiseen. Kehitys

on tassd suhteessa ollttt varsin nopeaa. Nii'npd 'kun vuonna 1949 oli

.ionkinlainen useamman kui,n yhden vdestoryhmiin,kiisittdvd eldkejdrjes-
telma 44 maassa, nii,ta oli vuon'na 1958 io 58 maassa ia vuonna 1967

perdti 97 ,maassa.

Eleketurvan kehi,tys ei ole kaikissa maissa ollut t6ysi,n samanlaista.
Yleensd kuitenkin elikkeet on ensin iarjestetty ni.irll,e vdestoryhmil,le, joiden

kohdalla se on olh"$t helpointa joko ryhman homogeenisu,uden, amma{illi-
sen erityi,sasernan, alueellieen sijai,nni'n tai muu'n syy'n vuoksi' Erittdin
usein el6keturva on alu,ksi u,lotettu valtion tai mui,ssa jul,kisissa t6issd
oleviin. Viel6 vuoden 1967 alussa maai'lrnassa oli 23 val'tiota, joissa

elSketurvan piirissd olivat vain n6md vAestciryh,mat. Mutta naiden I'tstiksi

oli edelteenkin j,ou,kko rnaita, j.oissa yhdelltikiiiin ryhmtil,lii ei viela ollu,t

eldketurvaa.

Kun elakkeet on saatu jdrjestetyksi pi'enemmille vdest6ryhmltl'le, on seu-
raavan.a vaiheena tavallisesti ollut ,laajentaa elaketurvan piiriS suurempi,a

ryhmiA koskevaksi joko entistii elAkej?irjestelmdd muu'ttamalla tai luo-
malla uusia jdrjestelmi6 enli,sten rinnal'le. Palkansaajien elaketurva on

useimmissa maissa pyritty jdriestamaan kuntoon en'nen kui'n itsenaisten
yrittajien elSkeongelmia on alettu ratkoa. Poi,kkeu,ksen tassa muodostavat
eriiat nlistd maista, joiosa on voimassa koko vaeston kattava tasasuurui-
nen kansanela,kejdriestel,mli. Ndissd palrkansaaiat ja yrittajdt on saalettu
Iiittea elaketurvan pi,iriin samanaikaisesti.

Kai,kki elarkejdrjestelmiit ovat iatkuvan kehirtyksen al'aisia. Varsi'n'ki'n viime
vuosi,na on tapahtunut hyvin suu'ria muu'toksia. Monii'n maihi'n on luolu
kokonaan uudet eldkejSrjestelmAt. Muun muassa Englannissa, Kanadassa,
Norjassa, Ruotslssa, Suomessa ia Tanskassa on otettu kdytto6n kansan-
elSkejarjestetmia taydenrtdvat uudet elSkejarjestel,mat. Rakenteel,lisia rnuu-
toksia elakelakei,hin, elAketurvan laajennuksia sekd eldke-etu'utksi'en paran-
nuksia on suoritettu useissa maissa.
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Kuten johdan,nossa jo todettiin, tdssd tu,tkimuksessa kiinnitetdiin pA6huo-
mio ,niihin yleisiin eldkejdrjestelmiin, joissa palkansaajat tai pdAosa heistd
on mukana. Palkansaajien eldketurva voidaan periaatteessa jArjestdd
,kolmella eri tavalla: 1) koko viieston'kdsittdvilld kansan,eldkejdrjestelmil,16
ja niitti tdydentrivi,llai IisdelSke- tai ty6eldkejdrjestelmiltd, 2) patkansaajien
omilla yleisilld eldkejdrjestelmi,llA, tai 3) erttyiseldkejdrjestetmit,td, joIoin
eri palkansaajaryhmilld on omat jdrjestelmAnsd. Varsin harva maa on
omaksunut palkansaajien yksinomaiseksi eldkejArjestel,mdmuodo,ksi jonkin
ndistd jArjestelmAtyypeistd. Useim,missa maissa on kdytossd useamman
tyyppi,siei jdrjestelmid.

KansaneldkejiirjestelmAt ovat valtion johtamia elAkejiirjestelmia, joiden
piiriin rkuuluu maan koko vaestd. KansanelAkejdrjestelmid on varsinkin
Euroopassa tdydenn,etty lisA- tai tyoelAkejdrjestelmilld, jotka puolestaan
kattavat joko koko ansiotyotd tekevdn vaeston tai pal,kansaajat. Monissa
maissa taas ei ole kansaneldkejtirjestelmAd, vaan pal,kansaajilla on joko
yksi yh,teinen jarjestelma tai sitten tyontekijoilld ja toi,mihenki,loilld on
molemmi'lla omat jdrjestelmdnsd. Eriiissd maissa ovat joko kai,kki tai osa
itsenaisistd yrittajista mukana palkansaajien eldkejairjestelmissa, toisissa
taas on yrittajille omat jarjestelmdnsd palkansaajien jerjestelmien rinnalla.
Erityisjdrjestelm6t koskevat vain tiettyjA vAesto- tai ammattiryhmid, esim.
julki,sissa toissd olevi,a, kaivostyontekijoitri, rautatieldisid, merimiehid tai
maataloustyontekijoitd. ErityisjdrjestelmiS on paitsi palkansaajilla myos
itsendisi,l,ld yrittAj illd.

Taulukossa 1 on tehty lukumddrdinen yhteenveto palkansaajien eleketur-
vasta maairlmassa vuonna 1967.

Euroopassa ja Amerikassa on kaiki,lla valiloilla ainakin jon,ki,n vdestoryh-
mdn kattava elakejarjestelma, sen sijaan Aasiassa ja Afrikassa on edel-
Ieen valtioita, joissa edes yhdelld,kdAn palkansaajaryhmailld ei vietd ole
elaketurvaa. Aas'rassa ja Afrikassa on samoin su,urirn osa niista valtioista,
joissa vain julkisissa t<iissd olevat kuuluvat eldketurvan piirii,n. Koko
vaeston kdsittdvdt,kansaneldkejdrjestelmat ovat ominaisia nimenomaan
erdille Pohjois- ja Ldnsi-Euroopan valtioille, mutta niitd on myos muuta-
missa Euroopan u,lkopuol,ella olevi,ssa maissa. Erdissd kansaneld,kejArjes-
telmissd koko eldke tai jokin osa siite maksetaan vain tietyn tulorajan
alapuo'lella olevilrle avustusluontoisina elakkei'nd. Joillakin palkansaaja-
ryhmlllA on eri,tyisjiirjestelmia ennen kaikkea Euroopassa ja Amerikassa;
muualla nii,td on yleensd vain julkisissa toissd olevilla. Taulukkoa tarkas-
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Maanosa
Maita
Yht.r)

Taulukko 1. PALKANSAAJTEN ELAKETURVA

Elake.iariestelmia Kansan-
elake-
jarjes-
relmia

Palkansaajilla
omia jarjestel-
mid (loimih.

i a/tai
tyontek.)'?)

Palkans. erityis-
jarjestelmia 2)

naista vain
lulk. toissa

olevilla

naiste vain
vht. vht. julk. toissa

o levilla

Eurooppa

Amerikka

Aasia

Australia ja

Oseania

Af rikka

28

26

JJ

z6

26

27

10

5

4

21

20

23

o

20 6

10 14 19

Z 2 2

40 37 12 36 35

Yhteensa 129 120 23 22 79 't04 64

1) Eraita pienia valtioita ei ole tassa mukana

2) Eraissa maissa palkansaaiilla on omia jarjestelmia kansanelakejarjestelmien lisaksi

teltaessa on kuitenkin mui,stettava, etta mo'nissa maissa on tiettyjen
yritysten tai ,tyonantajien palvet'uksessa olevi'lla ion'kinlainen elaketurva
yrityksen puitteissa. Ndmd pienet yksityiset elakeiarjestelmdt eivAt kdy i'lmi

tiistd taulu,kosta eika niistd yleensdkddn ole saatavissa riittdvdsti tietoja.
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2. TUTKITUT ETIKEJIUESTEITI{IT

Eld,kejdrjestelmAt voidaan jakaa ryhmiin hyvin monella eri tavalla. Edelli-
sessd luvussa tuli jo esille yksi mahdollinen ryhmittelyperusta, organi-
saatiotyypei,ttAin. Hyvirn usei,n ryhmittely tapahtuu elAkeperusteiden
mukaan ts. sen mukaan, maksaako jiirjestelmd aktiiviajan ansioista riippu-
mattomia eli tasasuuruisia.) vai niihin perustuvia eli ansioihi,n suhteutettuja
elakkeita. Tasa- ja ansioeldkkeit6 kAsitelldain enemman "El6keperusteet"-
luvussa.

TAssd tutkimurksessa elAkejirjestelmAt ryhmitolldAn elakeperusteiden
mukaan. Tutkittujen maiden elAkej6rjestelmdt jaetaan kolmeen ryhmdAn
sen mukaan, ovatko niiden maksamat elake-etuudet tasasuuruisia vai
ansi,oihin suhteutettuja vai onko samassa maassa kdytossd molemman
tyyppisiii elA'kejdrjestelmiii. Tarkastelu kohdistuu niihin yleisii,n eldkejAr-
jestelmifn, j,oissa kaikki palkansaajat tai valtaosa heistii ovat mu,kana.

Tarkastelun kohteena olevat 20 maata jakaantuvat esitettyjen periaa,ttei-
den mukaan kolmeen ryhmiiAn seuraavasti:

1. Tasasuuruisten el?lkkeiden jarjestehat
Hollanti
lslanti
Tanska

2. Sekd tasasuuruisten ettA ansioihin suhteutettujen elakkeiden
jdrjestelmAt

Englanti
Kanada
Norja
Ru,otsi
Suomi

') Termi "tasasuuruiset" ei ole aivan onnistunut kaikkien tehen ryhmean luettavlen
elakeiariestelmien kohdalla, koska elakkeen suuruus saattaa nlissa vaihdella muiden
tekiioiden kuin aktiiviaian ansioiden perusteella. Parompaakaan nimitysta ei kuiten-
kaan toistaiseksi olo suomenkielisessa terminologiassa esilntynyt.
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3. Ansioihin suhteutettujen elakkeiden j6rjeotelmdt
Belgia
Italia
Ite-Saksa
Itavalta
Jugoslavia
Ldnsi-Saksa
Neuvostoliitto
Puola
Ranska
Sveltsi
Tsekkoslovakia
Yhdysvallat

Tutkimurksen seuraavlssa Iuvuissa kdsitel,lddn erAitd eldkejdrjestelmien
peruspiirteitS. Tdmd suoritetaan pdAasiassa ylla mainittujen maiden elAke-
jdrjestelmien valossa, mutta jolssakin kohdin otetaan esimerkkejd my6s
nAiden maiden ul,kopuolisista eldkejArjestelmi'sta.
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3. JARJESTETMIEN UTOITUVUUS

Tutkimuksen liitteind olevista taulukoista kiiyvdt selville ne vaestoryhmat,
jotka kussakin maassa ovat mukana eliiketurvassa. Jdrjestelmien yksityis-
kohtaisten kuvausten alussa tutkimuksen loppuosassa esitetdiin luettelot
kunkin maan tdrkeim'mistd eld,kejiirjestelmistA, joihin sisdltyvAt myos pal-
kansaajien erityisjdrjestelmdt ja itsenaisten yrittdjien elakejarjestelmat.

Yleinen kansaneldkejdr.jestelmd ilman yleistd ansioihin suhteutettujen
eldkkeiden jdrjestelmdA takaa ansioista riippumattomat eldkkeet koko
vaestolle Hollannissa, lslannissa ja Tanskassa. Tdstd huolimatta ei mis-
sAAn ndistd maista kaikkien vdestoryhmien elaketurva ole tdysin saman-
lainen. Hollannissa on valtaosalla pal,kansaajia kansaneldkkeen lisdksi
tyoelakkeet tyosuhteen perusteella. Nlimd eldkkeet ovat osaksi ansioista
riippumattomia, osaksi niihin suhteutettu;ja. Hollannin kansaneldkejdrjes-
tel'miissd ei sitd paitsi tyokyvyttomyyselakkeitd makseta koko kansaile
vaan ainoastaan palkansaajille. Islannissa on erdilld yksitteiisilld ammat-
tial,oilla omat elakejerjestelmiinsd. Tanskassa on palkansaajilla kansan-
eldkejdrjestelmdn ohella oma lisdetdkejdrjestelmdnsd, joka myontd6 an-
sioista riippumattomia lisdeldkkeitd sen piiriin kuuluville. NAmd eldkkeet
maairdytyvdt palvelusajan perusteella. Palkansaajien Iisdeldkejdrjestelmiidn
voivat Tanskassa ,kuulua myos ne itsenaiset yrittajat, jotka saavat tuloa
seka yrittajanA ettd palkansaajana.

Kansaneldkejdrjestelmii takaa ansioista riippumattomat eldkkeet maan
koko viiestolle myos Englannissa, Kanadassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suo-
messa. Tdmdn Iisdksi on kussakin ndistd maista kdytdnnossii ansioihin
suhteutetut Iisiiel6kkeet. Kanadassa, Norjassa ja Ruotsissa lisdeldkkeet
ovat kaikilla ansiotyotd tekevilld, Englannissa toistaiseksi vain palkansaa-
jilla. Englannissa palkansaajien IisdetEikkeet on .idrjestetty joko valtion
tyoelakejdrjestel,man tai yksittdisten tyonantajakohtaisten tyoelakejeirjeste-
lyjen avulla. suomessa tulee ansioeldketurva vuoden 1970 alusta ,l6htien
kdsittdmaiin pal,kansaajien lisriksi myos itsenaiset yrittdjdt, joita varten
on saadetty kaksi elakelakia, toinen maatalousyrittajiri ja toinen muita
yrittdji6 koskevaksi.

Tutkituista puhtaista ansioelakejdrjestelmista Belgiassa, ltaliassa, Ite-sak-
sassa, Jugoslaviassa, Neuvostoliitossa, puolassa, Ranskassa ja Tsekkos_
lovakiassa palkansaajilla on yhteinen el6kejdrjestelmii, johon kuuluvat
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seke tyontekijAt ettti toimihenkilot. Sen sijaan lEvallassa ja L?insi-Saksassa
tyontekijoilla ja toimihenkiloillS on morlemmilla omat eliikejtirjestelmdnsd'
Sveitsin ja Yhdysvaltain jArjestelmdt ovat thmtin ryhmdn maista ainoat,

iotka periaatteessa ulottavat piirilnsd ,koko ansiotydtd tekevdn vdeston,
siis myds itsenaiset yrittAjtit.

Belgiassa yhdistettiin vuoden 1968 alusta lahtien tyontekijoiden, toimihen-
kiloiden, ,kaivosmiesten ja merimiesten erilliset elakejarjestelmAt yhdeksi
yleiseksi jArjestelmAksi. Sen ul,kopuolelle jdivdt edelleen rautatieldiset
sekd julkisissa toissd olevat henkilot. ltalian yleiseen elSkejdrjestelmAdn
kuuluvat merimiehid ja rautatieldisid sekd jul,kisissa toissd olevia lukuun
ottamatta kaikki muut palkansaajat. lta-Saksassa pal'kansaajien eldkejAr-
jestel,mdssd eivdt ole mu,kana rautateiden ja postin palveluksessa olevat
palkansaajat. Neuvostoliitossa ovat vastaavassa jdrjestelmdssd kaikki muut
palkansaajat paitsi kollektiivitilojen tyontekijat. Erddt vapaan ammatin
harjoittajat kuuluvat myos palkansaajien jdrjestelmdiin. Samankaltainen
on jArjestely Jugoslaviassa, jossa mm. kirjailijat, taiteilijat ja asianajajat
voivat liittya pal'kansaajien yleiseen el6kejdrjestelmiiiin. Puolan yleiseen
elAkejiirjestelmtiiin eivtit ,kuulu kaivosmiehet eivdtkd rautatielAiset. Bans-
kassa palkansaajien yleisen elhkejdrjestelmdn piiriin kuuluu noin 70 0/o

kaikista palkansaajista. Ulkopuolella ovat maataloustyontekijat, kaivos-
miehet, rautatielaiset, merimiehet, sdhko- ja kaasualan tyontekijiit sekii
jul,kisissa toissii olevat. Kaupan ja teollisuuden palvelurksessa olevilla
palkansaajilla sekd erdil,ld muillakin ryhmilld on yleisen jtirjestelmtin
tdydennyksend omia lisdelSkejdrjestelmid. Tsekkoslovakiassa ovat palkan-
saajien jArjestel,mdssd osuustoimintatilojen tyontekijoita lukuun ottamatta
kaikki muut palkansaajat. Lisdksi tdhiin jdrjestelmdiin kuuluvat erddt va-
paan ammatin har.ioittajat samalla tavalla kuin Neuvostoliitossa. - Tdssd
mainittujen yleisten elhkejtir.jestelmien ulkopuolella olevilla palkansaa-
jilla on kussakin maassa omat erityisjArjestelmAnsA.

Itavallassa palkansaajien eldketurva koostuu kolmesta rakenteeltaan sa-
mankaltaisesta j?irjestelmilstZi, tyontekijoiden, toimihenkiloiden ja kaivos-
miesten jdrjestelmistii. Julkisissa toissd olevilla ja julkisilla notaareilla
on omat erityisjdrjestelmdnsd. Liinsi-Saksassa tyontekijoilld ja toimihen-
kilciilld on omat elSkejdrjestelmdinsA. Niiden ulkopuolella ovat vain kai-
vosmiehet ja julrkisissa triiss6 olevat, joilla on samoin omat jiirjestelmdn-
s5. Pal,kansaajien jdrjestelmien piiriin kuuluvat myos itsendisistA yrittd-
jistd kAsiteollisuuden harjoittajat ja er6At vapaan ammatin harjoittalat.
Edelliset kuuiuvat tyontekijoiden ja jiilkim,mdiset toimihenkil6iden eliike-
lain alaisuuteen.
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Sveitsin elti'kejdrjestelmdn piiriin kuuluvat sekii palkansaajat etta itsentii-
set yrittdjdt. Samoin on asianlaita Yhdysvalloissa, jossa kuitenkin rauta-
tieldisilld ja iulkisissa toissa olevilla on omat elAkejdrjestelmdnsd. Ko'ko-
naan eldkejdrjestelmdn ulkopuolelle jddvdt lisiiksi Yhdysvalloissa erddt
lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevat maa- ja kotitaloustyontekijAt seke ti+
tyn tulorajan alapuolella olevat itseniiiset yrittdjdt.

Edella mainittujen Iisdksi eurooppalaisista valtioista voidaan todeta, etta
Atbaniassa, Romaniassa ja Unkarissa kaikki palkansaajat (paitsi Unkaris-
sa maataloustyontekijat) kuuluvat yhden el6kejdrjestelmdn piiriin. Sama
on tilanne Bulgariassa ja Maltassa, joissa kuitenkin myos itsenaiset yrit-
tdjiit ovat samassa eliikejdrjestelmdssd kuin palkansaajat. Kreikassa pal-
kansaajien eldkejdrjestelmddn kuuluu myos erhitd itseneisia yrittdjid.
Luxemburgissa tyontekijoilld ja toimihenkiloilld on molemmilla omat ela-
kejdrjestelmdns6. Irlannissa palkansaajien yhteiseen elAkejiirjestel,miiiin
eiviit kuulu suurituloiset toimihenkilot. Espanjassa ja Portugalissa kaupan
ja teollisuuden palvelu,ksessa olevilla palkansaajilla on yhteiset el6,kejAr-
jestelmdt. - Kai.kissa muissa tdssA mainituissa maissa, paitsi Albaniassa,
Maltassa ja Romaniassa, on erAilld palkansaajaryhmilla omia erityis-
elSkejArjestelmi6 yleisen jArjestelmAn rinnalla.

Euroopan ulkopuolisissa valtioissa on palkansaajilla yleensd yhteinen eld-
kejdrjestelmd, mutta kuten liitetaulukoista kdy selville, se ei suinkaan
aina ulotu kaikkiin palkansaajiin. Jarjestelmaan kuulumisen edellytyksena
on joko tietyilld aloilla kuten kaupan ja teollisuuden piirissd tyoskentely,
tai vdhintSSn tietty miiiirA tyontekijoitii (tavallisimmin 5 tai 10) yrityksen
palveluksessa. Erdissd Kes,ki-ldin ja Latinalaisen Amerikan valtioissa eld-
keturva on ensin jdrjestetty kaupunkiammateissa tyoskentelwille palkan-
saajille ja vasta vAhitellen otettu elaketurvan piiriin myos maaseutu. Tdt6
menettelyii o,vat seuranneet mm. Colombia, lran, lrak, Meksiko, Turkki ja
Venezuela. Erityisj6rjestelmia on pAdasiassa vain julkisissa toissA olevilla,
sekd muutamissa harvoissa maissa maataloustyontekijoilla, kaivosmiehilld,
rautatieldisilld, merimiehilld ja erAilld muilla pienemmilld ryhmill6.

Kaikissa eldkejdrjestelmissii mdiiritellddn tarkkaan ne ryhmdt, jotka kuu-
luvat jdrjestelmdn piiriin. Vai,kka jdrjestelma periaatteessa kattaa esim.
kaikki palkansaajat, sen ulkopuolelle jdd kuitenkin aina tiettyja ryhmiA.
Uutta jarjestelmd6 perustettaessa tdmd yleens6 koskee niitA henkiloitd,
jotka jiirjestelmin voimaantullessa jo ovat eldkeiAssd. Monet jArjestelmit
jdttdvdt samoin ulkopuolelle ne palkansaajat, .ioiden tyosuhde on lyhyt-
aikainen tai jotka eivet tyossaan yllA tiettyyn vAhimmdisansioon.
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Erdissd maissa on kdiytossd ns. avustustyyppisid eldkejirjestelmid, joihin
periaatteessa kuuluu useimmiten maan koko vdesto, mutta etuuksien
saanti on riippuvainen tulojen mddrdstA. Ndiden jdrjestelmien ulottuvuutta
ei voida tarkastella samassa mielessa kuin muiden elAkeitiriestelmien.
Avustustyyppinen eld,kejdrjestelmd on kiiytossd mm. Australiassa, ElelS-
Alrikassa, Saudi-Arabiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Valtaosa edelld esitetyistii eldkejdrjestelmistii rakentuu pakollisen vakuu-
tuksen periaatteelle. Erdissd jdrjestelmissii on kuuluminen jArjestelmdn
piiriin kuitenkin tehty vapaaehtoiseksi. Englannin kansaneldkejArjestelmiitin
kuuluminen on vapaaehtoista avioliitossa oleville naisille sekd niille itse-
ndisille yrittdjille ja ansiotyotd tekemattomille henkiloille, joiden tulot
iaavat tietyn rajan alapuolelle. Englannin tyoeldkejdrjestelmaan kuulumi-
nen on periaatteessa pakollista palkansaajille. TAhdn on kuitenkin se
poikkeus, ettd vakuutetun, jolla on yhtd hyvd eliiketurva tyonantaian iar-
jestdmtind, ei tarvitse Iiittya valtion tyoeliikejdrjestelmddn.

Ruotsin lisAelAkejdrjestelmdiin on pal,kansaajien pakko kuulua, Sen si-
jaan itsendisillii yrittdjillS on oikeus tietyin ehdoin sekd yksilollisesti ero-
ta jdrjestelmdstd ettd liittyd siihen myohemmin uudelleen. Samoin Suomen
tyoeldkejdrjestelmiissd on yrittdjdlld, jonka eldketurva on muulla tavoin
riittdviin hyvin jdrjestetty, mahdollisuus anomuksesta jd6dd j6rjestelmdn
ulkopuolelle ja myohem,min palata sen piiriin. ltdvallassa ja Ldnsi-Sak-
sassa eldkejdrjestelmddn kuuluminen on yleensii pakollista mutta, jos pa-
kollisen kuulumisen edellytykset lakkaavat olemasta, vakuutettu voi joko
erota siita tai myos edelleen pysyd mukana jdrjestelmdssa edellyttaen,
ettti hdn on tayttanyt tietyt, paaasiassa vakuutusaikaa koskevat vaatimuk-
set.

Varsin monissa maissa on yleisten eldkeidrjestelmien ohella tyonantaja-
tai yrityskohtaisia eldkejtirjestelmid, joiden piiriin kuuluvat tietyn tyonan-
tajan tai yrityksen palveluksessa olevat palkansaajat.
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4. JIUESTETMIEN KAIIAMAI RISKIT

Palkansaajien elAkejdrjestelmien tavallisin tyyppi on iiirjestelmd, joka kA-
sittAd vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeet. Tasta yhdistelmdstA
on kuitenkin olemassa muutamia poikkeuksia. Ne ovat yleensA sellaisia,
etta jarjestelmd ei maksa tyokyvyttomyys- tai perhe-eldkkeitd.

Tutkitut tasaelAkejdrjestelmdt Hollannlssa, lslannissa ja Tanskassa mak-
savat kaikki vanhuus- ja ,perhe-elSkkeita. Sen sijaan tyokyvyttomyyseldk'
keiden kohdalla on eroavuuksia. Hollannissa tyokyvyttomyyseltikkeitii mak-
setaan vain palkansaajille, kun taas vanhuus- ja perhe-eldkkeita saa koko
vAesto. Tanskassa palkansaajien lisdel2ikejdrjestel'mdssd ei tyokywttd-
myyseldkkeitA makseta lainkaan.

Niissd maissa, joissa on tasaeldkejArjestelmAn rinnalla palkansaajien an-
sioelAkejArjestelma tai koko viieston kdsittdvd ansioihin suhteutettu lisa-
el6kejdrjestelma, kattaa ainakin toinen jdrjestelmista sekd vanhuuden,
tyokyvyttomyyden etta perheenhuoltajan kuoleman aiheuttamat riskit. Kai-
kissa maissa eivat molemmat jArjestelmiit ole tdssii suhteessa t6ydellisi6.
Ruotsi on ndihin saakka ollut ainoa maa, jossa sekA vanhukset, tyokyvyt-
tomAt, Iesket ettd orvot ovat voineet saada rinnakkain kahta elAkettd,
tasasuuruista kansanelAkettA ja ansioihin suhteutettua lisdeldkettd. Suo-
men tydeldkejdrjestel,m6 on myos etuuksiltaan t6ydellinen, ja samoin on
tAstd lAhtien ,kansaneldkejdrjestelmd, jossa lokakuusta 1969 al'kaen mak-
setaan vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeiden lisAksi perhe-eldkkeitd nais-
leskille ia lapsille. Sita vastoin esim. Kanadassa vain lisAel6keidrjestel-
mA kdsitt6d kaikki eldkelajit, kun taas kansaneldkejdrjestelman ainoat
varsinaiset elakkeet ovat vanhuuseldkkeet. Englannissa kansanelakejar-
jestelmA puolestaan maksaa sekd vanhuus-, tyokyvyttomyys- etta perhe-
eldkkeitd, mutta tyoeldkejdrjestelmddn ei sen sijaan sisdlly tyokyvytto-
myyseldkkeitd.

Kaikkien tassa tutkittujen yksinomaan ansioelAkejdrjestelmiS kdyttdvien
maiden eliikej6rjestelmdt maksavat vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-
eldkkeitA. Sikdli poi,kkeuksellinen on 'kuitenkin Belgia, ettd sielld tyoky-
vyttomyysel6kkeet kuuluvat sairausvakuutusjdrjestelmAn eikd eldkejArjes-
telman yhteyteen.

Perhe-eldkkeet, jotka voivat kasitteA sekA leskeneldkkeen etta orvonelak-
keen tai vain jomman ku,mman, liit$et ldheisesti vanhuus- ja tydkyvytt6-
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myyselakkeisiin. Kaikki tassii tutkitut elSkejiirjestel,mdt sis6ltavdt lesken-

elSkkeet. Sen silaan orvonelakkeiden osalta muutamat iariestelmat ovat
puutteellisia.

Tanskan kumpaankaan elakej6rjestelmtitin ei sis6lly orvoneldkkeita. sa-
moin on asianlaita Englannln tyoelakejariestelmdssd. Ansioeldkejdrjestel-
mista orvonelakkeet puuttuvat ainoastaan Belgian ja Ranskan iariestel-
mist6. Belgiassa orvoitle maksettavat korotetut lapsiavustukset korvaa-
vat orvoneldkkeet.

Useiden maiden elakesuorituksiin liittyy elAkkeiden lis6ksi kertasuorituk-
sena maksettava hautausavustus. se maksetaan tavallisesti sukulaissuh-
teesta riippumatta vainajan hautaulksesta huolehtineille henkiltiille. Erdissd
maissa hautausavustus maksetaan kuitenkin sairausvakuutusj6rjestelm6n
eikA eldkejtirjestelman kautta. Ndin on esim. Belgiassa, ltavallassa ja
Tanskassa.

Seuraavalia sivulla esitetddn taulukon muodossa tutkittujen maiden elake-

i6riestelmissd katetut riskit.

Maailmassa on (vuoden 1967 tilanteen mukaan) yhteensii 12 maata, joi-
den elAkejdriestelmissd kaikki tai jotkut etuudet maksetaan kertasuori-
tuksena. Kahdeksassa maassa maksetaan vanhuus- ia tyokyvyttomyys-
elekkeet jatkuvina elakkeina, mutta perhe-eltlkkeet sen sijaan kertasuori-
tuksina. NAihin maihin kuuluvat mm. Filippiinit, Gabon, Paraguay ia Por'
tugali. Naissa maissa eltikejArjestelmdn voidaan sanoa kattavan kaikki
kolme riski6, mutta eri mielessii kuin muissa eldkejdrjestelmiss6.
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Taulukko 2
ELAKEJARJESTELMIEN KATTAMAT RISKIT
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5. ELIKKEEN SAAMISEN EDETTYTYKSEI

Kaikissa elikejdrlestelmissa on eldkkeiden myontdmiselle asetettu tietyt'

Iaissa mahdollisimman tarkoin mditiritellyt kriteerit. Tiissd luvussa ktisitel-
lalin eraitd oleellisimpia eldkkeen saamisen edellytyksid. vanhuuselak-
keen osalta tdllaiseksi voidaan tdydelld syyllti ensisijaisesti katsoa eldke-

idn tdyttAminen. Tyo,kyvyttomyyseldkkeessZi tietty tyokyvyttomyyden aste

on thrkeii paitsi etuuden saamiseen usein myos sen maiirdan vaikutta-
vana tekij6nii. Perhe-el6kkeen kohdalla tarkastellaan tassa luvussa niita
ehtoja, jotka koskevat eldkkeeseen oikeutettuja henkiloitii. Elakkeen

saamiseen ja ennen kaikea sen mddradn vaikuttavaa vakuutusaikaa kti-

sitelldin sen sijaan jAljempZinii "Eliikeperusteet'Lluvussa'

5. I Vanhuuseldkeikd

Taulukosta 3 havaitaan, ett6 eri maissa kdytossa oleva yleinen vanhuus-
eld,keikti vaihtelee hyvinkin paljon maasta toiseen. Korkein kiintea van-

huusel6keikd on 70 vuotta ja alhaisin 40 vuotta. Edellinen on Norian

elakejdrjestelrmisszi, jal;kimmainen Neuvostoliitossa tietyn palvelusajan suo-
rittaneilla sokeilla naishen'kiloilla. Paitsi jArlestelmdstA toiseen, vaihtelua
eldkeidssd esiintyy myos jdrjestelmien sis6ll?i sukupuolen, ammattiryhman,
palvetusvuosien, terveydel'listen ja erdiden muiden tekijoiden mukaan.

Niissii tapauksissa, joissa miehilld ja naisilla on eri eldkei'ka, kaytantd
on aina se, ettd naisten eliikeikd on alhaisempi kuin miesten. Hyvin ylei-
sesti naisten elAkeikd on tAlloin viisi vuotta alhaisempi, kuten Englan'
nissa, Belgiassa, ltaliassa, ltevallassa ja Puolassa. Sveitsisse se on kol-
me vuotta alempi.

Neuvostoliitossa ja Tsekkoslovakiassa naisten elSkeikd on samoin mies-

ten eldkeikdd alhaisempi, mutta neissa maissa myos naisten keskuudessa
on vaihtelua elakeian suhteen. Neuvostoliitossa vdhintAdn viisi lasta kas'
vattanut nainen pAdsee elAkkeelle viittd vuotta aikaisemmin kuin muut-
Tsekkoslovakiassa naisten eldkeikd vaihtelee 53 ia 57 vuoden valilla ias-
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ten lukumddrasta riippuen. Suomen ja Tanskan kansaneldkejdrjestelmis-
sa naisten eldkeikd on periaatteessa sama kuin miesten, mutta tietyissa
olosuhteissa eraat naiset voivat pddstd eliikkeelle viitta vuotta normaa-
lia aikaisem,min. Suomessa alempi elAkeika (60) koskee pienituloisia yk-
sinaisia naisia ja Tanskassa (62) pienituloisia yksindisid naisia ja elAk-
keensaajien vaimoja.

Ammateittain tapahtuvat elAkei6n ryhmittelyt ovat omi,naisia sosialistisille
maille. Neuvostoliitossa eldkeikti erdill6 vaarallisilla tyoaloilla ja vai,keissa
t6issd on jopa 10 vuotta alhaisempi kuin tavanomaisilla tyoaloilla. Sa-
mantapaiset jtirjestelyt ovat myos Jugoslaviassa, Puotassa ja Tsekkoslo-
vakiassa, vaihteluviili ei vain ole niin suuri kuin Neuvostoliitossa. Tutki-
tuista Ldnsi-Euroopan maista ainoastaan Belgia soveltaa yleisessii elAke.
idrjestel,mdssddn alempaa el6keikdd joillakin tyoaloiila.

Palvelusvuosilla on vaikutusta eldkeikddn Italiassa, ttdvallassa, Jugosla-
viassa, Ldnsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa. ltaliassa eldkkeen voi saada
iAstd riippumatta, jos palvelusvuosia on ainakin 35, lt?ivallassa vastaavas-
sa tapauksessa viisi vuotta normaalia eldkeikii6 aikaisemmin. Jugosla-
viassa elA,kkeen saa samoin viisi vuotta aikaisemmin, jos miehellA on
palvelusvuosia 35 ja naisella 30; normaalissa el6kei6ssa vaaditaan 20
palvelusvuotta. Jos miehel,l6 sielld on 40 tai naisella 35 palvelusvuotta,
ei eldkkeen saamiselle ole asetettu mitAtin ikdrajaa. Liinsi-saksassa nai-
set voivat pddstd eldkkeelle viitte vuotta normaatia ai,kaisemmin, jos he
ovat olleet paatoimisessa ammatissa v6hintadn 10 vuotta viirmeisista 20
vuodesta. Neuvostoliilossa tietty mddra palvelusvuosia maan pohjoisilla
alueilla oikeuttaa viitta vuotta normaalia alhaisempaan eldkeikAdn.

ErdAt eldkejdrjestelmdt myontAvdt elEkkeen nor.maalia alemmassa elake-
i6ss6, jos terveydelliset tai ereet muut poikkeukselliset seikat sita vaati-
vat. Niinpa ranskan kansanelikejdrjestel,mdssA ja ltEivallan eldkejarjestel-
massd terveydelliset syyt katsotaan alempaan eldkeikddn oikeuttaviksi.
Neuvostoliitossa pidetaan sokeutta tdllaisena asiantilana. Ldnsi-saksassa
tydttomyys voi eriiin ehdoin oikeuttaa alempaan el6keik6rin.

Edella esitetyt elakeiat ovat vaihtetusta huolimatta kiinteita ikdrajoja.
Monissa jdrjestelmissd on kuitenkin pyritty joustavuuteen el6keikiikiiy-
tdnnossd mdarddmiil16 eldkeirka liukuvaksi siten, ettd vakuutettu voi halu-
tessaan siirtyd eltikkeelle normaalia el6keikdi aikaisemrnin tai lykdta
elakkeen alkamisen sitd mydhem,mAksi. Jhlkim,mdinen kdytdntd on verrat-
tomasti yleisem,pi kuin edellinen.
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MiehetElakeiarjestelma

Taulukko 3.

1. HOLLANTI
kansanelake

ISLANTI
kansanelake

TANSKA
kansanelake

palkans. lisaelake

2. ENGLANTI
kansanelSke
tyoelake

KANADA
kansanel. ia lisael

NORJA
kansanel. ja lisael

RUOTSI
kansanel. ja lisEiel

SUOMI
kansanelake

ry6elake

3. BELGIA
palkansaajat

ITALIA
palkansaajat

ITA-SAKSA
palkansaajat

ITAVALTA
pal kansaajat

VANHUUSELAKEIKA

Naiset
Liukumis-
mahdol-

I isuus

ylos ja
alas

yl6s

ylos

alas

yl6s

Miehet ia naiset 60-vuotiai-
na jos terueydelliset tai
muut seikat sita edellYtta-
vat; pienituloiset, yksinai-
set naiset ja elakkeensaa-jien vaimot 62-vuotiaina

-

Poikkeuksia

65

67

65

67

yl6s

ylos

ylos

ylos
yl6s

67

60
60

65

70

67

65

65

60

55

60

60

67

65
65

65

70

67

65

65

65

60

65

65

Vuodesta 1970 lahtien; alen-
tunut vuosittain (66 v. vuon-
na 1969)

Tukiosa pienituloisille, Yk-
sinaisille naisille 60-vuo-
tiaina

Erail la epaterveellisi I l:i tyo-
aloilla elakeike 5 vuotta
alhaisempi

Ei ikarajaa 35 vuodelta
vakuutusmaksunsa maksa-
neilla

Kaivosmiehet 50-65-vuo-
liaina palvelusajan Pituu-
desta riippuen

Eriwisehdoilla 60-vuotiaina(nai!ille ss-vuotiaina) tYot-
iomille tai sairaille tai iar-
jestelmaan 35 vuotta kuu-
lu ne ille
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Eliike ja rjeste lmai M iehet Naiset
Liukumis-
mahdol-
lisuus

55

65

60

60

62

57

yl os

yl os

oc aI aS

N EUVOSTOLI ITTO
pal kansaaj at

SVEITSI

TSEKKOSLOVAKIA
pal kansaajat

PUOLA
pal kansaajat

RANSKA
pal kansaajat

YHDYSVALLAT

60

65

60

65

65

60

65

60

JUGOSLAVIA
pal kansaaj at

LANSI-SAKSA
tyont. .ia toimih

Poikkeuksia

Ei ikarajaa 40 vuotta pal-
velleilla miehilla ja 35
vuotta palvelleilla naisilla;
miehet 55-vuotiaina jos
palvelusvuosia 35 ja naiset
50-vuotiaina jos palvelus-
vuosia 30; miehet 65- ja
naiset 60-vuotiaina tietyille
ehdoilla jos palvelusvuosia
vain 15 (normaalivaatimus
20); rasittavissa ja vaaral-
lisissa ammateissa nor-
maalia elakeikaa aikaisem-
min

Miehet ja naisel 60-vuo-
tiaina jos olleet edellisen
vuoden tyottomana; naiset
60-vuotiaina jos olleet
paatoimisessa ammatissa
10 vuotta viimeisista 20
vuodesta

Miehet 50- ja naiset 45-
vuotiaina maanalaisessa
kaivostyossa, kem iall isessaja metallurgisessa teolli-
suudessa; miehet 55- ja
naiset 50-vuotiaina tietyis-
sa suurta ammattitaitoa
vaativissa toissa ja aloillajoiden tuotteita pidetaan
erityisen tarkeina, seka 15
-20 vuoden palveluksen
jalkeen pohjoisilla alueilla;
naiset 50-vuotiaina tietyilla
tekstiiliteollisuuden aloilla;
5 lasta kasvattaneet naiset
so-vuotiaina; sokeat miehet
50- ja naiset 40-vuotiaina

Maanalaisessa tyossa ja
epaterveellisilla tyoaloilla
5 vuotta aikaisemmin

Tasaelakkeet 65 vuotta tavt-
taneille joilla ei oikeuita
ans ioel akke is i i n

Miehet 58-vuotiaina maan-paallisessa kaivostydssa;55-vuotiaina terveydelle
vaarallisissa tdissa ja vaa-rallisissa tyoolosuhteissa
tehtavissa toissa kuten
maanalaisessa kaivostyos-sa; naisilla 53-57 vuotta
lasten lukumaarasta riip-
puen



EliikeikA on ylospdin li,ukuva Englannin, lslannin, ltalian, Ranskan, Suomen,
Tanskan ja Tsekkoslovakian eliikejAriestelmissa. Ruotsissa on sek6 kan'
sanel6kejdrjestel'mdssd ettd lisAeldkejdrjestelmdssA liukumismahdollisuus
molempiin suuntiin, Belgian ja Yhdysvaltain eldkejdrjestelmissii taas vain

alaspain.

Liukuvan elAkeiAn vaikutuksesta eliikkeen suuruuteen on eri maissa jon-
kin verran toisistaan poikkeavia mddriyksid. Yleinen sddnto on kuiten-
kin, etta elAke on vahennetty normaalia aikaisemmassa elAkeidssd ja ko-
rotettu, jos elakkeelle siirtymist2i lykdtzidn. Esimerkkeina voidaan mainita
Ruotsi ia Suomi. Ruotsissa eldkeikii on liukuva vhlilld 63-70 vuotta, iol-
loin jokainen kuukausi ennen 67 vuoden ikdA vdhentAA eldkettti 0.60/o
ja jokainen kuukausi 67 vuoden jdlkeen lisdA sitd saman verran. Suomen
kansaneldkejdrjestelmiissA jokainen lykkiiysvuosi 65 ikavuoden jalkeen
merkitsee 70 ikavuoteen saakka 12.50/o 'korotusta eld,kkeen perusosaan.
Maksimikorotus on siis 62.5o10. Tyoelhkejdrjestel'mdssd taas eldkettti 'ko-
rotetaan lykkaysajalta sAdstyneitA el6ke-erid vastaavalla mddrAlld. Esim.

68 vuoden i2iss6 elAkkeen korotus on n. 37 0/o ja 70 vuoden idssd n. 72o/o.

5. 2 Tydkyvyttiimyyselekkeen saamisen edellytykset

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, ettA tyokyvyttomyydellA tarkoitetaan sel-
laista sairauden, vian tai vamman aiheuttamaa henkistd tai ruumiillista
tilaa, jonka johdosta asianomaisen henkilon tyo- ja ansiokyky on ratkai-
sevasti alentunut. Eldkkeen saamisen edellytyksend olevan tyokyvyttomyy-
den maaritelmdt vaihtelevat kuitenkin sanamuodoltaan ia myos asialliselta
sisAlloltddn varsin paljon i6rjestelmtistd toiseen. ErAissd jAriestelmissti
pannaan paapaino tyokyvyttomyyden liidketieteelliseen puoleen, kun taas
toisissa otetaan enemmAn tai viihemmdn huomioon myos erilaisia sosiaa-
lisia tekijoite ldhtien siitd, ettti ndistd iohtuen voi lddketieteellisesti kat-
soen samanlainen tilanne olla anslomahdollisuuksien kannalta toisille
henkiloille kohtalokkaampi kuin toisille. Ttillaisia sosiaalisia nAkokohtia
voivat olta vakuutetun ika, ammattitaito ja koulutus, yleinen tyovoima-
tilanne, tyonsaantimahdollisuudet vakuutetun omalla asuinpaikkakunnalla
lne. On mddritelmiA, ioissa edellytetean, etta asianomainen ei pysty
tekemddn mink66nlaista tyota, kun taas toisissa vlitataan vakuutetun
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kykyyn tehdA "hdnelle sopivaa tyotd" tai "entistd tycitiiAn tai site vastaa-
vaa" taikka puhutaan hdnen mahdollisuuksistaan ansaita tietty osa joko
yleense "normaaleista ansioista" tai "normaaleista ansioista hAnen
omassa ammatissaan".

Tyokyvyttomyys voi olla joko tilapeiste tai pysyviid. Elakejarjestelmdt eivdt
yleensa myonnd eldkkeitA aivan tilapdisissA tyokyvyttomyystapauksissa,
vaan ndiden korvaamisen katsotaan kuuluvan sairausvakuutusjArjestelmille.
Kuitenkaan ei elAkkeen saaminen tavallisesti edellytd elinikdiseksi arvioi-
tua tyokyvyttomyyttii, vaan siihen riittae, etta tyokyvyttomyys on jatkunut
tai tulee todenniikoisesti jatkumaan pitkdhkon, eri jArjestelmissd eri
tavoin mddritellyn ajan. ErAdt ldrjestelmiit maksavat jatkuvien tyokyvytto-
myyselEikkeiden ohella myds mearaaikaisia elakkeita.

Eltikkeen myontdmisen edellytyksena olevan tyokyvyttomyyden ei vAlttd-
miittA tarvitse olla tdydellistA, vaan eldkkeitd maksetaan useimmissa
jdrjestelmissd jo osittaisenkin tyokyvyttomyyden johdosta. Se, miten suuri
tyokyvyn menetys elAkkeen saamiseksi vaaditaan, on tavallisimmin miiAri-
telty tiettynd numeerisesti ilmaistuna osuutena joko tyo- tai ansiokyvysta.
Nain on etenkin sellaisissa jerjestelmisse, loissa maksetaan eri suuruisia
tyokyvytt6myyselakkeita - tdysid eldkkeitA ja osaelAkkeitd - tyokyvyn
menetyksen asteesta riippuen. TAllaisia on suurin osa tutkituista jdrjes-
telmista. Myos niissA jdrjestelmissd, lotka maksavat vain yhdenlaisia
tyokyvyttomyyselakkeita, on eliikkeen myontamisen edellytyksend usein
tietty prosenttinen ansiokyvyn menetys, mutta naiden jdrjestelmien piirista
loytyy myos esimerkkejd siita, etta tyokyvyttomyyselakkeen saamisen edel-
lytykset voidaan miiiiritellA muullakin tavoin.

Tyokyvyttomyysasteesta riippuvia osaelakkeita eivAt sisAlld Belgian, lta-
lian, ltii-Saksan, ltdvallan, Kanadan, Suomen ja Yhdysvaltain eldkejdrjes-
telmiit. Niissii maksetaan tdysi ty<ikyvyttomyyselake kaikille jdrjestelmdn
tyokyvyttomyysmddritelmAn mukaan eliikkeeseen oikeutetuiksi todetuille.
Belgiassa ja ltii-Saksassa edellytetddn, ettA vakuutettu on menettanyt
ainakin 2/3 normaalista ansiokyvystAAn. Sama raja on voimassa tyon-
tekijoiden kohdalla ltaliassa, kun taas toimihenkiloillil sielld riittaa ansio-
kyvyn vdheneminen puoleen normaalista. ltdvallassa on rajana kaikkien
vakuutettujen kohdalla kykenemAttomyys ansaita puolta normaaleista
ansioistaan.

Kanadan, Suomen ja Yhdysvaltain tycikyvyttomyysmA6ritelm6t eivat sisalle
mitAdn numeerista mittaa vaaditulle tyrikyvyn menetykselle, vaan asia on
niissd ilmaistu toisella tavoin. Kanadassa ja Yhdysvalloissa elAke myon-
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netaan, los todetaan, etta vakuutetulla ei ole mahdollisuutta jatkuvaan

tyontekoon missaan ammatissa. Yhdysvalloissa otetaan kuitenkin vakuu-
tetun tyomahdollisuuksia arvioitaessa erilaisia sosiaalisia tekii6ita huo-

mioon suuremmassa madrin kuin Kanadassa. suomen tyoeltikejdrjestel-
massa pidetadn tyokyvyttomAnd henkilod, joka sairauden, vian tai vam-

man takia on kykenemiiton suorittamaan "entist6 tyotaAn tai muuta tyota,

mita on pidettavd ikd, ammattitaito ia muut seikat huomioon ottaen

h6nelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana". Edellytyksena
,on listiksi, ettd tyokyvyttomyyden voidaan arvioida iatkuvan vdhintadn
yhden vuoden ajan. samantapainen on suomessa myos kansaneldkejiir-
jestelmdn tyokyvyttomyysmd6ritelm6, joskin se erdissii yksityiskohdissa
poikkeaa edellisesta. siind mm. sokeat henkilot katsotaan aina tydkyvyt-
tomiksi heidan todellisista ansiomahdollisuuksistaan riippumatta.

osatyokyvyttomyyseldkkeitti maksavista iarjestelmista useimmissa luokitei-
laan tyokyvyttomAt kahteen tai kolmeen ryhmdAn tyokyvyttomyysasteen
mukaan, mutta erdat iariestelmat maksavat osaelakkeita jatkuvan asteikon
mukaan siten, etta elAkkeen meara on suoraan tycikyvyttomyysasteen
osoittama osuus tdydesti eldkkeest6. Alin elAkkeeseen oikeuttava tyo-
kyvyttomyysaste on yleensa yhteydessa siihen, kuinka suuria pienimmat
maksettavat osaeldkkeet ovat tayteen eldkkeeseen verrattuina, mutta myos
poikkeuksia tdst6 sddnnostd esiintyy. Yleisenil havaintona jariestelmien
vertailusta voidaankin todeta, etta eri idriestelmtit ovat tyokyvyttdmyyttd
koskevien vaatimusten suhteen ankaruudeltaan varsin erilaisia.

Alinta tyokyvyttomyysrajaa sovelletaan Hollannin kansanelAkejtirjestel-
miissii, jossa jo 15 0/o:n tyokyvyttomyys oikeuttaa osaelakkeeseen. Jugos'
laviassa raiana on 30 0/o ja Tsekkoslovakiassa 113 tyokyvyttomyys.
NAistA maista Hollannissa ja Jugoslaviassa kitytetAdn osaelakkeen suu-
ruutta mddrattdessd latkuvaa asteikkoa, kun sen sijaan Tsekkoslovakiassa
kaikki osaeldketapaukset saavat puolet taydesta elEikkeestd. Samoin
Sveitsissa on osaeldkkeen mAArA aina puolet taydesta elakkeesta, mutta
sen saamiseksi vaaditaan tavallisesti 50 o/o:n tydkyvyttdmyys, joskin poik-
keustapauksissa elAke voidaan myontAA jo 1/3:n ty6kyvystddn menet-
taneelle.

Pohjoismaissa on osaelAkkeeseen oikeuttavan tyokyvyttomyyden alarajana
yleisesti keytossa 500/o:n tyokyvyttomyys. Tata rajaa sovelletaan Noriassa
ja Ruotsissa sekii kansaneldkettd ettA lisAelAkette my6nnettdessii, ja
samoin se on voimassa lslannin ja Tanskan kansaneliikeidriestelmissa.
lslannissa ja Norjassa osaeldkkeiden suuruus mdArdytyy jatkuvan asteikon
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mukaan. Ruotsissa osaelake voi olla ioko 213 tai 1/3 taydestA eldkkeestd,
ja Tanskassa osaeltikkeitd on samoin kaksi luokkaa eliikkeen mddriin
ollessa joko 3/4 tai 3/8 tdydesta etakkeesta.

Osaeldkkeitd maksavissa jarjestelmissa ovat tiiyden tyokyvyttomyyseldk-
keen saamiselle asetetut vaatimukset usein varsin ankarat. Niinpd edel16
mainituista maista Jugoslaviassa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ia
Tsekkoslovakiassa tdyden eliikkeen myontiiminen edellyttaa suunnilleen
tdydellistd tydkyvyn menetysta. Hollannissa rajaksi on asetettu 800/o:n ja
lslannissa 7501o:n tyokyvyttomyys. Sveitsissd myonnetiiiin tAysi elAke jo
ansiokyvyn menetyksen ollessa vahintean 2/3.

Myos Neuvostoliitossa, Puolassa ja Ranskassa tyokyvyttomdt jaetaan
eldkkeen suuruuden mAdrddmiseksi kolmeen luokkaan, mutta luokittelun
perusteet poikkeavat erdiissd kohdin edellA esitetysta. Suurimman eldk-
keen saavaan Iuokkaan kuuluvat nimittain nAissd maissa jatkuvaa hoitoa
tarvitsevat tdysin tyokyvyttomdt, keskimmiiiseen luokkaan muut tAysin
tyokyvyttomdt ja kolmanteen kaikki eliikkeeseen oikeutetut osatyokyvyt-
tomat. Tosin monissa muissakin maissa jatkuvaa apua tai hoitoa tarvil
sevat henkilot saavat kdytdnnossd tavallista suuremman eldkkeen, mutta
tdtd ei niissZi ole kytketty tyokyvyttomyysluokitukseen, vaan asia hoidetaan
erillisten avuttomuuslisien avulla. Nain on mm. Suomen ja Tanskan kan-
saneldkejdrjestelmissd, jotka maksavat normaalin tyokyvyttomyyseldkkeen
lisdksi tdllaisille tyokyvyttomille avun ja hoidon tarpeesta riippuen joko
apulisdd tai sitA suurempaa hoitolisaa.

Llnsi-Saksan elAkejdrjestelmissii puolestaan on eliikkeen saamisen edel-
lytyksid ja eldkkeen suuruutta siidtelevd tyokyvyttomyyden mAAritelmA
rakennettu kokonaan eri tavoin kuin muissa tutkituissa jdrjestelmissd.
Sielld erotetaan selvdsti toisistaan "yleisen" ja "ammatillisen" tyokyvytto-
myyden kdsitteet. Edellinen on kyseessd, jos vakuutettu ei kykene har-
joittamaan mitiiiin ammattia, kun taas jdlkimmiiisen ehdot katsotaan
tdytetyiksi mikdli hdn ei pysty ansaitsemaan S0 0/o ansioista omassa
ammatissaan. "Ammatlllisen" tyokyvyttdmyyden perusteella maksettava
eliike on mddrAltddn 2/3 siita elakkeesta, johon ',yleinen" tyokyvyttomyys
oikeuttaa. Muualla ei nditd molempia kdsitteitd yleensA kAytetd rinnak-
kain, vaan tyokyvyttomyysmdiiritelmien lAhtokohtana on enemmdn tai
vdhemmdn selvdsti jompi kumpi niistd.
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Mainittakoon lopuksi Norian ja sveitsin eltikejarjestelmista se piirre,

etta tyokyvyttomyyselaketta ei niissa ryhdyta maksamaan automaattisesti
tyokyvyttomyyden toteamisen idlkeen, vaan tyokyvyton yritetaan ensiksi
saada mikdli mahdollista tulemaan toimeen omin voimin. vakuutetulle
maksetaan aluksi elAkettA vastaavaa kuntoutus- tai pdivArahaa, ja varsi-
naisen eldkkeen maksaminen alkaa vasta, jos kAy selville, ettei kuntou-
tuksesta ole riittdvd6 apua. Tyokyvyttomyyseldkkeen saamisen ja sen
suuruuden rajana oleva, prosenttisena ilmaistu ansiokyky mitataan vertaa-
malla kuntoutuksen jalkeista tilannetta normaaliin.

Tyokyvyttomien kuntoutusta harjoitetaan suuremmassa tai pienemmassa
mittakaavassa useiden muidenkin eldkejdr,iestelmien puitteissa, mutta
niissA myonnetAdn tavallisesti eleke heti vaaditun tyokyvyttomyyden totea-
misen jAlkeen mahdollisen kuntoutuksen tuloksia odottamatta. Jos kun-
toutus onnistuu ja asianomainen palaa tyoel6mddn, voidaan eldke lak-
kauttaa tai sen mAdrdd pienentiiA kuten yleensii muutenkin niissii tapauk-
sissa, ioissa tyo- tai ansiokyvyn todetaan palanneen siinii mdiirin, ettei
asianomainen endd tAytti hdnelle alunperin myonnetyn eldkkeen saamisen
ehtona olevia vaatimuksia.

5. 3 Perhe-eliikkeeseen oikeutetut

Perhe.eliikkeen saamisen ehdot edunjAttajan osalta ovat yleensii seuraa-
van tyyppisid: edunjdttAjd sai itse vanhuus- tai tyokyvyttomyyselAkettS tai
olisi kuolemansa ajankohtana ollut oikeutettu el6kkeeseen, jos olisi sil-
loin tullut tyokyvyttcimeksi, taikka oli kuolemaansa mennessd kuulunul
jdrjestelmii6n tietyn ajan. NSmd edellytykset ovat oleellisia nimenomaan
ansioelAkejiirjestelmille. Sen sijaan tasasuuruisia kansanel6kkeitd 'maksa-
vissa jariestelmissi perhe-eldkkeen saannille ei yleensd aseteta edunjdt-
tejan osalta muita ehtoja kuin kansanelakkeen yleisenii edellytyksena
olevat kansalaisuutta tai tietyn ajan maassa asumista koskevat ehdot.

Useimmissa eldkejdrjestelmissii perhe-eliikkeeseen ovat oikeutettuja aina-
kin edunjattajdn naispuolinen leski ja lapsi. Monet jlrjestelmat ovat tes-
sii su,hteessa kuitenkin vAljem,piS niin, ettd ulottavat piiriinsA myos mies-
lesket, eronneet aviopuolisot ja jotkut muut liihiomaiset. Viimeksi mainit-
tujen osalta elAkkeen saamisen edellytykset ovat yleensii tiukemmat kuin
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naisleskelle ja lapselle asetetut. Mikaan eldkejdrjestelmh ei yleensd eh-
doitta maksa jatkuvaa elaketta kaikille naisleskillekAAn, vaan elakkeen
saamiselle on asetettu rajoituksia, jotka voivat koskea lesken ikdd, tyo-
kykyd, huoltovelvollisuutta alaikdisid lapsia kohtaan, avioliiton kestoaikaa
sekd miehen ikiid avioliittoa solmittaessa.

Lesken ikAA koskevat sAdnnokset ovat eri jarjestelmissa erilaisia eikd
tAssd suhteessa voida eri jdrjestelmdtyypeistd loyttiti mitddn yhteista
linjaa. Siind tapauksessa, ettei leskella ole huollettavanaan lasta eikA
hAn ole tyokyvyton, leskelle on useimmissa jdrjestelmissa asetettu ala-
ikdraja leskenelekkeen saamiselle. Poikkeu,ksena tdstd ovat Norjan, lta-
Iian ja ltdvallan eldkejtirjestelmdt sekd Ruotsin lisAelAkejArjestelma. Kai-
kissa muissa tutkituissa jdrjestelmissd tdmd raja on kdytossA, ja se vaih-
telee 35 vuodesta 65 vuoteen. EsimerkkeinA mainittakoon eraita: Kanada
35 vuotta, Englanti kansanelakejarjestelmd 50 vuotta ja tyoelakejarjestelmA
60 vuotta, Suomi 40 vuotta, Neuvostoliitto 55 vuotta, Yhdysvallal 60 vuotta
ja Ranska 65 vuotta.

Lesken ikA6n liittyy useissa jdrjestelmissd avioliiton kestoaikaa sekA edun-
iiitteijen ikdd avioliittoa solmittaessa koskevia vaatimuksia. Avioliiton kes-
toaikaa koskevat vaatimukset ovat yleisempid kuin edunjdttdjdn ikdd kos-
kevat. Vaadittu kestoaika vaihtelee yhdestii vuodesta 10 vuoteen. Edelli-
nen on Belgian eldkejArjestelmAssA ja jAlkimmdinen Tanskan tyoelAke-
jdrjestel,miissA. Useimmissa jdrjestelmissA vaatimuksena on kuitenkin 2-5
vuotta iatkunut avioliitto. Esimerkiksi Suomessa ja Englannin kansanelA-
kejArjestelmAssa se on kolme vuotta, Norjassa ja Ruotsissa viisi vuotta.
NdistA maista Ruotsin lisAelAkejdrjestelmA ja Suomen kansanelAke- ja
tyoeldkejdrjestelmAt asettavat myOs rajoituksia edunjeitteijdn idlle avioliit-
toa solmittaessa. Ruotsin lisdelSkejdrjestelmAssd ja Suomen kansaneldke-
j5rjestelmdss6 se on 60, mutta Suomen tyoelAkejArjestelmdssA 65 vuotta.
Viimeksi mainittua rajaa sovelletaan myos ltevallassa. Ranskassa ja Tsek-
koslovakiassa raja on 60 vuotta.

Englannin ja Tanskan tyoelAkejdrjestelmid sekd Ranskan elakejarjestel-
mea lukuun ottamatta kaikissa muissa leskeneldkkeen sisdltAvissA jdrjes-
telmissA eldke myonnetAdn leskelle idstd ja muista edellytyksiste riippu-
matta, jos leskelld on huollettavanaan alaikdinen lapsi. Alaikaiseksi katso-
taan yleensA Iapsi, joka samassa elAkejdrjestelmdssd on ikdnsA perus-
teella oikeutettu orvoneldkkeeseen. Tanskan kansaneldkejtirjestelmdssA
asetetaan myos huoltovelvolliselle Ieskelle alaikaraja (45 vuotta) lesken-
eldkkeen saamiseksi. Huoltovelvollisuus on kuitenkin l6hes poikkeuksetta
sellainen tekija, jonka olemassaolo yksin riitt6S eldke-etuuden saamiseen
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riippumatta muista edunsaajaa koskevista vaatimuksista. Usein eld-
ke ndissd tapauksissa myonnetiAn elinaikaiseksi, mutta monet !ariestel-
mat maksavat eldketti vain niin kauan kuin huoltovelvollisuus kesttiA'
NAin menetellddn mm. Englannin ja Tanskan kansaneldkejdrjestelmissd
sekd Belgian ja Yhdysvaltain el6kejdrjestelmissS. Huoltovelvollisuuden
paetyttye lesket joutuvat naissa maissa samaan asemaan kuin lapsetto-
mat lesket saaden elakkeensa uudelleen taytettyaan vaaditun iAn, elleivdt
io ole saavuttaneet sita huoltovelvollisuuden kestAessA. Ertiiden tutkittujen
sosialististen maiden eldkeiArjestelmiss6 el6ke myonnet6dn leskelle huol-
tovelvollisuuden perusteella vain silloin, kun leskelld on huollettavanaan
alle kouluiAssd olevia lapsia. Esim. Neuvostolaitossa ikdraja on 8 vuotta.

Kuten sanottua useimmissa eld,kejdrjestelmissd vain naispuoliset lesket
ovat oikeutettuja leskeneldkkeeseen. Erddt jArjestelmat maksavat kuiten-
kin eldkettd myos miesleskille. Noriassa, lta-Saksassa, Neuvostoliitossa
ia Ranskassa miesles,ket saavat elakkeen aivan samoilla perusteilla kuin
naislesket paitsi, ettA ltd-Saksassa ja Neuvostoliitossa miesleskien ikd-
raja on viisi vuotta korkeampi kuin naisleskien. Kaikissa ,muissa mies-
leskille eldkkeen antavissa jdriestelmissti ndiden elAkkeen saamisen ede'l-
lytyksend on se, ettd leski oli taloudellisesti rilppuvainen vaimostaan
tai on tyokyvyton. Ntiilld perusteilla mieslesket voivat saada elAkkeen
Kanadassa, ltaliassa, ltavallassa, Jugoslaviassa, Ldnsi-Saksassa, Puolassa
ia Yhdysvalloissa.

Muutamissa eldkejArjestelmissi maksetaan kaikille leskille edunjAttdjdn
kuoleman jdlkeen valialkaista leskeneldkettA, johon ovat oikeutettu:ja ne-
kin Iesket, jotka eivdt saisi varsinaista leskenelAketta. Tutkituista maista
v6liaikaista leskeneldkettd maksetaan Hollannin, lslannin, Englannin,Tans-
kan ja Suomen kansanelAkejdrjestelmissd sekd Norjan, Liinsi-Saksan ja
Tsekkoslovakian eldkejdrjestelmissd. Maksuaika vaihtelee 1 3 viikosta kah-
teen vuoteen, yleens?i se on kuitenkin alle vuoden. Norjassa vtiliaikaiselle
elAkkeelle ei ole asetettu mAiirdaikaa, vaan se on tapauskohtainen.
Ldnsi-Saksassa ja Noriassa vdliaikaista leskenelSkettd maksetaan sekd
miehille etta naisille, muualla vain naisille.

Orvoneldkkeen saamisen edellytykset ovat luonnollisesti laheisessa yhtef
dessA leskenelSkkeisiin. Tdrkeimmdt itse orpoa ,koskevat edellytykset ovat
ikd sekA se, onko kyseessd puoli- vai taysorpo. Yleensd kaikki ne jdr-
jestelmAt, jotka maksavat orvoneldkkeitd, maksavat niitd sekti puoli- etta
tdysorvolle. Poikkeuksen muodostaa Englannin kansaneldkejdrjestelm6,
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jossa puoliorvon elakkeen korvaa leskenelakkeeseen my6nnettAv6 lapsi-

korotus.

orvoneldkettS maksetaan vain tiettyyn iktian saakka. YlaikSraja vaihtelee
vailillii 15-19 vuotta. Yleisimmin raja on kuitenkin 16 tai 18 vuotta. Monis-

sa jdrjestelmissa elakkeen maksamista jatketaan ntiiden ,rajojen yli, jos

edunmaja k6y edelleen koulua tai opiskelee. Korkein tiill6 perusteella

sovellettava ikdralja on Hollannissa, jossa se on 27 vuotta, Muissa maissa

se vaihtelee 18:sta 26:een ikavuoteen. Eriiat jarjestelmat jatkavat elak-

keen maksamista ilman ikdrajaa, jos edunsaaja on ty6kyvyt6n' Tama ei

kuitenkaan yleensti rkoske tasasuuruisia ,kansaneldkkeiti maksavia el6'ke-

idrjestelmia, joissa ty6kywt6n orpo voi tietysta i5st6 lShtien saada oman

tyd kyvytt6 myys el ii kke e n.

Eraat :iarjestelmdt maksavat perhe-elAketta myos eronneelle vaimolle, jol-
loin hAnet yleensd katsotaan leskeksi. Eronneelle puolisolle asetetaan
kuitenkin lahes poikkeuksetta se edellytys, ettA hiin sai tai oli oikeutettu
saamaan elatusapua edunjiitt5jdltA tai etta hdnelld on lapsi huollettava-
naan. Muutamissa jiiriestelmissd on lisiiksi avioliiton kestolle asetettu ala-
raja, ellei lasta ole, kuten Yhdysvalloissa, jossa se on 20 vuotta.

EriiissA maissa rnyos muut kuin edellA mainitut omaiset ovat oikeutettuja
elakkeeseen. VtiljimmAt m66rdykset ovat tiss6 suhteessa kAytinn6ssA
It6-Eu.roopan maissa, joissa myos sisaret, veljet, vanhemmat, isovanhem-
mat ja lastenlapset voivat saada perhe-elaketta. Yleensd elake maksetaan
heille vain, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjdttaiasta. Talla
perusteelta eldke voidaan maksaa edunjAtttijiin vanhemmille my6s Yhdys-
vatloissa ltaliassa vanhemmat tai sisaret ja veljet voivat saada eldkkeen,
jos edunjittAjalta ei jAAnyt leskeii tai lasta.
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6. ETIIKEPERUSTEET

6.1 Tasaeldke - ansioeliike

Periaatteessa eldkejArjestelmdt voidaan - kuten aikaisemmin on todettu
jakaa kahteen paatyyppiin: tasasuuruisia eldkkeitA maksavat ja

ansioihin suhteutettuja eliikkeit6 maksavat jArjestelmdt. Tasasuuruisia
el6kkeitd maksavissa jdrjestelmissd aktiiviajan ansioilla ei ole mitadn
vaikutusta eldkkeen maarean. Tasael6kkeitd maksavia jdriestelmi6 voi'
daankin pitaa minimielintason turvaavina jdrjestelmind, etenkin silloin,
kun jirjestelmAn piiriin kuuluu ryhmi6, joiden aktiiviaikaiset tulot poik'
keavat huomattavasti toisistaan. Silti ei ndissdk6Sn jdrjestelmissd eliik'
keiden tarvitse olla kaikille tAsmdlleen samansuuruisia, vaan niihin voi'
vat vaikuttaa ulkonaiset olosuhteet, esim. perhesuhteet, asuinpaikka ja
elAkeaikaiset tulot tai varallisuus.

Ansioihin suhteutettuja elAkkeitd maksavissa jArjestelmissii aktiiviajan
ansioilla on suoranainen vaikutus eltikkeen m66r65n. Ansioiden m66rittely
seka se tapa, iolla elAkkeen suuruus on kytketty ansioihin, vaihtelevat eri
maissa, mutta peruspiirre on kaikissa samankaltainen. TasaelAkkeen
avulla ei yleensd endd nykyisin ole katsottu voitavan taata riittavaa ela'
keturvaa kaikille vakuutetuille. Tata osoittaa se, etta vuoden '1967 alussa
niistA 92 maasta, joissa oli ionkinlainen eldkeiirjestelmS, valtaosassa eli
63:ssa ansiot olivat eldkkeen perustana. Elakkeet maksettiin kertasuori-
tuksena 11 maassa ja jatkuvina tasaeltikkeinA vain 18 maassa. Talle
vuosikymmenellA on Englannlssa, Kanadassa, Norlassa, Ruotslssa ja Suo-
messa tasaeldkej?irjestelmia teydennetty ansioel6kejiirjestelmill6. Nykyisin
hyvdksytAdnkin yleisesti tavoitteeksi el6kkeen m66r6ytyminen siten, etta
eliikkeensaajan elintaso voidaan sEiilytt62i mahdollisimman samankaltaise-
na kuin se oli hiinen aktiiviaikanaan. Eldkkeen tarkoituksena on toisin
sanoen korvata ne ansiotulot, jotka elAkkeelle siirrytteessa menetetdAn
tyotulon loppuessa. Tiimti edellyttaa, eta eldke on tietyss6 suhteessa
elSkkeensaajan aktiiviaikaiseen ansiotasoon.
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6.2 Eldkkeen mii6rdytyminen

Tasael6kejdrjestelmissE eivat siis vakuutetun aktiiviaikaiset ansiot vai-
kuta eldkkeen mddrdAn, mutta sen sijaan erddt muut ulkonaiset seikal
voivat sen tehdd. Perhesuhteet otetaan huomioon kaikissa tAmAn tutki-
muksen piiriin kuuluvissa tasaeldkejdrjestelmissA. Eldkeaikaisilla ansioilla
tai varallisuudella on vaikutusta eldkkeen mAArAdn Englannin, Suomen ja
Tanskan kansaneldkejdrjestelmiss6. Vakuutusaika, joka on oleellinen te-
kijd ansioeldkejarjestelmissa, ei sen sijaan ole yhtA tirked kaikissa
tasaeldkejdrjestelmissA. Poikkeuksen muodostavat Hollanti ja Noria,
joissa el6ke maksetaan vahennettyna, jos vakuutetulla ei ole tayteen
eldkkeeseen oikeuttavaa vakuutusaikaa. Norjassa tdmd merkitsee sitA,
etta vakuutettu on asunut maassa vilhintiiiin 40 vuotta. Hollannissa sen
sijaan vaaditaan tayteen eliikkeeseen vakuutusmaksut lokaiselta vuodelta
15-64 ikavuosien vdliltii.

Ansioeldkejdrjestelmissii eldke mddrAytyy vakuutetun aktiiviaikaisten an-
siotulolen ja vakuutuksen piiriin kuulumisen ajanjakson pituuden eli va-
kuutusajan mukaan. Vakuutetun (jarltai hanen tyonantajansa) edellytetddn
yleensA maksaneen vakuutusmaksunsa vakuutusajalta, ellei jdrjestelmdn
rahoitusta ole hoidettu muulla tavalla.

Vaadittavat vakuutusajat vaihtelevat melkoisesti jArjestelmAstd toiseen.
Vakuutusajan pituuden vaikutus eldkkeeseen riippuu jtirjestelmdn
luonteesta. Toisissa jdrjestelmissii eldke maksetaan tdysimddrAisend,
ios vakuutettu on kuulunut ldrjestelmAn piiriin tietyn ajan, eiki tdmdn
ylittAvd vakuutusaika endd kartuta elAkettA. Toisissa ansioeldkejArjestel-
missa taas koko vakuutusaika vaikuttaa suoranaisesti eldkkeeseen, koska
jokainen vakuutusvuosi lis66 elAkettA. Viimeksi mainitusta seikasta joh-
tuen monissa jdrjestelmissd ei ole asetettu alarajaa vakuutusajalle elSk-
keen saamiseksi. Ndin on esim. Suomen tyoeldke.idrjestelm6ssd ja Kana-
dan lis6el6kej6rlestelmdssd. Sen sijaan esim. lt6-Saksan, ltdvallan ja
Ldnsi-Saksan jdrjestelmissA eldke yleensdkin voidaan saada vasta sen
jdlkeen kun vakuutettu on maksanut vakuutusmaksunsa tietyltd vAhim-
mdisajalta, joka on niiissii maissa '15 vuotta. Muualla vaadittava vdhim-
rndisvakuutusaika on yleensA pienempi, esim. Englannissa, Norjassa ja
Ruolslssa kolme vuotta. Useimmat niiste ansioelekejerjestelmista, jotka
edellytt6vAt tayteen eldkkeeseen tietyn vakuutusajan, maksavat vahenne-
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tyn eldkkeen, jos vakuutetulla ei ole vaadittua tdytt6 vakuutusaikaa, mut'
ta on kuitenkin em. vdhimmdismadrd vakuutusvuosia.

Useimmissa jdrjestelmissii eldke muodostuu tiettynA prosenttina eldkkeen
perusteena olevista ansioista. Prosenttimaarat kuitenkin vaihtelevat iar'
jestelmdstd toiseen. Erddt iArjestelmdt, mm. lte-Saksan, ltavallan ia Jugos'
lavian, maksavat e16kkeeseen ensin perusosan ja sen pddlle korotus-
osan. lta-Saksassa perusosa on kaikille elakkeeseen oikeutetuille saman-
suuruinen, Jugoslaviassa la ltfivallassa se on tietty osuus elakkeen pe'
rusteena olevasta tulosta. Korotusosa mAdr5ytyy kaikissa nAissd jdrjes-
telmissd ansioiden ja vakuutusajan mukaan.

Eldkkeen perusteena olevan ansiotulon (elSkeperuste) maareaminen ta-
pahtuu eri jdrjestelmissd hieman eri tavalla. Valtaosassa idrjestelmid eld-
keperusteena kaytetaan keskimddrdisid ansioita muutamalta viimeiseltd
vuodelta ennen eldketapahtumaa. TAstd voi kuitenkin olla haittaa niille
vakuutetuille, jotka ovat syysta tai toisesta ansainneet vdhdn viimeisind
vuosinaan. Sen vuoksi otetaan useissa iArjestelmissd huomioon vain par-
haat ansiovuodet ja lasketaan huonot pois tai otetaan huomioon ansiot
pitemmAlti ajanjaksolta, mikdli se on vakuutetun kannalta edullisempaa.
Suomen TEL-eldkkeiden elSkeperuste lasketaan kahdelta parhaalta vuo-
delta viimeisistd neljAstd vuodesta. Iteyallassa otetaan huomioon viisi
elAketapahtumaa edeltdv66 vuotta tai parhaat viisi perdkkaista vuotta
vakuutetun 45 ikdvuoden tayilamisen ldlkeen ja Neuvostoliltossa joko
viimeisen vuoden keskiansio taikka minkA tahansa viiden perAkkdisen
vuoden keskiansio viimeisten 10 vuoden ajalta.

Monissa lArjestelmissd keskiansio kuitenkin lasketaan pitemmdiltd ajan-
iaksolta, esim. Norlan lisAel6kejArjestelm6ssd 20 parhaalta ansiovuodelta
ja Ruotsin vastaavassa jiirjestelm6ssd 15 parhaalta vuodelta koko va-
kuutusaikana. Suomen LEl-eldkkeissd ja yrittdjAeldkkeissd keskiansio las-
ketaan koko vakuutusajalta. Kaikissa pitempdA ajanjaksoa soveltavissa
jdrjestelmissA suoritetaan kuitenkin yleensA eldkkeen perusteena olevien
palkkolen tarkistus esim. jonkin indeksin perusteella, jotta ansiotasossa
tapahtuneet muutokset voitaisiin ottaa huomioon. Suomen tycieldkej5rjes-
telmAssA tdmd suoritetaan TEL-palkkaindeksin perusteella.

Poikkeuksia edelld esitetystd el6kkeen laskemismenettelysta ovat Eng-
lannin ja Tanskan tyoeldkeldrjestelmtit sekd ltalian vanha elAkej6rjestelmA.
Tanskan ty6eldkejdrjestelmdssd ansiotuloilla ei ole mit56n vaikutusta
eldkkeen mddrddn, vaan el6ke muodostuu pelkdstdAn vakuutusvuosien
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lukumAtirAn mukaan. Englannin tyoelAkejArjestelm6 ja ltalian vanha el6ke-
iArjestelmd poikkeavat myos yleisestd kAytdnnostd siina, ette niissi elAke
lasketaan koko vakuutusaikana maksettujen vakuutusmaksujen yhteismdd-
r6n mukaan. Ansiotuloilla ja vakuutusajalla on kuitenkin vaikutusta elSk-
keen mddr6dn, koska vakuutusmaksut riippuvat ansiotulojen suuruudesta,
Itallan uudessa, vuonna 1968 voimaantulleessa elAkejArjestelmassa elak-
keet lasketaan vanhasta jdrjestelmdstd poikkeavalla tavalla vakuutusvuo-
sien lukumdiiran ja kolmen viimeisen vakuutusvuoden keskiansion perus'
teella.

Monissa ansioeldkejArjestelmissd eldkkeille on asetettu vAhimmdism66r6t
tai myos enimmdismdArdt. V6himmdism5iird voidaan ilmaista loko raha-
mddrdnEi tai tiettynd prosenttisena osuutena ansiotulosta. Nimenomaan
siirtymdkauden jdrjestelyissd viimeksi mainittu menettely on yleinen.
Niiillii jArjestelyilld halutaan turvata eldkejArjestelmAn voimaantuloa seu-
raavina ensimmdisin6 vuosina tietyn tasoinen el6ke niille henkiloille, jotka
eivdt ikdnsd vuoksi voisi normaalisAAnnosten puitteissa yltdd riittdvdAn
elAkkeeseen. Esim. Suomen tyoelSkejdrjestelmAssd on vanhemmille ik6-
luokille taattu vehimmdiseldke, jonka mdArd on vakuutetun syntymd-
vuodesta riippuen 16-220/o palkasta. Kiintedt rahamddrdiset vdhimmdis-
mAArAt ovat k6ytoss6 mm. Belgian, ltalian, Neuvostolilton, Sveitsin ja
Yhdysvaltaln eldkeidriestelmissd.

Niissa ansioeldkejdrjestelmissd, joissa eldkkeilld on enimmdismdArd,
tavallisin menettely on asettaa yliraja eliikkeeseen oikeuttavalle ansio-
tulolle. Tdmii yldraja otetaan aina huomioon jo vakuutusmaksuvaiheessa,
lolloin maksuja ei suoriteta sen ylittAvAltti tulon osalta. Tutkituista elAke-
jdrjestelmistd tAllainen kAytdnto on Norjan ia Ruotsin lis6el6kelArjestel-
missA, Englannin tyoeldkelArjestelm6ss6, yrittdjien osalta Suomen tyo-
eldkejdrjestelmAssA ja lisdksi ltalian, lli-Saksan, Ldnsi-Saksan sekS
Ranskan elAkelArjestelmissd. Jos el6kkeeseen oikeuttavalle ansiotulolle
on asetettu yldraia jArlestelmAss6, joka sisliltAd tayden elekkeen kiisit-
teen, tullaan tiettyyn rahamdiiriiiseen enimmiiiselSkkeeseen. Tallaisessa
jdrjestelm6ss6 el6keprosentilla on katto, jolloin tietty mAdrA elAkkeeseen
oikeuttavia vuosia tuottaa tdyden elakkeen, mikd puolestaan mdardytyy
prosenttisena osuutena eldkkeen perusteena olevista ansioista. LisAvuo-
det eivat tAlloin endd kartuta elakettd. Suoraan rahamAaranA ilmaistua
enimmAiselAketta soveltavat tutkituista maista ainoastaan Neuvostoliitto
ia Sveitsi.

Tyokyvyttomyyselake muodostuu useimmissa elAkejdrjestelmissd samoilla
perusteilla kuin vanhuuselake. Poikkeuksen tyokyvyttcimyyseldkkeen mdA-
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raytymisesse muodostaa Hollannin kansaneliikej6riestelm6, iossa van.

huuseldkkeet maksetaan kaikille tasasuuruisina, mutta tyokyvytt6myyselAk'

keita saavat vain palkansaajat, joille se on ansioista riippuvainen.

Oleellinen ty<ikyvyttdmyyseldkkeen m6dr66n vaikuttava tekija useissa
jdrjestelmissS on tyokyvyttomyysaste, kuten edellS eldkkeen saamisen

edLllytysten yhteydess6 kdvi ilmi. Tdll6inhdn elSke maksetaan joko

taytena tai osaelakkeend tyokyvyn menetyksen asteesta riippuen' Tavalli-

simmin t6ss5 tapauksessa on kaytossa kaksi tai kolme luokkaa' joiden

puitteissa ty6kyvyttomyysaste m66riitfi6n.

Ennen tyokyvyttomyyden alkamista vakuutetun on taytynyt kaikissa ansio-

eldkejarjestelmissd kuulua jdrjestelman piiriin tietyn ajan ennen kuin han

voi saada elakkeen. vaadittava odotusaika vaihtelee tutkituissa maissa

muutamasta kuukaudesta 10 vuoteen. YleensA se on kuitenkin viisi vuotta
tai sen alapuolella. Sen siiaan vakuutusvuosilla ei ole kaikissa jiirjestel'
missii kovin suurta vaikutusta elakkeen ma6ra6n, koska tuleva palvelus-

aika vanhuuseldkeik6an asti otetaan niissa huomioon elakkeeseen oikeut-
tavana aikana. T6ysimd6rdisena se lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi
Itallan, Kanadan, Norian, Ruotsin ia Suomen el6kejdrjestelmissd. ltli'
saksassa tulevasta palvelusajasta lasketaan yleensa 700/o eltikkeeseen
oikeuttavaksi. L?insi-saksassa puolestaan otetaan huomioon aika tydkyvyt-
t6myyden alkamisesta 55 ikavuoden tayttamiseen ja Tsekkoslovaklassa
miehillA 60 ikiivuoden ja naisilla 57 ikAvuoden ttiyttAmiseen.

Vaikka vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeet ansioelAkejdrjestelmissd mAd-

r6ytyvAt pdAasiassa ansiotulojen ia vakuutusajan mukaan, voivat erddt
ulkonaiset olosuhteet silti vaikuttaa eldkkeen mAdrAdn. Oleellisimpia
ntiistA tekijoista ovat samoin kuin tasaeldkejdrjestelmissAkin perhesuhteet.
TdmA ei kuitenkaan koske niite maita, joissa on sekii tasaelAkeidriestelmA
etta sen lisiiksi yleinen ansioel6keliiriestelmii. Kaikissa ndiss6 maissa
erityisolosuhteiden vuoksi annettavat ylimaaraiset tuet on yhdistetty tasa-
eldkejdrjestelmddn eikd ansioeldkkeisiin.

Perhesuhteiden perusteella eldkkeeseen maksettavista korotuksista taval-
lisin on lapsikorotus. ErAtit jArjestelmdt maksavat korotuksen myos
huollettavasta aviopuolisosta, jolla ei ole oikeutta omaan ansioeldkkee-
seen. Lapsikorotusta maksetaan useimmissa jAriestelmissA samaan ikd-
rajaan saakka kuin ko. jdrjestelmassa maksetaan orvonelaketta siihen
oikeutetulle lapselle.
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Useimmissa niist6 maista, joissa perhekorotukset maksetaan ansioeldke-
l6rjestelmdn kautta, suoritetaan vakuutetun oman elAkkeen lapsikorotus
tai orvoneldke opintojaan jatkavalle lapselle tai orvolle pitemmdlti ajan-
iaksolta kuin muille lapsille ja orvoille. Korkeimmat kdyt<issd olevat ikA-
rajat ovat ltaliassa, lteyallassa ja Jugoslaviassa, joissa opiskeleva orpo
saa elikkeen 26 ikdvuoteen saakka. Sama koskee ndissd maissa elik-
keeseen maksettavia lapsikorotuksia Jugoslavlaa lukuun ottamatta, jossa
lapsikorotuksia ei makseta lainkaan. Normaalisti lapsikorotukset ja orvon-
eldkkeet maksetaan ltaliassa ja ltiivallassa 18:aan ja orvoneldke Jugosla.
viassa 15 ikdvuoteen saakka.

Perhe-elAkkeet, leskeneldke ja orvoneldke, ovat kaikissa tutkituissa tasa-
suuruisia eldkkeitA maksavissa jdrjestelmissd samalla tavalla tasasuurui-
sia kuin vanhuuseldkkeet. Tavallisimmin leskeneldke on tAl16in saman
suuruinen kuin yksiniiselle henkil6lle maksettava vanhuuselAke. Niissd
i6rjestelmiss6, joissa orvot jaetaan t6ysorpoihin ja puoliorpoihin, on
edellisten eldke aina jdlkimmdisten eldkettd suurempi.

AnsioelAkejArjestelmat voidaan perhe-eldkkeiden osalta jakaa kahteen
pAAryhmAAn: jdrjestelmiin, joissa leskien ja orpojen elikkeiden lasku-
perusteet on mdAritelty molempien osalta erikseen, ja jdrjestelmiin, joissa
perhe-elAkkeen kokonaismiArA riippuu vain edunsaajien lukumdArAstd
eikA edunsaajaperheen koostumuksesta. Ensiksi mainitut jarjestelmetyypit
ovat yleisempid kuin jdlkimmAiset. Tutkituista jArjestelmistd kuuluvat j6t-
kimmdiseen ryhmiiAn Jugoslavlan, Neuvosloliiton, Puolan, Ruotsln ja Suo.
men el6kejArjestelmat.

Niissd jdrjestelmissd, joissa perhe-eldkkeen kokonaismAdrd riippuu edun-
saaiien lukumdAriistd, kAytet66n elAkeperusteena, Puolan jdrjestelmAA
lukuun ottamatta, sita edunjittdjAn vanhuus- tai tyokyvytt6myyselaketta,
jota hdn sai tai johon hdn oli kuollessaan oikeutettu. Puotassa perhe-
elakkeet lasketaan suoraan edunjiittAjAn elikkeen perusteena olevasta
tulosta. Tdysi eldke eli edunjdttdjAn elAkkeen suuruinen m66r5 maksetaan
Neuvostollilossa ja Suomessa, jos edunjAttdjalta jai vahintAAn kolme
perhe-elAkkeeseen oikeutettua omaista. Jugoslaviassa vastaava mddr5 on
vdhintddn neljii ja Ruotsissa vdhintd6n viisi edunsaajaa. yleensd kaikki
ndmA jdrjestelmdt sisdltAvdt saannokset siitd kuinka perhe-elike jaetaan
edunsaajien kesken.

Kaikissa niissA tutkituissa ansioelAkejArjestelmiss6, joissa leskien ja orpo-
jen elAkkeiden laskuperusteet on mdairitelty molempien osalta erikseen,
lasketaan leskenel6ke tiettynA prosenttisena osuutena siiti edunjAttdjdn
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vanhuus- tai tyokyvyttomyyselAkkeestd, jota hdn sai tai johon hdn oli
kuollessaan oikeutettu. Mainitut prosenttiset osuudet vaihtelevat jdrjes'
telmasta toiseen, yleisimmin kuitenkin vAlilld 5G-80 0/0. AnsioelSkkeel
maksetaan yleensd l6himmille edunsaajille, leskille ia orvoille, heidin
muista tuloistaan riippumatta. Noria on tutkituista maista ainoa, loka
soveltaa tietynlaista tuloharkintaa leskenel6kkeen kohdalla, sillA Nor.iassa
lesken ansiokyky on taytta leskeneldkettd vAhentdv6 teki,a. Tassa ei
oteta huomioon ainoastaan todellisia ansiotuloja vaan se ansiotulo, jonka
lesken voidaan olettaa saavan, ansiokyky ja ansiomahdollisuudet huo-
mioon ottaen.

Orvoneldkkeen mddrdytymisessA on tdmdn ryhmdn elAkejdriestelmissd enem-
mAn vaihtelevuutta kuin leskeneldkkeen kohdalla. M66rdytymisperusteena
voi olla joko leskeneldke tai edunj6ttdjdn el6ke. Lisdksi erddt ansioelike'
iArjestelmdtkin maksavat tasasuuruisia orvonelAkkeitd, kuten Kanadan ja
Norian lisdel6kejArjestelmdt, vaikka leskeneldkkeet perustuvat edunjdttA-
idn elakkeeseen. Muista tutkituista maista orvonelekkeet lasketaan lesken-
elSkkeestd lteyallassa, muualla sen sijaan edunjAttAldn eldkkeestd.
Samoin kuin tasasuuruisia elAkkeitd maksavissa jArjestelmissd puoliorvon
eldke on aina pienempi kuin t6ysorvon elSke niissd tdmAn ryhmAn i6r-
iestelmissd, joissa puoliorvon ja taysorvon eldkkeet lasketaan erikseen.
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7. INDEKS!SIDONNAISUUS

Kaikissa maissa on jouduttu kiinnittimddn huomiota sekd eldkkeiden
reaaliarvon sailyttamiseen rahanarvon muuttuessa etti myos niiden tason
korottamiseen yleisen elintason noustessa. Tavallisimmin elakkeiden
sopeutus taloudelliseen tilanteeseen tapahtuu sitomalla ne elinkustan-
nusindeksiin tai,ohonkin muuhun hintakehitystd osoittavaan mittaan.

Elinkustannusindeksin tai hintaindeksin perusteella laskettavaa erityiste
eldkeindeksiei kriytetAAn Kanadan ja Ruotsin eldkejdrjestelmisse. Elinkus.
tannusindeksi on kaytossa myos lslannin ja Suomen kansanelAkejdrjes-
telmissd sekd ltalian ja Jugoslavian eldkejArjestelmiss6. Belgiassa ja
Sveitsissa seka Tanskan kansanelAkejdrjestelmAss6 on vastaavana mit-
tana hintaindeksi.

Yleinen palkka- tai ansiotaso on elAkkeiden sopeutuksen keinona Hol.
lannissa, Noriassa, Suomen tyoeldkejdrjestelmdss6 ja Ranskassa. Yleistd
taloudellista tilannetta kaytetdAn mittana ltdvallassa ja Lansi-Saksassa.

Eri maissa on melkoisesti toisistaan poikkeavat mddrdykset siita, miten
suuri muutos indeksissA tai taloudellisessa tilanteessa tarvitaan ennen
kuin elSkkeet vastaavasti muuttuvat ja miten usein korjaukset eldkkeissd
suoritetaan. Hollannissa tarkistus suoritetaan puolivuosittain, jos palkka-
tasoa osoittavien indeksien muutos on vaihintddn 3 0/0. Samanlainen on
kdytdnto Tanskan kansanelekejerjestelmassa, kun taas tyoeldkejArjestel-
miissii elAkkeiden sopeutus tapahtuu tarpeen vaatiessa. Suomen kansan-
eldkejArjestelmdssd ja Ruolsin eldkejdrlestelmissi tarkistus tapahtuu kuu-
kausittain. Suomen kansaneldke.lArjestelmdssii ja Jugoslavian jdrjestel-
mAssd muutoksen tulee olla vdhint6dn 3 0/0. lt&ivallassa, Jugoslaviassa.
Ldnsi-Saksassa, Ranskassa ja Suomen tyoeldkejdrjestelmdssd tarkistus
suoritetaan kerran vuodessa. Belgiassa tarkistus suoritetaan, jos vdhittdis.
kaupan hintaindeksi on muuttunut 2.50/0. Syeitsin elAkejArjestelmAssd
elAkkeiden tarkistus tapahtuu joka kolmas vuosi, mutta se voidaan suorit.
taa aikaisemminkin, jos kuluttajahintoja osoittava indeksi on kohonnul
8 o/o:lla.
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8. RAHOITUS

Elakkeiden rahoituksessa voidaan ensinnakin erottaa seuraavat kaksi
paaperiaatetta: rahastoiva j6rjestelmd ja jaotusjdrjestelmA. Jonkin verran
pelkistden voidaan puhtaasti rahastoivaa jdriestelmiia kuvata siten, ette
siinii kerdtdAn vakuutusmaksuina tietyn vakuutettuien ryhmAn - esim.
vakuutukseen tulevan ik6luokan - osalta ryhm65n kuuluvien henkil6iden
tyossaoloaikana niin suuri paaoma, ette se korkoineen riittaa eldkeiassa
alkavien vanhuuseldkkeiden sek6 myos lo tata ennen alka-
vien tyokyvytt6myys- ja perhe-eldkkeiden maksamiseen. Jaotusjirjes-
telmdssfi sen sijaan peritdAn eldkekustannukset rahoitukseen osallistuvilta
sitd mukaa, kun jArjestelmissd erddntyy elSkkeitd maksettavaksi' Enna-
kolta rahastoimista ei siis tapahdu. Jos verrataan toisiinsa kahta elake-
jArjestelmA6, joissa jdrjestelmAn voimaantulon nopeus on samanlainen
mutta toinen rahoitetaan rahastointi- ia toinen iaotusperiaatteella' niin
voidaan todeta seuraavaa. Jaotusldriestelmiissd vakuutusmaksut ovat iar'
.iestelman alkuvaiheessa, kun eldkkeitd vielA on vdhdn ja nekin yleens6
pieniA, varsin alhaiset, mutta ne kasvavat suhteellisen nopeasti ja iyrkdsti.
Tiiysin rahastoivassa jArjestelmdssd vakuutusmaksurasitus sen sijaan voi
pysyd lAhes muuttumattomana - edellyttaen tietenkin, ettei ldrjestelmaa
vdlill6 radikaalisti muuteta. Rahastoivassa jariestelmdssd toisin sanoen
elAkekustannukset tasataan ajan suhteen.

Kumpikaan edelld mainituista periaatteista ei yleensA esiinny puhtaana
nykyisissd elAkejdrjestelmissd, jotka ovat tavallisesti rahoitustavaltaan
enemmAn tai vdhemmiin sekamuotoja. Tasaelakejtirjestelmissd sovelle-
taan lAhinnii jaotusperiaatetta, mutta myos niissd esiintyy ldhes aina ion-
kinlaisia tasausrahastoia, joiden suuruus vaihtelee iArjestelmdstii toiseen.
Ansioelakejariestelmissa rahastointi on tavallista. Melko voimakas rahas-
tointi on viime vuosina Euroopassa voimaantulleissa uusissa ansioelAke-
jdrjestelmissd katsottu jaotusierjestelmdd edullisemmaksi jo maan talous-
elAmdnkin kannalta. NiinpA Norian, Ruotsin ja Suomen lisA- ja ty6eldke-
jArjestelmissd on varsin voimakas rahastoiminen otettu kAytt66n' Ruotsln
listieldkejdrjestelmdssA se on selvAsti voimakkainta. MissAAn nAistA kol-
mesta maasta ei lisS- tai tyoeliikkeita silti rahoiteta puhtaan rahastointi-
periaatteen mukaan, vaan erAAt osat eliikekustannuksista hoidetaan
pikemminkin jaotusperiaatetta noudattaen.
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vakuutettu tyonantala valtio muut

Eldkkeiden rahoitusta tarkasteltaessa voidaan toisaalta lAhted my6s siitd,
mitka piirit eri jdrjestelmissd osallistuvat kustannusten maksamiseen.
Tilloin voidaan todeta, etta kansaneldkkeiden rahoitukseen osallistuvat
yleensa vakuutetut, tyonantajat ja valtio sekd erdissd tapauksissa mycis
kunnat. Kaikissa tutkituissa kansaneldkejdrjestelmissA vakuutetut osallis-
tuvat rahoitukseen. Tyonantajat eivat sen sijaan ole mukana Kanadan ja
Ruotsln kansaneldkkeiden rahoituksessa. Edellisessa yhtioiltd kuitenkin
peritddn erityisvero, joka voitaneen katsoa tyonantajien osuudeksi j6rjes-
telmAn kustannuksista. Valtio on mukana kansanelSkkeiden rahoituksessa
muualla paitsi Kanadassa. Kuntien osallistuminen kansaneldkkeiden kus-
tannuksiin on tyypillistA nimenomaan Pohjoismaille. Taulukossa 4 on
eritelty kansanelakkeiden rahoituslahteet tutkituissa maissa.

Taulukko 4.
KA N SA N E LA K K E I D E N R A H O I T U S LA H T E E T

ENGLANTI
HOLLANTI
ISLANTI
KANADA

NORJA
RUOTSI
SUOMI
TANSKA

x
x

x
x
x
X

x
x
x

X

X

X
X
x
x

X
X
X
X

kunnat
erityisvero
yhtioilt6
kunnat
ku n nat
kunnat
kunnat

Vakuutettujen maksut ovat kansaneldkejdrjestelmissd joko kiinteit6 tai
mAdrtiytyvAt prosenttisena osuutena ansioista. Kiinteita maksuja kdyttdvdt
tutkituista kansaneldkejdr,estelmista Englantl ja lslanti, muissa vakuutus-
maksut riippuvat ansioista. Niissa tutkituissa iariestelmiss6, joissa vakuu-
tusmaksut riippuvat ansioista, on maksuissa huomioon otettavalle ansio-
tulolle asetettu joko sekA ala- ettd yldraja tai lompi kumpi ndist6. Tyon-
antajien vakuutusmaksut mddrdytyvAt kansanelAkejdrjestelmiss6 yleensA
samoilla perusteilla kuin vakuutettujen maksut. Ainoa poikkeus tutkituista
maista on Tanska, jossa tydnantajien maksut ovat tasasuuruisia, mutta
he osallistuvatkin siellA suoranaisesti vain tyokyvyttomyyselaikkeiden kus-
tannuksiin, joihin vakuutettujen omia maksuja taas ei kdytetd. Tutkituista
kansanelAkejdrjestelmistd Suomen j6rjestelmd on ainoa, jossa vakuutus-
maksun perusteena olevalla ansiotulolla ei ole yl6rajaa sen enemp6d
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tyonantajien kuin vakuutettujenkaan osalta. (Alaraiana on pienin kunnal-
lisverotuksessa verotettavaksi tuleva tulo.) TdmA menettely merkitsee voi-
makasta tulonsiirtoa suurituloisilta pienituloisille. Valtion ja kuntien osuu-
det kansanelakejdrjestelmien kustannuksista vaihtelevat suuresti tutkituissa
!drjestelmissA.

Ansioeldkejdrjestelmien rahoitukseen osallistuvat yleensd palkansaajien
osalta vakuutetut ja tyonantajat, kun taas yrittaiat kustantavat tavallisim-
min kokonaan omat elakkeensa. TdhAn pdds66ntoon loytyy kuitenkin
erditA poikkeuksia. Mitti valtion osuuteen tulee, voidaan siinii erottaa
kaksi ansioelAkejArjestelm6tyyppiS: lisii- ja tyoelAkejdrjestelmet maissa,
joissa on lisiiksi kansanelAkejiirjestelmd, sekd ansioeldkeidrjestelmAt
niissii maissa, joissa ei ole kansanelAkejArjestelmii6.

Taulukko 5.

LISA- JA TYUELAKKEIDEN RAHOITUSLAHTEET
MAISSA, JOISSA ON MYUS KANSANELAKE-

JARJESTELMA

muut

ENGLANTI
KANADA

NORJA

RUOTSI

SUOMI

palkans.
palkans.
yrittdjdt
palkans.
yrittdjdt
palkans.
yritt6jdt
palkans.
yrittejet

X
X
X
X
X

X

;

X
X

X x
X

X
X

X

X
x

Kuten taulukosta 5 ilmenee, tutkituissa lisi- ja tyoelAkejdrjestelmissa
valtio osallistuu rahoitukseen ainoastaan Norjassa ja Suomessa. Norjassa
kansaneldkkeiden ja lisdeldkkeiden rahoitusta ei kuitenkaan ole erotettu
toisistaan, vaan ne kustannetaan samoista maksuista, joten tama selittdd
asian. Suomessa valtio ei osallistu palkansaajien tyoelAkkeiden rahoituk-
seen, mutta se maksaa puolet maatalousyrittdjien ansioeldkkeiden kustan-
nuksista. Sekd maatalous- etta muiden yrittaiien elAkejdrjestelmilld on
lisdksi valtion takuu. Ndistd poikkeuksista huolimatta voitaneen sanoa,

45

vakuutettu I tyOnanta;a 
I

valtio



BELGIA palkans.
ITALIA
ITA-SAKSA
ITAVALTA ,,
JUGOSLAVIA

yrittajet
LANSI-SAKSA palkans.

yrittajat
NEUVOSTOLIITTO palkans.
PUOLA
RANSKA
SVEITSI

Yrittaiat
TSEKKOSLOVAKIA palkans.

Yrittiijiit
YHDYSVALLAT palkans.

yrittAjiit

vakuutettu tyonantaja valtio muut

x
x
x

;
x
x

x
x
x
x

x
x
X

x
X
x
X

X

;
x
x

:

I

x
x
x

:
x
x

:
X
X

:

kantonit
kantonit

ettd niissd maissa, joissa on sekEi yleinen kansanelAkejArjestelmii ettti
sitd tdydentdv6 ansioeldkejArjestelmd, katsotaan valtion jo tehneen riittd-
vasti osallistumalla minimielAketurvan kustannuksiin. Sen lisAksi makset-
tavien ansioelakkeiden rahoitus on taten yleensa jdtetty vakuutettujen
ja heiddn mahdollisten tyonantajiensa tehtiivAksi. Ruotsl ja Suomi ovat
sikiili mielenkiintoisia poikkeuksia muista taman ryhmAn maista, ette
niiss?i eiviit palkansaajat itse osallistu pakollisen ansioelAketurvansa
kustannuksiin, vaan ne suorittavat ty6nantaiat yksindtin.

Valtio on yleensa mukana ansioeldkkeiden rahoituksessa niissd maissa,
joissa ansioeldkejArjestelmAn rinnalla ei ole kansane16kejdrjestelmdA.
Poikkeuksen muodostavat tutkituista maista Jugoslavia, Puola, Ranska ja
Yhdysvallat. Kahden ensiksi mainitun maan osalta lienee kuitenkin vaikea
kaikissa tapauksissa erottaa valtion ja tyonantajien osuutta toisistaan.
Taulukossa 6 on esitetty ansioeldkkeiden rahoituslAhteet niissa maissa,
joissa ei ole kansanelAkej6rjestelmtiti.

Taulukko 6.

ANSIOELAKKEIDEN RAHOITUSLAHTEET MAISSA,
JOISSA EI OLE KANSANELAKEJTRJESTELMTT
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Vakuutettujen vakuutusmaksut ansioeldke,ierjestelmissa md6raytyvAt ansio-
tulojen mukaan. Ansiotulon mddrittely tapahtuu useimmissa jArjestelmissa
yleisen verotuksen yhteydessa ja sen kAyttSmillA perusteilla. Vakuutus-
maksuprosentit sen sijaan vaihtelevat suurestikin jArjestelmAstS toiseen.
Erditd syitii tahan ovat mm. eldkkeiden taso aktiiviajan ansioihin n6hden'
eldkeikd ja elAkkeeseen vaadittava palvelus- tai vakuutusaika.

Niiss6 elAkejArjestelmissA, ioissa itsendiset yrittajat ovat mukana, on
heidtin maksuosuutensa yleensd korkeampi kuin palkansaalien' Tdmd
johtuu siitd, ettei yritt6jtilli ole tyonantajaa, joka maksaisi osan vakuutus-
maksusta. Joissakin maissa, varsinkin niissa, ioissa yrittiijait kuuluvat
palkansaajien elAkeldrjestelmiin, kuten Ldnsi-Saksassa, yrittdjiivakuutetun
maksu on yhtd suuri kuin palkansaaian ja tyonantaian vakuutusmaksut
yhteensi. Samoin on esim. Kanadan lisdeltikejdrjestelmAssS' Toisissa
maissa taas yrittajien osuutta on vAhennetty valtion tuen avulla.

Tyonantajien maksut ansioihin suhteutetuissa eldkejdrlestelmissA mAiirdy-
tyviit yleens6 samoilla perusteilla kuin vakuutettujen. Tyonantajien maksu
on joko saman suuruinen tai vakuutettu.ien maksua korkeampi. Tyon-
antajat ja vakuutetut maksavat yhta suuren vakuutusmaksun Kanadassa,
Ldnsl-saksassa, Sveitsisse ja Yhdysvalloissa sekii paaosiltaan ltHvallassa.
Kaikissa muissa tutkituissa maissa tyonantajien maksut ovat joko kor-
keammat tai sitten he eivAt lainkaan osallistu rahoitukseen. Kuten edellA
io todettiin, Ruotsin ja Suomen ansioelakejdrjestelmissa tytinantaiat yksin
kustantavat koko palkansaajien elaketurvan.

Varsin monessa ansioelekejerjestelmessa on vakuutusmaksuissa huo-
mioon otettavalle tulolle asetettu rajat sekA vakuutettujen ette ryonanta-
jien osalta. TAlloin voidaan kdyttdd joko ala- tai ylArajaa taikka nAitd
molempia. Alaraja muodostuu yleensti siita, etta tietyn ansiotason ala-
puolelle jddvdt henkilot eivdt kuulu ansioeldkejtiriestelman piiriin. Yldraja
merkitsee aina sitd, ettii tiimiin rajan ylittdvista ansiotuloista ei en56
kartu elaketta.

Edelld kiivi ilmi, ettd valtio ei yleensii osallistu lisA- ja tydelakejdrjestel-
mien rahoitukseen, mutta on sen sijaan mukana useimpien ansioelAke-
jdrjestelmien rahoituksessa niissd maissa, joissa ei ole minimielAketurvan
takaavaa kansaneldkejdrjestelmAd. Valtion osuus ndissd ansioelSkejdrjes-
telmiss6 vaihtelee melkoisesti jiirjestelmdstd toiseen. Tavallisinta on, efia
valtio maksaa tietyn prosenttisen osuuden jdrjestelmdn kustannuksista.
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Joissakin jdrjestelmissA valtio kuitenkin suorittaa kiintedn vuosittaisen
rahamAdrdn.

ErAissd maissa eldkevakuutuksen rahoitusta ei ole erotettu erilleen muista
sosiaalivakuutuksen muodoista, vaan useita eri etuuksia rahoitetaan
samoista vakuutusmaksuista. Tdlloin on yleensd elAkkeiden listiksi kyse
sairaus-, tapaturma- tai tyottomyysvakuutuksen eri etuuksista. Puola on
ainoa tutkituista maista, jossa kaikki sosiaalivakuutuksen etuudet rahoi-
tetaan samoista tyonantajien suorittamista maksuista. Sen sijaan vakuu-
tettujen maksamat eldkevakuutusmaksut kaytetaan tdssd maassa yksin-
omaan eldkkeiden kustannuksiin.

Liitetaulukossa 1 tutkimuksen loppuosassa on yksityiskohtaiset tiedot
tutkittujen maiden elakejerjestelmien rahoituksesta.
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9. HAILINTO

Eri maiden elAkejArjestelmien vdlilld on suurta kirjavuutta siind suh-
teessa, miten niiden hallinto ja k6yttinnollinen hoitaminen on organisoitu.
Voidaan jopa sanoa, ettd erilaisia hallinto-organisaatioita on lAhes yhtd
monta kuin on eldketurvan jdrjestdneitd maitakin. Pyritt6essS ryhmittele-
m66n eldkejdrjestelmiA organisaatiotyypin mukaan, on tarjolla useita eri-
laisia ryhmittelyperusteita.

Ensiksikin voidaan eldkejdrlestelmien organisaatiota kussakin maassa
tarkastella koko maan kannalta yhtend kokonaisuutena. TAlloin erottuvat
toisistaan ne maat, joissa koko eldketurva - muodostui se sitten yh-
desta tai useammasta jdrjestelmdstd - hoidetaan yhden organisaation
puitteissa, ja ne, joissa rinnakkaisia eldkelairjestelmia hoitavat useat toi-
sistaan riippumattomat organisaatiot.

EdellisestA huolimatta voidaan jdrjestelmien hallintoa tarkastella siind
mielessA, hoidetaanko se jonkin io muista syistd olemassa olevan hal-
linto-organisaation puitteissa, vai onko sitd varten perustettu omat hal-
lintoelimensd. Jo muista syistd olemassa olevana, myos elAkejArjestelmdd
hoitavana organisaationa tulee tdlloin useimmiten kysymykseen valtion -tai sen ja paikallisten hallintoyksikoiden, kuten kuntien - normaali hal-
lintokoneisto. Muitakin mahdollisuuksia kuitenkin on, esim. ammattiyh-
distysliikkeen organisaatio.

Oli maassa sitten yksi tai useampia elAkejdrjestelmien hallinto-organi-
saatioita, niin nAmA voidaan jaotella myos sen mukaan, onko hallinto
jarjestetty keskitetysti eli sentralisoidusti vai hajasijoitetusti eli desentra-
lisoidusti. Keskitetty hallinto tarkoittaa sita, etta koko jdrjestelmAn hoito
on tiukasti yhden keskuslaitoksen kAsissS. Se voi joko yksindAn hoitaa
koko rutiinin, tai sillS voi olla apunaan kentteverkosto, jolle kuitenkaan
ei ole annettu pddtantdvaltaa missddn tArkeissa asioissa. Desentralisaatio
puolestaan tarkoittaa sita, etta pdAtdntdvalta on jaettu useammille yksi-
koille. Desentralisaatio voidaan toteuttaa joko alueellisella, ammatillisella
tai muulla pohjalla. Keskitetyt ja hajasijoitetut organisaatiot eivAt l6hes-
kAdn aina esiinny puhtaina, selvdsti toisistaan erottuvina, vaan niilld on
el6kejdrjestelmien piirissii runsaasti erilaisia sekamuotoja. Keskityksen
tai hajasijoituksen todellista astetta eiv6t myoskddn usein niinkddn sd6-
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tele itse jArjestelmiiA koskevat lait, vaan niiden taydennykseksi annetut
asetukset ja muut sAAnnokset, ,ioita on ollut vaikeampi saada kdyttoon
kuin varsinaisia el6kelakeja kiisittelevia selostuksia. Tiistd johtuen voi
seuraava esitys eraiden tutkittujen maiden osalta olla hyvinkin puutteelli-
nen.

SelvimpAnA esimerkkind tapauksesta, jossa koko elAketurvan hallinnon
hoitavat valtion normaalit hallintoelimet, on tutkittuien maiden joukossa
Kanada. SiellS hallinto on seka kansaneliike- etta lisaelakejArjestelmdn
osalta ,iaettu terveys- ja sosiaaliministerion sekA valtiovarainminlsterion
kesken. Edellinen vastaa lArlestelmien kdytAnnollisestd hoitamisesta, ku-
ten elAkkeiden mycintimisestA ja maksamisesta, !a jdlkimmdinen vakuu-
tusmaksujen perimisestA seka kertyneistA rahastoista. Toisena esimerk-
kinA valtion hallinto-organisaation kayttamisesta voidaan mainita Englanli,
jossa sosiaaliturvaministerio alue- ja paikallistoimistojensa avustuksella
huolehtii sekd kansaneldke- ettA tyoel6kejdrjestelmdn hallinnosta, jdlkim-
miiisen osalta kuitenkin vain silt6 osin kuin se ei ole valtion tyoelake-
jdrlestelmAn rinnalla toimivien muiden tyoeldkejArjestelyien hoidossa. Kan-
sanelAkejiirlestelman osalta sosiaaliturvaministerio hoitaa myos vakuutus-
maksulen keriidmisen jtirjestelmdlle, mutta valtion tyoeltikejArlestelmin
osalta tama on jatetty veroviranomaisten teht6v6ksi.

Kolmas esimerkki normaalien lulkisoikeudellisten viranomaisten hoita-
mista eldkejdriestelmista on Tanskan kansaneliikeiSrjestelmd. SiellA pdd-
asiallinen vastuu jdrjestelmAn hoidosta on annettu kuntien viranomaisille,
joiden toimintaa sosiaaliministerio valvoo. Palkansaajien lisiiel6kejdrjestel-
miillA sen sijaan on Tanskassa oma, normaalista hallintokoneistosta irral-
linen, yhdelle laitokselle keskitetty organisaationsa.

Sellaista hallinto-organisaatiotyyppiA, jossa eldkeidrlestelmdn hoito on
uskottu yksinomaan ammattiyhdistysliikkeen asiaksi, edustaa tutkittuien
jArjestelmien joukossa ltd-Saksan palkansaaiien elSkejdrjestelmd. SitA hoi-
taa Ammattiyhdistysten Federaation sosiaalivakuutusosasto alueellisten
toimeenpanokomiteoiden, paikalliskomiteoiden sosiaalivakuutusosastoien
ja tyopaikoilla toimivien ammattiyhdistyskomiteoiden avustuksella. YrittA-
jien eldkkeistd huolehtii erillinen organisaatio.

Sekamuodon kahdesta edellA mainitusta tyypista muodostaa Neuvostoliiton
eldkejArjestelmAn hallinto, jossa osan tehtavista hoitavat neuvostotasa-
valtojen sosiaaliministeriot niiden alaisten piiriverkostojen avulla, osan taas
ammattiliitot yksittAisllle tyopaikoille asti ulottuvine verkostoineen. Eraissa
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tAmdn pitkAlle desentralisoidun hallinto-organisaation elimissd ovat mq:
kana molempien linjojen, valtion ja ammattiliittojen edustajat. i

EsimerkkejA maista, joissa on vain yksi yleinen eldkejdrjestelmd ja sen
hallinnosta huolehtimassa yksi tata varten perustettu keskuslaitos kentt6-
verkostoineen, ovat ensiksikin Puola ja Tsekkoslovakia. Niissd molem-
missa elSkejdrjestelmdn keskuslaitokselle kuuluu sekd j6rjestelmAn kdy:
tdnnollinen hoitaminen etta myos elAkerahaston hallinto. Samantapainen
on organisaatioltaan lslannin kansanelAkejdrjestelm6n hallinto.
Myos Norjassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa on koko elAketurvan k6ytAn-
nollisen hoitamisen johto ja valvonta annettu yhden keskuslaitoksen teh-
tAvtiksi, mutta ndissii maissa ei samalle keskuslaitokselle ole uskottu
eldkerahastojen hallintoa, vaan siitd huolehtivat muut elimet. Esimerkiksi
Ruotsissa, lossa Sosiaalivakuutuslaitos ja sen valvonnassa toimivat alu-
eelliset vakuutuskassat hoitavat sekd kansaneldke- ettd lisdelAkejdrjestel-
miiii, on lisdeldkejArlestelmAn rahastojen hallinto annettu tdysin erillisen
organisaation hoidettavaksi. Siitd huolehtii kolme erillista rahaston johto-
kuntaa, joista kukin hoitaa omalta etupiiriltddn kertyneitten varojen kdyt-
tod. Norjassa taas rahastoa ja varojen sijoitusta hoitaa viisi aluerahasto-
hallitusta.

Viimeksi mainittu jen maiden jdrjestelmien vAlillA on verrattain suuria
eroja siind suhteessa, minkd asteista alueellista desentralisaatiota niiden
hallinnossa esiintyy. Joissakin tapauksissa alueelliset elimet voivat olla
varsin itsenaisie - myos taloudellisesti, kuten Ruotsin vakuutuskassat -kun taas toisissa maissa ne ovat l6hinnd vain keskuslaitoksen perusta-
mia yleisonpalvelupisteita.

Yhden yleisen eliikejdrjestelmen hoitamisesta selvasti desentralisoidun
hallinto-organisaation avulla ovat tutkittujen maiden joukossa esimerkkei-
nA Jugoslavia ja Sveitsi. Edellisessd desentralisaatio on toteutettu puh-
taasti alueellisella pohjalla, jdlkimmAisessa osittain alueellisena, osittain
ammatillisena. Siellii eltikejSrjestelmaa hoitavat ns. tasausrahastot, joista
kantonit ovat perustaneet 25 ja valtio 2 mutta p56osa, yhteensa 77 ra-
hastoa, toimii ammatillisella pohjalla.

Maita, joissa on toiminnassa useita rinnakkaisia eldkejirjestelmien haf-
linto-organisaatioita, ovat Belgia, Hollanti, llalia, llayalta, Ldnsl€aksa,
Ranska ja Suomi. TaihAn ryhmddn kuuluu lisdksi tavallaan my6s jo ai-
kaisemmin mainittu Tanska, jossa kansanelakkeet ja palkansaajien lisd-
eliikkeet hoidetaan toisistaan riippumatta. Rinnakkaiset organisaatiotvoivat
kaikki olla siseisesti keskitettyja, kuten ltiivallassa, jossa palkansaajien
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elakevakuutusta hoitaa viisi .ia yrittAjien kolme itsendista elakevakuutus-
laitosta, kaikki koko liittovaltion puitteissa toimivina. Myos ltaliassa eri
eldkejdrjestelmia hoitavat periaatteeltaan varsin keskitetyt organisaatiot.

Samassa maassa voi kuitenkin olla sekd keskitetysti ettd hajasijoitetusti
hoidettuja jerjestelmie. TdstA ovat tyypillisiti esimerkkejd Liinsi-Saksa ja
Suomi. EdellisessA toimihenkiloiden eldkejdrjestelmAn hallinto on keski-
tetty yhdelle vakuutuslaitokselle, kun taas tyontekijoiden jarjestelmAd hoi-
taa 20 eri vakuutuslaitosta, joista 18 toimii alueellisella mutta 2 amma-
tillisella pohjalla. Erillisen maatalouden harjoittaiien elAkejArjestelmAn
hallinto on alueellisesti desentralisoitu. Suomessa kansanelAkejdrjestel-
mdn hallinto on keskitetty Kansaneliikelaitokselle, mutta tyoeldkejdrjestel-
mdd hoitaa haiasi.ioitettu organisaatio. TEL-elakkeiden hoidosta vastaavat
el6kevakuutusyhtiot, elakekassat ja elakesaatiot. El6kekassat ovat yleensS
toimialakohtaisia ja el6kesddtiot yrityskohtaisia. LEL-elEikkeiden hallinto
on ammatillisesti hajasijoitettu, siitd huolehtii neljd ammattialoittaista
tyrielAkekassaa koko maan puitteissa. Maatalousyrittdjien elSkevakuu-
tusta hoitaa samoin koko maan puitteissa tata varten perustettu Maa-
talousyrittdjien eldkelaitos, kun taas muiden yrittaiien elAkevakuutuksen
hallinto on jdrjestetty samalla tavoin kuin TEL-elAkkeiden. TyoelAkejiirjes-
telm66 hoitavien laitosten keskuselimend on Eliiketurvakeskus.

Muista tutkituista iarjestelmistA poikkeava hajasijoituksen muoto esiintyy
Belgiassa, Hollannin kansaneldkejdrjestelmasse sekii Ranskan palkansaa-
jien eldkelSrjestelmdss6. Niissti on kdytossA eldkemuodon mukainen de-
sentralisaatio. Belgiassa palkansaajien vanhuus- ja perhe-eldkkeitd hoi-
taa keskitetysti Palkansaalien kansallinen eliikekassa, mutta tyokyvytto-
myysel6kkeistd huolehtii sairausvakuutuksen organisaatio. Yrittdjien elA-
kejdrlestelmdllii on vanhuus- ja perhe-elAkkeitA varten oma organisaa-
tionsa, sen sijaan tyokyvyttomyyselSkkeet hoidetaan heiddnkin osaltaan
sairausvakuutuksen puitteissa. Hollannin kansanelAkejArjestelm6n vanhuus-
ja perhe-elAkkeistA huolehtii Sosiaalivakuutuspankki paikallisten tyoneu-
vostojen avustamana. Tyokyvyttomyyseldkkeitd taas hoitavat erityiset toi-
mialayhdistykset omine kenttaverkostoineen. Palkansaajien tyoeldkkeiden
hallintoa varten on erillinen kassaverkosto. Ranskassa elakkeita makse-
taan kahdentoista eri jdrjestelmdn kautta. Suurin nAistd on palkansaa-
jien yleinen elAkeiAriestelmA, jonka keskushallinto on iaettu kahtia elA-
kemuodon mukaan. VanhuuselAkkeiden hallinnossa vastaa valtakunnalli-
sella tasolla Kansallinen vanhuusvakuutuskassa ja tyokyvyttomyys- seke
perhe-eldkkeiden hallinnosta Kansallinen sairausvakuutuskassa. Ndiden
keskuskassojen tehtavana on pdAasiassa jArjestelmAn rahavarojen hoito,

52



kun taas lArjestelm6n muu kdytAnnollinen hoitaminen on uskottu alue- ja
paikalliskassojen tehtAvdksi. Muilla jArjestelmillA on kullakin omat orga-
nisaationsa, jotka ovat osittain alueellisesti, osittain ammatillisesti desent-
ralisoituja.

ElAkejdrjestelmien hallinnosta vastaavien eldkelaitosten hallintoelinten
koostumus riippuu jdrjestelmAn ulottuvuudesta, sen rahoitu(si:n raken-
teesta ja laitoksen asemasta valtiovaltaan ndhden. PdiisiiAntcind ndyttdA
olevan, ette hallintoon osallistuvat jdrjestelmAn piiriin kuuluvien vakuutet-
tujen sekd rahoituksessa mukana olevien tahoien edustajat. Palkansaa-
jien elAkejdrjestelmissii on tavallista, etta hallintoelimissA ovat edustet-
tuina palkansaaja- ia tyonantajajdrjestoien edustajat, minkti lis6ksi val-
tiovalta usein nimeiid osan hallintoelinten jAsenist6, nimenomaan milloin
valtio osallistuu rahoitukseen. Yrittdjien jArjestelmissA taas on yrittdjd.idr-
jestojen edustajilla tdrkein sija. Yleisissa, koko vdeston kattavissa kansan-
elAkejdrjestelmiss6, jotka aina ovat varsin tiukasti valtion kontrollissa, ei
eri etupiirien osallisuudesta ole useinkaan yhta selvasti pidetty kiinni.

Niissdkin, eldkejAriestelmien valtaosan muodostavissa tapauksissa, joissa
jArjestelmien hallinto on annettu oman, valtion normaaliin hallintoko-
neistoon kuulumattoman organisaationsa huoleksi, on sen ylin valvonta
tavallisesti uskottu valtion elimille. Useimmiten on valvovana viranomai-
sena sosiaaliministerio - esim. Suomessa sosiaali- ia terveysministerio

- mutta muitakin mahdollisuuksia esiintyy, kuten tydministerio palkan-
saajien elAkeidrjestelmien kohdalla tai maatalousministerio maatalouden-
harjoittajien eldkejirlestelmissA. Myos valtiovarainministeri6lld on eriiiss6
maissa tehtdvid nimenomaan j6rjestelmdn vakuutusmaksujen kerddmiseen
tai rahastojen hoitoon liittyen. Poikkeustapauksena edelle esitetysta on
tutkittujen maiden piirissd Sveitsi, jossa eldkejArjestelmAn valvonta kuu-
luu sisdasiainministeriolle.

EldkejArlestelmien hallintoon liittyy ldheisesti muutoksenhaku hallinto-
elinten paatoksistA. Mikiili vakuutettu ei ole tyytyvainen eldkelaitoksen
hdnen asiassaan tekemdiin pdAtokseen, hdnellA on periaatteessa kaksi
tietA hakea siihen muutosta. Toista voidaan kutsua hallintomenettelyksi
ja toista tuomioistuinmenettelyksi. Edellinen, jossa eldkejdrjestelmdlle on
perustettu omat, yleisista tuomioistuimista erilliset valituselimensd, on
yleisimmin kAytossd oleva. Ertiissii maissa ovat kuitenkin molemmat me-
nettelyt mahdollisia. Esim. Yhdysvalloissa vakuutettu voi valittaa liittoval-
tion yleisiin tuomioistuimiin, ellei hdn tyydy elAkejArjestelmAn keskushal-
linnosta huolehtivan Sosiaaliturvahallituksen alaisten valituselinten p55-
toksiin.
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I(}. TASASUURUISTEN ELIKKEIDEN JIRJESTEI.MIT

10.1 HOLLANTI

Eldkej6rjestelmdt:

- ;tasasu,urnuinen .kansaneldkejdrjestelmd

- muita eldkejdrjestelmi6:
- valtaosalla,palkansaajia eldkkeet tyosuhteen perusteella

- julkisissa tdissA olevien elAkejdrjestelmd

Tasasuuruinen kansaneliikejiiriestelmti

KansanelSkejdrjestelrn6ssd maksetaan tasasuuruisia vanhuuselAkkeitd
(1956) ja perhe.eldkkeite (1959) sekd ansioihin su,hteutettuja ty6kyvyttO-
myyselAkkeitd (1967) kutakin erlllisen lai'n nojal{a. Vanhuu+ ja perhe-
eldkkeiden piiriin kuuluu koko vdesto. Sen silaan tyokyvyttomyysel5kkeitti
maksetaan ainoastaan palkansaajllle. Vakuutus perustuu pakollisuuden
periaatteel,le.

Vanhuusel5keila maksetaan 65 vuotta tdyttaineelle vakuutetulle. Tdyden
elakkeen saamieeksl vaadi,taan, ettA vakuutettu on maksanut vakuutus-
maksunsa jokaiselta vuodelta 15-64 ikdvuosien valil,la. Jos vakuutettu
ei ole rnaksanut taysia vakuutusmaksuja, eldketti vdhen,netiidn 20/o:lla
kutaki,n puuttuvaa vuotta ,kohti. Vahennysta ei .kuirten,kaan suoriteta vuotta
1947 edeltdneeltA ajalta, jos vakuutettu on Hollannin kansalainen ja asu-
nLrt maassa alnaki,n kuusi vuotta 58 lkdvuotensa ,tdyttdmisesta. Elakkeen
saaminen ei edellyta tyonteon lopettamista.

Tdyden vanhuuseliikkeen mdArd on 3708 ll (4302 mk) vuodessa. Avio-
puolisoille el6ke on 5262 ll (6 105 mk).

Tdyden tytilryvyttiimyyselSkkeen saamiseksi vaaditaan, ettii vakuutettu on
menettanyt tyokywstaan ainaki,n 80 0/0. Siina tapauksessa, ettd tyokyky
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on vahentynyt 15-800/0, m,aksetaan osaolake. Tyokyvyttomyyselakkeen
saamisen edel,lyrtyksend on ed,el,leen se, ette vakuutettu on maksanut

vakuutusmaksut vdhi,ntdan kahdel,ta kuukaudel,ta ennen ty6kyvytt<imyyden

alkam'r,sta. Eldkettd aletaan maksaa sen jdl,keen ,kun vakuu'tettu on saanut

52 viikolta sairausvakuutuksen pdivdrahaa.

Eldke on 800/o ansioista, jos tyokyvyttomyys on vdhintaSn 80o/o:nen. Jos

edunsaaja tarvitsee jatkuvaa toisen hen,ki[6n h,oirtoa, elakettd korotetaan

2Oo/olla ansioista. Eldkettd mddrdttAessd otetaan ansioina huomioon

enintaan 418 fl (485 mk) viitkossa.

Jos edunsaajan tyohf\4fttomyys ei ole 80 0/0, mutta on 'kuitenkin vahi'nt65n

15 o/0, el6ke on 10-65 o/o ansioista tietyn laissa annetun asteirkon mukaan.

Perhe-elHkett{ maksetaan naispuoli,selle leskelle ja tdysorvolle.

Leskeneldke maksetaan ilman ikSrajaa leskelle, iolla on huollettavanaan
al,le 18-vuotias lapsi. Ellei leskellti ole rtdllai,sta hu,olrtovelvollisuutta, henen

edellytetddn eldkkeen saamiseksi tAyttaneen 40 vuotta tai olevan 50 o/o:n

invalidi.

Lapsia huoltavalle leskelle eliike on 5262 tl (6 105 mk) vuodessa' Les-

kelle, jolla ei ole huollettavanaan lapsi,a, mutta joka on tdyttdnyt 40

vuotta tai on 50o/o:n invalidi, elSke on 3708 fl (4302 mk) vuodessa'

Lapsia huoltaneen lesken eldkkeen mAdrd vdhenee 3708 fl:ksi (4302 mk)

vuodessa, kun nuorin lapsi tayttdii 18 vuotta. Eldke muuLttuu vanhuuselak-
keeksi lesken tull,essa 65 vuoden ikdAn. Jos les'ki solmii sita ennen
uuden avioliirton, eliike lakkaa kokonaan.

Alle 27-vu,otiaalle leskelle, joka ei ole oikeutettu varsinaiseen lesken-
eliikkeeseen, maksetaan viili,airkainen leskenavustus kuudel,ta 'kuukaudelta.
Jokaista i,kSvuotta rkohti 26 irkiivuoden jalkeen jatketaan avus,tuksen mak-
samista yhdelld kuu,kaudella; enintaiin sirta maksetaan yhteensd kahdelta
vuodelta. Leskenavustuksen mddrd on 3708 fl (4302 mk) vuodessa.

Orvoneliikettii maksetaan vai,n tdysorvolle' Eldkkeen m6drA riippuu lapsen
idstd. M65rd vaihtelee 1176 fl:sta (1 364 mk) 2280 fl:iin (2645 mk) vuo-
dessa. Elake maksetaan 16 i'kAvuoteen saakka, mutta si,ta voidaan jatkaa
aina 27 ikiivuoden taytamiseen asti, ios lapsi opiskelee tai on tyo'kyvyton.
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Kaikki eld,kkeet tarklstetaan automaattisesti puolivuosi,ttain palkkai,ndeksin
perusteella. Elakkeissa suorirtetaan korjaus, jos indeksi muuttuu 3 o/o:n

verran.

El6kkeiden rahoitukseen osallistuvat vakuutetut, ty6nantajat ja valtio.
Vakuu,tetut suori,ttavat 9.1 0/o ansiotuloistaan vanhuuselAkkeitd ja 1.S o/o

perheeldkkeita varten. Ty6Mrytt<imyyselakkei,ta varten suoritetaan 5.1 o/o

vakuutetun palkasta, josta rnddrAstd ty6nantaja maksaa 3.9o/o ja vakuu-
tettu 1.20l0. Ty6nantajat eivdt osallistu lainkaan vanhuus- ja perhe-eldk-
keiden ,kustanrnuksi,in. Korkei'n ansiom6drd, iosta vakuutusmaksu suorite-
taan, on 16200 fl (18795 mk) vuodessa vanhu,us- ja perhe-elii,kkeissii ja
21 663 f'l (25133 mk) tydhrvyttdmyyset6kkeissd.

Pienltuloiset henkil6t on vapautettu vakuutusmaksujen suorittamisesta.
valtio maksaa heiddn osuu(ensa kustannu,ksista. Lisiirksi val,tio suori.ttaa
sen osan menoi€ta, jota vakuu{tusmaksu,t eiviit peit6.

Tyokyvy'tt6myys- ja perhe-elA,lckeisiin tarkoi,tetuista vakuutusmaksuista
rahoi,tetaan myos tapaturmavakuutuslain mukaiset elaikkeet.

Vanhur-rs- ja perhe-el6kkeiden hallinnosta huolehrtii sosiaativakuutuspan,kki
eri paikkaku'nnilrla,olevien 22 tydneuv,oston avustaman.a. Tyoneuvostot
koostuvat,ty6nteklj6iden ja ty6nantajien edustajista.

Tydkyvytt<imyyseldkkeistd hu,olehtivat erityirset toimialayhdistykset, joita on
perustettu kutakin teoll'isuuden haaraa varten. yhdistysten hal,li,ntoeli,missd
ovat edustettulna tyon'tekijdiden ja tyonantajien edustajat. yhdistysten
alue- ja paikallistoi'mistot vastaanottavat elbkehakemukset ja maksavat
elSkkeet.

vakuutusmaksujen ,kerddmisesta huolehti,i valtiovarainministeri6. Jirjestel-
mdn ylin valvonta kuru'luu terveys- ja sosiaali,mi,nisteriol,le.

Palkansaajien tyiielskejEirjestelmii

Palkansaalien tydel6kejdrjestel,ma perustuu ammafti,aloittaisiin eldkekas-
soihiin. sosiaali,ministerion pd6tokselld el6kekassaan kuu,luminen voidaan
tehdti pakol,li'seksi. Eldkekassan perustaji,na toimi,vat tyomarkki,naosapuo-
let kullaki,n ty6alalla.
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Yleensd kassat maksavat vanhuus- ja perhe'el,iikkei,t6. ElSkei'ka on taval-
li,simmin 65 vuotta. Muu,ten jdrjestelmht voivat olla hyvi,nikin eritlaisia.

Vuoden 1963 lopussa pakollieia kassoja oli 49 kappaletta. N6istd 14 oli
u,skonut hal,llntonsa yhteiLsellre ,kesku,sel,i,melrl,e. Yleensd kassan johd,ossa
ovat tyonantajat ja tyontekljdt yhtdldisesti edustettu ina.

10.2 tsLANTt

El6kejdrjestelmAt:

-,tasasuuru,irnen kansaneldkej6rjestelmi
- muita elAkejiirjestelmirii:

- julkisissa toissd olevien el6kejArjestelmd

- erAi,lld yksittdisillA ammattialoilla omia eldkejhrjestelmid

Tasasuuruinen kansaneltikejdrjestelm?i

Kansaneld,kejiirjestelmiin (1963) piiriin kuuluu maan ,koko v5est6. Jdrjes-
telmd rnyontAd ty6ssiiotoajan ans'loista ri,ippumattomia van,huus-, ty6kyvyt-
tdmyys- ja perhe-elakkeft4. Jarjestelmddn,ku,ulumi'nen on pakol,lista.

Vanhuuseldkkeen saamisen edell,ytyksend on sekd miehirl,ld ettd naisi,lla
67 vuoden i,kd. Eldkkeel,le siirtymi,$a voidaan kuitenkirn lykdld aina 72
irk6vuoteen saakka. ElSkeiSn tiiyttdmisen lishksi vaaditaan, ettd vakuu-
tettu on asunut maassa viimeiset viisi vuotta tai yhteensA ainakin 10
vuotta sen jilkeen, ,kun hdn taytti 16 vuotta.

ElSkkeen suuruus on yksindiselle henkilolle 36 786 kr (1 756 m,k) vuo-
dessa. Avi,opu,oli,soille el6ke on yhteensA 66214 kr (3 158 mk). (Aviolii-
tossa oleval,la na'lsella ei ole oitkeutta omaan el8kkeeseen, vaan avio-
puolrisoeltike muodostuu myontdmdllii miehen eldkkeeseen 80 0/o:n

korotus.)

57



Eldkkeelle siri,r,tymisen lykkaami,nen merkitsee korotusta elakkeeseen.
Eni,mmdiskorotus on 662/a0/0, joka saadaan viirden vu,oden lykk6yksen
jdlkeen.

Tyiikyvytttimyyselakefia maksetaan vakuutetul,le, jonrka tyokyky on vehen-
tytynyt vahintAAn puolella. El6ke voi olla joko teysi tai osaelake. Teysi
eldke edellyttdd, 75o/o:n tydkyvyn menetyste. Tyokyvyn vdhenemisen lisdksi
vaadi'taan samat asumi,sajat maassa kuin vanhuuselakkeessA,kirn.

Tiiysi ty<ikyvyttomyyseldke on saman suurui,nen kuin vanhuusel,Ske. Avio-
vai'mosta voidaan suorirttaa enintdan 80 o/o:n korotus elakkeeseen. Jokai-
sesta alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta maksetaan eldkkeeseen
korotus lapseneldkkeen nimella. Sen mddrd on sama kuin orvonelake
eli 16134 kr (770 mk) vuodessa. J'os edunsaaj'a tarvi'tsee eri,tyishoitoa,
elakkeen mddriiti voidaan korottaa '100 o/o:lla.

OsaelAke makseiaan, jos vakuutetun tydkyvyttdmyys ei ole 75 0/0, mutta
on kultenki,n vAhintddn 50 0/0. Tdllciin elakkeen mddrA on suhteessa tyd-
kyvyttomyysasteesee n.

Perhe-elSkettd maksetaan naispuoliselle leskelle ja lapsille. Elake mak-
setaan, jos edunjattajd tai leski tayttaa maassa-asumisajan osalta samat
edellytykset kuin edell.d vanhu,uselAkkeen kohdalla.

Jokaiselle leskelle maksetaan edunjAttdjdn kuoleman jdlkeen elake kol-
men kuukauden ajalta. Tdm6n vdltiairkaisen elbkkeen ,m55rd on 3 842 kr
(184 mk) kuukaudessa. VAliairkaisen elakkeen maksamista jatketaan yhdek-
sdl,lA kuukaudella, jos leskell6 on huollettavanaan alle 16-vuotias lapsi.
Tdlloi,n elAkkeen m6iir6 on kuitenki,n 2881 kr (137 mk) kuukaudessa.

VAliaikaisen eldkkeen jdlkeen aletaan maksaa varsinaista elSkettd leskelle,
j,oka miehen kuollessa oli taytt&nyt 50 vuotta. Sen m56rd on 67 vuotta
tAytt6neelle leskelle 35 035 kr (1 671 mk) vu'odessa. Jos leski ei ole
tdyttdnyt 67 vuotta, eldkettd vdhennetddn 5 o/o:lla ,kutakin 67 ikdvuodesta
puu,ttuvaa vuotta kohti. LeskenelSke S0-vuoti,aalle leskelle on ndin ollen
150/o tdydest6 elikkeestd. EIAke maksetaan leskel,le hdnen kuolemaansa
saakka.

Leski saa iistd rii,ppumatta ns. Aidin,palkkaa, jos hdnel,lA on huolrletta-
vanaan alle 16-vuotiaita lapsia. Aidinpalrkka maksstaan vA.liai,kaisen lesken-
elakkeen ohella, joten sen maksaminen alkaa heti kuolemantapauksen
jtilkeen ja jatkuu edelleen vdliaikaisen leskeneldkkeen loputtuakin. Jos
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leskellA on hu,otlettavanaan yksi lapsi, hdn saa Sidinpal'kkaa 3227 kr
(154 mk) vuodessa, kahdesta lapsesta maksetaan 17 517 kr (836 mk) ia
kolmesta sekii useammasta 35 035 kr (1 671 mk) vuodessa. Aidi'npalkkaa
saaneel,l'e leskelle maksetaan huol'tovelvollirsuuden peatyftyd varsinai'nen
leskeneldke, jos hAn on tayttanyt 50 vuotta. Elake maaraytyy tdlloin
samalla taval,la kuin edelle selostettu varsinai,nen leskeneldke. - Aidin'
palkkaan ovat oi'keutettuja myos avi,ottomat Aidi't ja eron'neet lasta huol-
tavat na'rset.

Orvoneldke on allle 16-vuotiaalle puoli,orvol,le 16134 kr (770 mk) vuodessa.
Tdysorvolle maksetaan sama m55rd kaksin'kertaisena.

JarjestelmAn rahoituksesta vastaavat vakuu,tetu,t, tyonantajat seka kunnat
ja valtio.

Vakuutettu,ien vakuutusmaksun suuruus rii,ppuu sukupuolesta ja sivi'ili'sdd-
dyste. Vakuutusmaksun suorittavat kaikki 16-66-vuotiaat henkilot naimisissa
olevia naisia lukuun ottamatta. Aviopuolisot suorittavat yhdessA 4730 kr
(226 mk) vuodessa, yksindinen mies 4300 kr (205 mk) ja yksindinen
nainen 3225 kr (154 rnk).

Kunnat maksavat vakuutusmaksut niiden vakuutettujen puolesta, jotka
eivat varattomuutensa vuoksi voi si{a itse tehdd. Vakuu,tettujen vakuutus-
maksuilla ja kuntien varattomien vakuu,tettujen puolesta maksamilla mak-
suilla peitetAdn 320/o jdrjestelmdn menoista.

Tyonantajat maksavat 40 kt (2 mk) viikossa kutaki'n tyontekijdd kohti.
Tyonantajien osuus kattaa 140lo menoi,sta.

Valtio maksaa 360/o jdrjestelmdn kustannuksista. Kunnat maksavat edelld
mainittujen varattomien vakuutettuien puolesta maksamiensa vakuutus-
maksujen lisdksi 1Bo/o jarjestelman kustannuksista.

Ndillti vakuutusmaksuilla rahoi,tetaan eldkkeiden ohella myos Iapsilisdt
sekii iiitiysavustukset. LisAksi niistd maksetaan vanhuus- ja tyokyvytto-
myyseldkkeen saajien sairausvakuutusmaksut.

JArjestelmin hallinnosta vastaa Sosiaaliturvalai,tos paikallistoimistojen
avustuksella. Lai,toksen johdossa on parlamentin valitsema lautakunta.
Vakuutusmaksujen kerAAminen tapahtuu veroviranomaisten valityksella.
Jdrjestelmdn yleisvalvon(a kuuluu sosiaali,mi'nisteriol'le.
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10.3 TANSKA

Eldkejtirjestelmdt:
- tasasuuruirnen kansaneldkejdrjestelrn6
- palkansaajien lisdelA,kejdrjestelmd
- multa elikejiirjestelmid:

- julkisissa tdissd olevien elAkejdrjestelmd

Tasasuuruinen kansanetiikejiirjestelmii

Tasasuuruisia vanhuus- (1960 ja 1966), tydkyvyttomyys- (1960 ja 1966) ja
leskenelSkkeita (1959) maksetaan erillisten lakien perusteella. N6iden
eldkelakien pilriin kuuluu maan ,koko vdesto.

Vanhuuseldkkeen saamisen edelly,tyksen6 on 67 vuoden i,k6. pienituloinen
yksindinen nai'nen sekd sellai,nen pienituloinen nai,misissa oleva nainen,
jonka aviopuoliso saa vanhuus- tai ty6kyruyttcimyyseldkett6 ,mutta joka
itse ei ole tyokyvyttdmyyselakkeelld, saa kuitenki,n tuloharklntaisen elak-
keen jo 62 vuoden idstd ,lu.kien. Edelleen voldaan tuloharkintai,nen eldke
erdissd tapaurksissa mycintdd jo 60 vuoden i6ss6, jos vakuutetun huono
terveydentila tai muut erityiset olosuhteet antavat siihen aiheen.

Eldkkeel,le siirrymista voidaan lykdtd viidellii vuodella. Lykk6dm,i,nen mer-
kitsee korotettua eliikettS. (Trimd ei kui,tenkaan koske 60 vuoden i6ssA
my6nnettdv66 tuloharki,ntaista eldkett6.)

Eld,keiAn saavuttamisen ohella van,huu,selikkeen saamisen edellytyksene
on, etta edunsaaja on asunu,t elSketapahtumaa edeltAvdnd vuonna Tans-
kassa.

Vanhuuseldkkeessa erotetaan kaksi elikemuotoa: kansanelakkeen vahim-
mdismii6rd ja tuloharkintainen kansaneldke, joka koostuu perusosasta
ja eriiista lisista. Huhtikuun 1 pdiviirin 1970 saakka maksetaan jokaiselle
67 vuo,tta tayttaneel,le vdhintAdn ,kansanelAkkeen vAhi,mm.dismiiArd. TAmdn
ajankohdan jAlkeen nykyisen tuloharkintaisen kansanelA,kkeen perusosa
maksetaan kai,kille 67 vuoua tdyttdneille ilman tuloharkintaa. Tuloharkin-
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taa tullaan kui,tenkin edelleen soveltamaan nilhi'n henkil6ihi,n, jotka jiiivait
elAkkeelle ennen 67 i'kdvtlottaan.

VEhi,mmSiseliikkeen m66r6 ri,i,ppu,u kull'oisestakin keski,mddrAisesti palk-
katasosta maassa. Vdhi,mm6'rsel6ke on yksindiselle henkilolle ja avio-
parille, kun vain toinen puolisoista saa eldkettti, 6.70/o ja avioparille, kun
molemmat puolisot saavat eldkettii, 10 % keskimaereisi'sta palkoista.
Vu,onna 1969 viihi'mmdiseldkkeet ovat siten 1716 kr (961 mk) ja 2580 kr
(1 445 mk) vuodessa.

Tulohankintainen kansanelSke koostuu peruosasta ja erdistd lisi'stA. Perus-
osa on yksindisel,le henkilolle ja aviopari,lle, jos vaitn toi,nen on oiLkeutettu
elakkeeseen, 7176 kr (4019 mk) vuodessa. Jos molemmat aviopuolisot
ovat oikeutettuja eldkkeeseen, he saavat yhteensa 10800 kr (6048 mk)
vuodessa.

Eldkkeen m65rdd vdhennetddn suhteessa muihin tuloihi,n. Se vuosi{ttalnen
tulomddrA, joka edunsaajalla voi olla kansanelakkeen lisdtksi ilman, ettd
elSke pienenee, on 4 400 'kr (2 464 mk) avioparilla ia 3 000 kr (1 680 mk)
yksinAisellA henkilolld.

ElSkkeen perusosaan suorirtetaan seuraavia korotuksia:

Avioparille, jonka muut tu,lot eivAt yliitei 1 900 kr (1 064 mk), ja yksiniii-
selle, jonka tul,ot eivdt ylltai 1 300 kr (728 mk) vu'odessa, maksetaan ns.
eldkelisdd 1140 kr (638 mk) vuodessa. Jos muut tulot ylittivAt ndmd
rajatulot, el6kelisdd vShennetddn 60 0/o:lla rajartulon yli'ttdvdstd osasta.
Jos muut tulot yli,ttavat aviopuolisollla 4900 kr (2744 mk) ja yksindisillS
3800 kr (2 128 mk) vuodessa, ei eldkelisiiA makseta lain'kaan.

Aviopuoliso'lisdn6 maksetaan 900 kr (504 mk) vuodessa, jos vain toinen
puoli,soista saa elAkettd.

Jos eltlkkeeltle siirtymi$a lykdtddn 7O lai 72 i,kdvuoteen ja vastaavasti
naisilla 65 tai 67 i,kdvuoteen, lykkeyksen aiheuttama korotus vaihtelee
180 kr:sta (101 mk) 1 200 kr:uu,n (672 mk) vuodessa.

Edunsaajalle, joka taiyttiiEi 80 vu,otta, maksetaan elAkkeeseen korotus,
joka on 8.250/o henelle maksetusta eldkkeen perusosasta.

Edunsaajan huoltamasta alle 1s-vuotiaasta lapsesta (tai alle 18-vuotlaasta
opiekelevasta lapsesta) maksetaan 'l 980 kr (1 109 rnk) vu,odessa.
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Eri'tyisen vai,keissa oloissa eldvdlle edunsaajalle voidaan lisdksi harkin-
nan perusteella maksaa ns. henkilokohtaista IisA6. Ndi'td lisid varten
Suu,r-Kciopenhami,nan kunnat voi\/at kunakin vUofl,rld kriytteiii mddrdn,
joka on 5 0/o niiden edellisend vuonna maksamien vanhuus- ja tycikyvyt-
tom'yyseldkkeiden perusosien yhteismddrdstd. Mui,ll,a kunni,lla vastaava
osuus on 4 o/0.

Tytikyvytttimyyseldkettii maksetaan vakuutetulle, jonka tyokyky on fyysi-
sen tai psyykkisen sairauden johdosta vehentynyt ainakin puolella. Ty6-
kyvy,ttomyyseldkkeitd on kolmea eri suuruutta riirppuen tyokyvyttcimyyden
asteesta. Vakuutetulle, joka on taysin tydkyvyton tai jolla on jailjelld vain
merkityksetdn osa tyokyvysta, maksetaan korkein tyokyvyttomyyselake.
Vakuutetulle, jota ei voida pitaa tdysin tyokyvyttomdnA mutta jonka ty6-
kyky on kuitenkin vAhentynyt 2/3, maksetaan keskimmdinen el6ke, ja va-
kuu'tetull,e, jonka tyokyky on alentunut vdhintddn puolella mutta alle 2/3,
alin elilke.

Tyokyvyttomyyselakkeeseen on vakuutetulla oikeus tdytettyddn 15 vuotta.
Korkeimman elakkeen voi kuitenkin saada vasta 18 i,kdvuoden jdlkeen.

Tyokyvyttcimyyseldke muodostuu perus-, tydkyvyttomyys- ja ansiokyvytt6-
myysosista. Perusosa on yhta suuri kuin vanhuuseldkkeen perusosa. Sek6
ty6kyvyttcimyys- ettd ansiokyvyttomyysosan mddrd on puolet perusosan
mddrAstd.

Korkei,mman tyokyvyttomyyseldkkeen mdiirii on yhtii suuri kuin perus-,
tyokyvyttomyys- ja ansiokyvyttdmyysosat yhteensa eli siis perusosan
mddrd kaksinkertaisena. Keskimmdisen tydkyvyttomyyselakkeen mAdrd on
perus- ja tycikyvytt6myysosien yhteismaara eli 11/z kertaa perusosa. Alin
elake muodostuu puolesta perusosasta ja puolesta tyokyvyttomyysosasta
eli se on 3/4 perusosasta.

Perusosan m65rd on riippuvainen muista tutoi.sta samaan tapaan kuin
alle 67-vuotiailla vanhuuseldkkeensaajilla. Tuloharkinta ei koske ty6ky!.yt-
tomyys- ja ansiokyvyttomyysosia.

Tydkyvytt6myyselSketta voidaan korottaa eltikelisallai, aviopuotisolisiiild,
lapsi,korotuksel,la ja henkilokohtaisella ilisdlld samoilla perusteilla ja mAd-
ril,lii kuin vanhuuseldkkeissdkin. Edunsaaja, joka on oikeuteftu alimpaan
ty<ikyvyttomyyselakkeeseen, voi kuitenkin saada vain lapsi,konotus,ta, jonka
mtiArd on puolet muille maksettavasta mddrdstii.
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Edunsaajalle voidaan edellisten korotusten lisdksi suorittaa tuloista riip-
pumatonrta apu- tai hoitolisdd, ioiden md6rdt ovat vuodessa 3 516 kr
(1 969 mk) ia 7 044 kr (3 945 mk).

Vakuutetulla, :ioka on tAmhn lain mukaan tydkyvyton mutta joka ei saa tyo-
kyvytt6myyselakette koska on edelleen tyossa, on oikeus erityiseen tyo-
kyvyttomyystu,keen. Samanlaista tu'kea maksetaan kuuroille henkiloille. TA-

m6n etuuden mddrd on 3180 kr (1 781 mk) vuodessa yksindiselle henki-
lcille ja 4788 kt (2681 mk) aviopuolisoille. Tdmdn lisdksi voidaan naille
henkiloille suorittaa apu- tai hoitolisdd.

Kun edunsaaja ttiyttdd 67 vuotta hhnen eldkkeensa muuttuu vanhuus-
eldkkeeksi, jo,lloi,n eldkkeen mddrdssA normaalisti tapahtuu vZihennystti.

Leskenel5kettd maksetaan 55 vuotta tdyttdneelle naispuoliselle leskelle,
jorka oli l'eskeksi jdAdess6sn tdyttdnyt 45 vuotta. Listiksi edellytetdiin avio-
liiton jatkuneen vtihirntAEn viisi vuotta.

Avi,oliirton kestoajasta riippumatta leskeneleke maksetaan leskeksi jiiddes-
sdSn 45 vuotta tiiyttAneelle naiselle, jos hdnelld on edunjiittdjdn kuollessa
huollettavanaan kaksi tai useampia alle 18-vuotiaita lapsia. Tdssd tapauk-
sessa elakettii maksetaan niin ,kauan ,kuirn huoltovelvolllsuus ai,nakin yhtd
lasta kohtaan kestd6. Jos huoltovelvollisu'us loppuu ennen 'kuin leski
tayilae 55 vuotta, elakkeen maksamista jatketaan vasta testa idstd ltih-
tien. Tiil,loin ei kuitenkaan enaa vaadita, ettd lesken avioli'itto oli jatkunut
viisi vuotta.

Leskeneldke voidaan lisdksi myontdd myds leskelle, joka 55 vuoden iessa
saa edelleen idljempdnd selostettavaa tarveharkintaista leskenapua, ja
iolla on tai jolla oli 45 vuotta tdyttdessddn huoll'ettavanaan yksi tai useam-
pia alle 18-vuotiaita lapsia.

Erityistapauksissa eldke voidaan maksaa leskelle - samoi,n kuin muulle-
kin yksiniiiselle naiselle - io 50 vuoden lAstd, jos asianomaisen huono
terveydentila (ai muut erityiset olosuhteet sitd edellyttdvAt.

Kun leski taiyttAei 62 vuotta, leskenelake muuttuu van'huuselhkkeeksi. Ela-
ke lakkaa, jos leski alkaa saada tyokyvyttdmyyselSkettA. Samoin elfike
lakkaa, jos ,leski solmii uuden avioliiton, 'mutta sen maksaminen voidaan
aloi,ttaa uudelleen, ;jos avioliirtto ptiiittyy.
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LeskenelAkkeen perusosa on samansuuruinen kuin yksinAisen hen,ki16n
vanhuuseldkkeen perusosa eli 7176 kr (4019 mk) vuodessa. ElAke on tu-
loharkintainen ja tulorajat ovat samat kuin vanhuuselikkeirssA. Jos el6ke
muiden tulojen ai,heuttaman vdhennyksen jdlkeen jdisi pienernma,ksi kuin
1/6 perusosasta, ei sitd tAllaisessa tapauksessa makseta lainkaan. Les-
kenelSkkeeseen suoritetaan,kor.otuksia samojen perusteiden mukaan kuin
yksindiselle vanhuuseldkkeensaajalle.

Edunjeittiijrin kuollessa maksetaan elSkkeen lis6ksi vdliairkainen avustus
kaikille niille leskille, jotka ovat sen tarpeessa. Normaalisti avustusta suo-
ritetaan 13 viikon ajalta, mutta sen maksamista voidaan jatkaa aina puo-
leen vuoteen saakka.

Kun vdliai,kaisen avustuksen maksaminen loppuu, leskelle voidaan suo-
rittaa tarveharkintaan perustuvaa ns. leskenapua. Edellytyksen6 on, ettd
edunsaaja on ja6ny;t leskeksi 45 vu,otta tdytettydin tai ettd hdnella on
hurollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia. Leskenavun saamisen aiheena voi
olla tyokyvy,tt<lmyys, lasten hoito tai ammatti,koulutuksen saaminen, joissa
tapauksissa leski ei voi ansaiila normaalisti. Leskenapua ei makseta var-
sinaista leskeneldkettA saavalle henkilolle. Leskenavun miidrd ei saa ylit-
taa 85 % varsinaisesta leskenelAkkeestii.

Hautausavustus maksetaan sairausvakuutusjarjestelmen kautta. Sen mddrd
on 900 kr (494 mk).

EHkkeet larkistetaan puolivuosi(tain hintaindeksin perusteella. Jos indek-
sissd on tapahtunut 3 o/o:n muutos, suoritetaan vastaava korjaus eldk-
keissA.

KansanelAkkeiden rahoitukseen osallistuvat vakuutetut, ty6nantajat, kun-
nat ja valtio. Vakuutetut suorittavat 30/o tuloi,staan vanhuus- ja lesken-
elhkkeltd varten. Jos lapsia huoltavan vakuutetun vuosltu,lo on alle 13000
kr (7 280 m,k) ja yksi,nAisen henki,lcin alle 6 600 ,kr (3 696 mk), ei vakuu-
tusmaksua peritA lainkaan.

Tyonantajat efuat osallistu vanhuus- ja leskenel6kkeiden kustannuksiin,
mutta suori,ttavat sen sijaan tydkyvytt6myyseldkkeita varten 14,28 kr
(8 mk) vuodessa kutakin ty6n,tekiidai kohti.

valtaosa kansanelekkeiden rahoituksesta tapahtuu julkisin varoin. Valtioja kun,nat jakavat niiden osalle tulevat kustannukset keskenddn seuraa-
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vasti: vanhuuselakkeista valtio suorittaa 82o/o ja kunnat 180/o; tyokyvyt-
tomyyselakkeistti valtio maksaa 64/70 ja kunnat 6/70; leskenelirkkeistd
valtion osuus on 415 ja kuntien 1/5.

Kansanel6kejdrjestelmdn hallintoa varten ei ole perustettu erillista orga-
nisaatiota, vaan jdrjestelmAA hoidetaan yleisten halli'ntoelinten toimesta.
Paikallisella tasolla hallinn'osta vastaavat kuntien viranomaiset, jotka vas-
taanottavat eldkehakemukset, tekevet eldkepAdtokset ja maksavat eliik-
keet. Samat hallintoelimet toimivat myos muutoksenhakuelimind. Kaikki
tyokyvyttomyyselekehakemukset meneviit tyokyvyttomyysvakuutusoikeuteen,
joka pddttiid eldkkeen myontiimisestd. Eltikkeen mddriin laskemisen ja sen
maksamisen suorittavat kuitenkin kuntien viranomaiset. Muutoksenhaku-
elimend tyokyvyttomyyselakkeissa toimii tyokyvyttomyysvakuutusoikeuden
erityiselin. Jdrjestelmdn yli,n valvontaoikeus seka hallintovalta kansalli-
sella tasolla kuuluu sosiaali,ministeriolle.

Palkansaajien lisaelakejiirjestelmii

Palkansaajien li.sdeldkejdrjestelmAn (1964) piiriin kuuluvat kaikki 18-66-
vuotiaat palkansaajat. ltsenAiset yrittdjdt ovat periaatteessa jArjestelmdn
ulkopuolella, mutta henkilo, joka saa tuloa sekii yrittiijtlnd ettd palkan-
saajana, Iasketaan palkansaajaksi ja si,ten jarjestelmaan kuuluvaksi. Jos
palkansaaja siirtyy itsendiseksi yrittajaksi, htinelld on oikeus pysyd edel-
leen jdrjestelmdssd, mikAIi hdn on kuulunut sen piiriin viihintdEin kolmen
vuoden ajan palkansaajan asemassa. LisdeldkejSrjestelmd perustuu pa-
kollisen vakuutuksen periaatteelle ja se myontdd vanhuuseliikkeitA ja les-
kenelAkkeitS.

Vanhuuseliike myonnetd6n 67 vuotta teyttaneelle vakuutetulle, joka on
maksanut vakuutusmaksuja vAhintddn viideltd vuodelta. Siirtymakautena,
vuoteen 1969 saakka, oli vaatimuksena kuitenkin 1-4 vuoden vakuutus-
maksut. Eldkkeelle siirtymista voidaan lykAtA 70 ikAvuoteen. Elakkeen
saaminen ei edellytd tyonteon lopettamista.
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Alle 60-vuotias vakuutettu katsotaan olleeksi jdrjestelmAssti koko vuoden,
j,os hdn on maksanut vakuutusmaksut 44 viikolta ko. vuoden aikana.
Tata vanhemmilla vakuutetuilla vastaava raja on 36 viikkoa. Ne vakuu-
tetun maksamat viikot, jotka ylittiivtit edelliset m56rdt, Iasketaan hAnen
hyvAkseen niiden vuosien osalle, joi,lta hdnellA ei ole tAyttd mAdrdA va-
kuutusmaksuviikkoja.

T6yden vanhuuselSkkeen mddrA on 2 400 kr (1 344 mk) vuodessa. Ttihtin
vaaditaan, eta vakuutettu on ollut jdrjestelmdn piirissd 40 vuotta. Jos
vuosia on vAhemmAn, elAke lasketaan siten, ett6 kukin vuosi oikeuttaa
60 kr:n (34 mk) eldkkeeseen. VdhimmAisvaatimus on kuitenkin edelld mai-
nittu viisi vuotta, mik6 oikeuttaa 300 kr:n (168 mk) vuosielAkkeeseen.

Niiden vakuutettujen osalta, joihin edellisten mddrdysten soveltaminen
olisi vaikeaa heiddin ikdns6 vuoksi, sovelletaan sii,rtymAkauden siidnnok-
sid. Jiirjestelmdn ensimmAisenA vuonna sen piiriin tulleiden on mahdol-
lista saada tdysi eldke jo 27 vakuutusvuoden jtilkeen, mikdli eiviit piiriin
tullessaan olleet vield tayttaneet 40 ikdvuotta. SiirtymS'kauden elAkkeet
lasketaan seuraavasti: Pienin eldke on 600 kr (336 mk), ja sen voi saada
oltuaan jdrjestelmdssd vain vuoden ajan. Seuraavat viisi vakuutusvuotta
lisdAvAt eldkettd kukin 24 kr:lla (13 mk), sitd seuraavat 14 vuotta 60 kr:lla
(34 mk) ja tdmdn jiilkeiset vuoden 120 kr:lla (67 mk) 27 vakuutusvuoteen
asti.

Jos vakuutettu lykkdd elAkkeelle siirtymistAAn (enintdiin 70 ikavuoteen saak-
ka), elakette korotetaan 5 0/o:lla kutakin puolen vuoden lykkdystd kohti.

LeskenelEikettd maksetaan naisleskelle, jos avioliitto oll kestdnyt vAhin-
tdiin 10 vuotta ja edunjattaia oli kuulunut jdrjestelmdn piiriin ainakin 10
vuoden ajan. Leskenel6kkeitA aletaan siis maksaa aikaisintaan vuonna
1974. Eldkkeen saamisen edellytykseni on edellisen lisdksi se, ettii leski
on tiiyttAnyt 62 vuotta.

LeskenelSkkeen mddrA on 500/o lisdelAkejdrjestelmdn mukaisesta edun.
jaittajrin vanhuuseldkkeestd tai, jos edunjdttdjd ei vield ollut eldkkeellA,
siitd elSkkeestS, jon,ka h5n olisi kuollessaan saanut.

MikAli leskel16 on oikeus eldkkeeseen useam,man kuin yhden avioliiton
perusteella, saavat yhdistetyt elakkeet olla enintdAn puolet taydestd lisii-
elakkeestd, Siind tapauksessa, ette leski on i,tse ansainnut omaa elaket-
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tAdn, hiin voi 67 vuoden iAssd saada joko oman vanhuuseldkkeen tai
leskenel2ikkeen riippuen siitd kumpi on suurempi.

LeskenelAke paiilttyy, jos leski solmii uuden avioliiton, mutta alkaa jdl-
leen, jos uusi avioliitto purkautuu.

Myos eronnut aviopuoliso voi saada leskeneliikkeen.

Elakkeiden tarkistus ei tapahdu automaattisesti hintaindeksin perusteella
kuten kansaneldkkeissA, vaan se su,oritetaan tarpeen vaatiessa.

Jdrjestelmdn rahoituksesta vastaavat vakuutetut ja tyonantajat. Julkisia
varoja ei kdyteta lainkaan. Vakuutetut ia tyonantajat suorittavat yhdessd
5,40 kr (3 mk) viikossa. Tasta mAdrdstd vakuutettu suorittaa 1/3 eli 1,80
kr (1 mk) ja tyonantaja 2/3 eli 3,60 kr (2 mk).

Jtirjestelmiin hallinnosta vastaa erityinen keskuselin, jonka johdossa ovat
palkansaajien ja tyonantajien edustajien muodostamat edustajisto ja hal-
Iitus. Edustajiston jAseniste puolet (15) edustaa palkansaajia ja puolet
(15) tycinantajia puheenjohtajan ollessa puolueeton. Palkansaajaedusta-
jiin kuuluu kolme edustajaa tyoministeriostd. Tyonantajaedustajiin puoles-
taan kuuluu yksi edustaja valtiovarainministeriostd, yksi sisdasiainminis-
teriostd ja kolme tyoministeriostS. Hallituksessa on kahdeksan jAsentd,
joista puolet edustaa tyonantajia ja puolet vakuutettuja.

Keskuselin keriiA vakuutusmaksut suoraan tyonantalilta sekd myont6A ja
maksaa eltikkeet. ElSkehakemusten vastaanotto tapahtuu kuntien viran-
omaisten veilityksell6.

JArjestelmAn ylin valvontaoikeus on tyoministeriollii.
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II. SEKI TASASUURUISTEN EITI ANSIOIHTN

SUHTEUTEITUJEN ETIKKEIDEN JIRJESTETMIIT

11,1 ENGLANTI
ElAkejArjestelmAt:

- tasasuuruinen kansaneldkejdrjestelmd

- I is6el6kejdrjestelmd
- tyoelakejarjestelma (porrastettu el6ke)

- muita elAkejArjestelmid:

- kuntien ja valtion palveluksessa olevien palkansaajien tyoelSkejdr-
jestelmat (9 tyoalaa, samalla alalla useitakin jArjestelmiA)

- muut tyoeldkejdrjestelyt

Tasasuuruinen kansaneliikejlirjestelmi

Tasasuuruisia vanhuus-, tycikyvyttomyys- ja perhe-elAkkeit6 maksavan
kansaneldkejArjestelman (1948) piiriin kuuluu maan koko vdesto. J6rjes-
telmtian kuuluminen ei ole kuitenkaan pakollista avioliitossa oleville
naisille, eikd niille henkiloille, joiden vuositulot ovat alle I 312 (3 145 mk)
ja jotka eivdt kdy tyossd. Samoin se ei ole pakollista niille itsendisille
yrittdlille, joiden vuositulot ovat tAmdn rajan alapuolella. Avioliitossa
oleva nainen voi halutessaan kuulua jArjestelmddn ja maksaa sille vakuu-
tusmaksut, jolloin hdn on oikeutettu tdysiin etuuksiin. Mikdli hiin jaai
jdrjestelmtin ulkopuolelle eikd ndin ollen maksa vakuutusmaksuja, hAnet
katsotaan vakuutetuksi aviomiehen vakuutuksen perusteella, mutta hdn
saa tdlloin pienemmat etuudet.

VanhuuselEiketta maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden idssd. Eldk-
keelle siirtymista voidaan kuitenkin lykdtA viidellA vuodella. El6kei6n
tayttamisen lisaksi vaaditaan, etta vakuutettu on maksanut vakuutusmaksut
ainakin 156 viikolta. Teyteen elAkkeeseen edellytetddn vakuutusmaksut
kunakin vuonna keskimddrin 50 viikolta. Jos vuosittaisia maksettuja viik-
koja ei ole 50 mutta on kuitenkin vdhintddn 13, eldke maksetaan vAhen-
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nettyna. Elakeaikaiset tyotulot, jotka ylittdvAt f 7 10 s. (76 mk) viikossa,
vaikuttavat 65-69-vuotiailla miehilld ja 60-64-vuotiailla naisilla elAkkee-
seen pienentiivdsti. Tdtd vanhemmilla eivat tyotulot end6 vdhennd eld-
kette.

Yksindisen henkilon tdyden eldkkeen miiiirii on ! 5 (50 mk) viikossa.
Huollettavista lapsista maksetaan tiimtin lisdksi seuraavat korotukset: en-
simmiiisestii l1 11 s. (16 mk), toisesta 13 s. (7 mk) ja kustakin seuraa-
vasta lapsesta 1 l s. (6 mk) viikossa.

Avioliitossa oleva nainen, joka ei ole maksanut omia vakuutusmaksuja,
saa vanhuuseliikkeen aviomiehensd vakuutuksen perusteella, kun tdmd
on jddnyt elakkeelle tai tdyttdnyt 70 vuotta. Naisen edellytetddn tdlloin
tAyttdneen 60 vuotta ja liidneen pois tyostii. ElSkkeen mdArd on normaa-
listi I 3 2 s. (31 mk) viikossa, mutta se on riippuvainen miehen elak-
keen miiiiriistd. Jos vaimo ei ole tdytt6nyt 60 vuotta eikd saa omaa eld-
kettA eikA ansaitse yli f 3 2 s. (31 mk) viikossa, mies saa korotuksena
eldkkeeseen ttimiin ! 3 2 s. Jos vaimo on oikeutettu omaan eldkkee-
seen, hiin saa sen 60-vuotiaana miehen idstd ja tyossaolosta riippumatta.
Elekkeen mdiird on sama kuin yksindisell2l henkilolld.

Vakuutettu, joka lykkiiii elZikkeelle siirtymistddn, saa 1 s. (0,50 mk) koro-
tuksen jokaiselta 9 viikolta, jolta hdn on myos maksanut vakuutusmaksut
miehilld 65 ja 70 sekd naisilla 60 ja 65 ikAvuosien vdlillA. Korotus on
I s. 6 d. (0,75 mk), jos vakuutetun aviovaimo on yli 60-vuotias eikd ole
vakuutettu. Jos aviomies kuolee ennen kuin hdnen vaimonsa, tAmii saa
edelleen 1 s. 6 d. korotuksen eliikkeeseensd.

Tytikyvytttimyyseldke Iiittyy laheisesti sairausvakuutukseen siten, etta ty6-
kyvyttomyyseldkkeen korvaa kestoajaltaan rajoittamaton sairauseliike.

Vakuutusajan osalta ovat vaatimukset samat kuin vanhuuseldkkeissd.
Tyokyvyttomyyseldkkeen miiiird on sama kuin vanhuuseldkkeen ja koro-
tukset ovat myos samansuuruiset. Nuorille henkiloille ja avioliitossa ole-
ville naisille eldkkeiden mddirEit ovat kuitenkin pienemmiit kuin muille.

Perhe-eliikettii maksetaan naispuoliselle leskelle ja tAysorvolle. Puolrorvon
elAkkeen korvaa leskenelAkkeeseen suoritettava korotus. Eldkkeen saa-
misen edellytykset ovat vakuutusmaksujen osalta samat kuin vanhuus-
eldkkeessd.
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Leskenellke maksetaan jokaiselle alle 6Gvuotiaalle leskelle 26 viikolta
edunjAttdjAn kuoleman jAlkeen. TAmdn eldkkeen mddrA on E 7
(71 mk) viikossa leskelle sekA lisdksi lapsikorotusta niin paljon, ettA
kukin alle 1S-vuotias (tai opiskeleva alle 19-vuotias) lapsi saa perhe-
avustuksen kanssa yhteensa I 2 9 s. (25 mk) viikossa. Eliikkeeseen
suoritetaan lisdksi 33'/a o/o edu,njAttaijiin € 9-30 (91-302 mk) viikko-
ansioista kuolemaa edeltdneen6 verovuonna, jos edunjiittdjd oli palkan-
saaja.

Edellisen ylimenokauden jdlkeen elake maksetaan vain, jos leskelld on
huollettavanaan lapsi tai jos leski oli tAyttdnyt 50 vuotta edunjdttdjdn
kuollessa ja avioliitto oli kestdnyt ainakin kolme vuotta. Jos lasta huol-
tanut leski on tdyttdnyt 50 vuotta huoltovelvollisuuden paattyessd, hAnen
eldkkeensd jatkuu edelleen. Leskeneldkkeen maksaminen lopetetaan 60
vuoden i6ssA, jolloin leski saa oman vanhuuselSkkeen.

Ylimenokauden jelkeen maksettavan elAkkeen mdairA pysyy lapsikoro-
tusten osalta samana, mutta leski itse saa E 5 (50 mk) viikossa. Leski,
ioka saa eldkkeen silld perusteella, ett6 hAn oli edunjdttdjdn kuollessa
tai huoltovelvollisuuden p6dttyessd tAytttinyt 50 vuotta, saa samoin ! 5
(50 mk) viikossa.

Orvoneleke, jota kutsutaan "huoltajan avustukseksi", on ! 2 9 s. (25 mk)
viikossa alle 1S-vuotiaalle (tai alle 19-vuotiaalle opiskelevalle) tiiysorvolle.
(Tdysorpo ei saa perheavustusta.)

Hautausavusluksena maksetaan ! 30 (302 mk), jos vakuutettu on kuol-
lessaan tayttenyt 18 vuotta. Jos miespuolinen vakuutettu on syntynyt
ennen 5.7.1893 ja naispuolinen ennen 5.7.1898, hautausavustus on f 15
(151 mk). Ennen 5.7.1883 syntyneen miespuolisen ja ennen 5.7.1888
syntyneen naispuolisen vakuutetun jdlkeen ei hautausavustusta makseta
lainkaan. Lapsesta, joka kuolee alle 3-vuotiaana maksetaan hautaus-
avustuksena I 9 (91 mk), 3-S-vuotiaasta lapsesta € 15 (151 mk) ja 6-17-
vuotiaasta E 22 10 s. (227 mk). Hautausavustuksen mddrad vahennetAtin,
jos vakuutusmaksuehtoja ei ole tdysin t6ytetty.

EldkejeirjestelmAn rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja valtio.
Vakuutettujen maksuosuudet ovat tasasuuruisia ja ne suoritetaan viikot-
tain. Vakuutusmaksun suuruus riippuu vakuutetun sukupuolesta, iAstd ja
siitd, kuuluuko vakuutettu myos jdljempdnd kdsiteltAvddn ty6eldkejArjes-
telmAdn.
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Kansan- ja tyoeliikej?irjestelmaan kuuluvilla yli 18-vuotiailla miehillS viik-
komaksu on 17 s.8 d. (8,90 mk), yli 18-vuotiailla naisilla 15 s. (7,60 mk)'
alle 18-vuotiailla pojilla 11 s.5 d. (5,80 mk) ja alle 18-vuotiailla tytoillA
I s. 7 d. (4,80 mk). NiillA miespuolisilla vakuutetuilla, iotka kuuluvat yk-
sinomaan kansanelSkejiirjestelmdtin eivAtkti siis ole mukana tyoeliikejSr-
jestelmAssii, vakuutusmaksu on 20 s. 1 d. (10 mk) ia naisilla vastaavasti
16 s. 6 d. (8,30 mk) viikossa.

Tyonantajien maksuosuus kansanelAkkeiden kustannuksista mddrdytyy
heid6n palveluksessaan olevien tyontekijoiden sukupuolen, i6n sekd kan-
san- ja ty6eldkejArjestelmddn kuulumisen mukaan. Molempiin jarjestel-
miin kuuluvien yli 18-vuotiaiden miesten osalta viikkomaksu on 65 s. 11 d.
(33,20 mk), yli 18-vuotiaiden naisten osalta 39 s. 1 d' (19,70 mk), alle
18-vuotiaiden poikien osalta 35 s. 4 d. (17,80 mk) ja alle 18-vuotiaiden
tyttojen osalta 25 s. 6 d. (12,90 mk). Vain kansaneldkeldriestelmiiAn
kuuluvien miesten osalta maksu on 68 s. 4 d. (34,40 mk) ja naisten
osalta 40 s. 7 d. (20,50 mk).')

TydssAkdymdttomil'ld, yli t 312 (3 145 mk) vuositulot omaavilla 'miespuoli-
silla henkiloilla vakuutusmaksu on 19 s. 9 d. (10 mk) ja naispuolisilla
henkiloilld vastaavasti 15 s.8 d. (7,90 mk) viikossa. Alle 18-vuotiaat polat
maksavat 11 s.2 d. (5,60 mk) ia tytot I s.2 d. (4,60 mk) viikossa.

Jdrjestelm5An kuuluvat yli 18-vuotiaat miespuoliset itsenaiset yrittSjiit mak-
savat 24 s. 10 d. (12,10 mk) ja naispuoliset 20 s.8 d. (10,40 mk) viikossa.
Alle 18-vuotiaat poiat maksavat 14 s. (7,10 mk) ia tytot vastaavasti 12 s'
(6,10 mk) viikossa.

Valtio suorittaa jdrjestelmiille kiintedn avustussumman, jonka madrii vas-
taa noin 1/4 vakuutettujen ja tyonantaiien vakuutusmaksujen yhteismda-
rdst6. ltsendisten yritttijien ja niiden henkiloiden kohdalla, jotka eiviit k6y
ty6ssti, valtion osuus vastaa 1/3 vakuutusmaksujen yhteismaarasta.

NEistd vakuutusmaksuista rahoitetaan eldkkeiden lisdksi my6s sairaus-,
ditiys- ja tydttomyysvakuutuksen etuudet.

!) Tyonantajan maksuihin on otettu mukaan "Selective Employment Tax"
ja maksut "Redundancy Fund'ille".
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Kansaneldkejdrjestelmdn hallinnosta huolehtii sosiaaliturvaministerici, jolla
on keskustoimiston ohella jdrjestelmtin paikallista hoitoa varten alue- ja
paikallistoimistoja. Ministerio suorittaa myos vakuutusmaksujen kerdti-
misen.

Ensimmdisend valitusasteena toimivat paikalliset valituselimet, loissa on
puheenjohtaja ja kaksi jdsentA. JAsenistti toinen edustaa tyonantajia ja
toinen palkansaajia. Ndihin valituselimiin valitetaan paikallistoimistojen
pddtoksistai. Seuraavana ja samalla viimeisenii valitusasteena on ministe-
riossd toimiva erityinen komissio, johon voidaan valittaa paikallisten
valituselinten pddtoksistd.

Li slie I likej ?iri estel m a

Erillisen lisdeldkejiirjestelmdn (1966) puitteissa maksetaan viihdvaraisille,
kansaneldkejdrjestelmdssd vaadittavan elAkeidn (miehille 65, naisille 60
vuotta) tayttaneille henkiloille tuloharkintaista lisdeldkette, jonka tarkoi"
tuksena on taata tietty vdhimmdistoimeentulo. Yhdessd asuville aviopuoli-
soille lisdeldke maksetaan aviovaimon idstA riippumatta, jos mies on
tdytteinyt vaaditun eltikeiein. - ElAkeidn alapuolella oleville maksetaan
erityiste lisiiavustusta.

Lisiieldkkeen mddrd lasketaan vertaamalla edunsaajan tulo,ja hdnen
menoihinsa. Tuloina otetaan huomioon perheavustukset, vanhuuseldkkeet
ja useimmat muut sosiaalivakuutuksen etuudet tdysimAdrdisind. Osapiiivd-
tyostd (lisdeldkettd ei makseta kokoptiivAtyossd oleville) otetaan huo-
mioon yli I 2 (20 mk) olevat viikkoansiot tyokustannuksilla vdhennettyind.
Tuloksl lasketaan myos tiettyjen sAantojen mukaan piiiiomasta - esimer-
kiksi edunsaajan omistamasta talosta - ja sdAstoista saatavat tuotot.
Muista tuloista (ammatillisesta tyoelakejarjestelmAstd saatava eldke, sddn-
nolliset tulot sukulaisilta ja hyvdntekevdisyysjdrjestoiltd jne.) otetaan huo-
mioon se osa, joka ylittdh € 1 (10 mk) viikossa.

Vanhuuseldkkeensaajalle maksetaan Iisdeldkettd niin paljon, ettA hdnen
tulonsa ovat viikossa ! 5 6 s. (51 mk) sen jdlkeen kun vuokra on mak-
settu. Aviopuolisoille vastaava md6rii on ! 8 7 s. (81 mk) viikossa. Edun-
saajalle, joka asuu toisen taloudessa, miidrii on viikossa I 4 1B s. (49 mk)
johon sisdltyy asunnon vuokra. Sokeille henkiloille maksetaan nditd mdri-
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ria korkeammat lisaelakkeet. Huollettavista lapsista suoritetaan lisaksi
erityinen korotus, jonka mAdrEi vaihtelee !1 7 s. (14 mk) - € 2 13 s.

(27 mk) viikossa lapsen iAstd riippuen.

Tyokyvyttomyyseldkkeensaajaan sovelletaan samoja periaatteita kuin van-
huuseldkkeensaajaan. Myos Ieskelle maksetaan lisdel6,kettd samalla
tavalla kuin yksinAiselle vanhuuseliikkeensaajalle.

LisAeliikkeet rahoitetaan kokonaan verovaroin.

Sosiaaliturvaministeriossd toimiva lisaelakelautakunta vastaa jdrjestelmdn
hallinnosta. Paikallishallinnosta huolehtivat ministerion paikallistoimistot.

Tytieliikejiirjestelmd (ns. porrastettu eliike)

TyoelSkejdrjestelmen (1961 ja 1966) piiriin kuuluvat ne 1B vuotta taytta-
neet palkansaajat, joiden ansiotulot ylittdvdt € 9 (91 mk) viikossa. Jdrjes-
telmdAn kuuluminen on pakollista silld poikkeuksella, etta vakuutetun,
joka saa vastaavat etuudet tyonantajan yksityisesti jtiriestdmdn tyoelake-
jdrjestelyn tai jonkin julkisessa palveluksessa olevien palkansaajien tyo-
eldkejdrjestelmdn kautta, ei tarvitse kuulua tdhdn tyoeldkejdrjestelmiiSn.
JEirjestelmdn eldke-etuudet ovat vanhuus- ja leskenel2ike.

Vanhuuseldkkeen saamisen edellytykset ovat samat kuin edelld kansan-
eliikejtirjestelmdssd. EIAkkeen mddrd lasketaan vakuutetun maksamien
vakuutusmaksujen kokonaismSdrdstd. Miespuolisilla vakuutetuilla eldke on
viikossa 6 d. (0,25 mk) jokaista maksettua f 710 s. (76 mk) suuruista
vakuutusmaksuyksikkod kohti. Naispuolisilla vakuutetuilla vastaava vakuu-
tusmaksuyksikko on ! 9 (91 mk). Eldkeaikaiset tyotulot vaikuttavat eldk-
keeseen samalla tavalla kuin kansaneldkejiirjestelmassa.

Vakuutettu on oikeutettu saamaan sekd kansanelzikkeen ettd tyoeldkkeen
tdysimdArdisind, jos vakuutusmaksut on maksettu tdydeltd ajalta. Esimerk-
keinA niiiden eldkkeiden yhteismAdrdn osuudesta palkasta mainittakoon
seuraavat tapaukset, jolloin miespuolinen vakuutettu on maksanut tyoelii-
kejdrjestelmdlle vakuutusmaksut 10 vuodelta tdysimAiiriiisind. Viikkopal-
kasta, joka on f 10 (101 mk), tyoeldke on 2 s. (1 ,00 mk) viikossa ja yh-
dessa tasaelakkeen (f 5, yksindinen henkilo ilman lapsikorotuksia) kans-
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sa 51 0/o palkasta. Viikkopalkasta, joka on I 18 (181 mk), tyoeldke on
vastaavasti 15 s. (7,55 mk) ja yhdessd tasaeldkkeen kanssa 3201o pal-
kasta. Jos viikkopalkka on € 30 (302 mk), tyoelAke on 29 s. (14,60 mk)
ja elAkkeet yhdessa 22 0/o palkasta.

Perhe-eldkettd maksetaan ainoastaan naispuoliselle leskelle. Edellytyk-
sene on, ettd leski on ttiyttdnyt 60 vuotta. Eldkkeen mdArd on 50 0/o siitii
vanhuuseldkkeeste, jota edunjAttdjd sai tai johon hdn olisi ollut oikeu-
tettu, jos htin kuolemansa aikaan olisi tAyttdnyt 65 vuotta. Leski saa
elAkkeensA riippumatta siit6 mihin muihin elAkkeisiin han on oikeutettu.

TycieldkejArjestelmdn rahoitus on lAheisessd yhteydessA kansaneldkejdr-
jestelmEidn. Valtio ei kuitenkaan osallistu tyoelakkeiden kustannuksiin.

Vakuutetut suorittavat 43/ao/o viikossa f I (91 mk) ja I 18 (181 mk) vA-
lilld olevasta ansiotulon osasta sekd 3lla0lo viikossa ! 18 (181 mk) ja
I 30 (302 mk) vdlillS olevasta ansiotulosta. Ne vakuutetut, jotka eivait
kuulu lainkaan tyoelAkejdrjestelmaen, maksavat 0.5 0/o I 9 (91 mk) ja
f 18 (181 mk) vdlilld olevasta viikkotulosta ja 31/tolo € 18 (181 mk) ja
I 30 (302 mk) vilillA olevasta viikkotulosta. Viimeksi mainittujen vakuu-
tettujen maksut ovat lAhinnA tarkoitetut ansioihin suhteutettujen (lyhyt-
aikaisten) leskeneldkkeiden sekd sairaus- ja ty6tt6myyskorvausten kus-
tannuksiin. Tyonantajat maksavat vakuutettujen palkoista samansuuruiset
maksut kuin vakuutetut itse.

J6rjestelmiin hallinnosta huolehtivat samat hallintoelimet kuin kansan-
elAkejdrjestelmdssdkin. Vakuutusmaksuja ei kuitenkaan kerdA ministeri6,
vaan veroviranomaiset.

TydelAkejArjestelmdn ulkopuolelle jAdvien am,matillisten tyoelAkejdrjest+.
lyjen valvontaa hoitaa oma erityiselin.

Muut eldkejiirjestelyt

Tydnantajien perustamia tyoeldkejdrjestelyjd oli vuonna 1968 noin 65000,
jos mukaan luetaan julkisella sektorilla toimivat eldkejdrjestelmiit. Ty6-
eldkejfirjestelyjd on sekd suur- ettA pientyonantajilla. TdmAn tyoel6ke-
turvan piiriin kuuluu noin 12 miljoonaa palkansaajaa, joista 8 miljoonaa
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on yksityisen ja 4 miljoonaa julkisen sektorin palveluksessa. Yksityisen
sektorin miespuolisista ei-ruumilli'sen tyon tekijoistd 80 0/o ja ruumi'llisen
ty6n tekijoistA 550/o on mukana n6issd eliikejdrjestelyissd. Naisilla vastaa-
vat prosentit ovat 40 ja 15. Julkisella sektorilla nAmd prosentit miesten
osalta ovat 90 ja 65 sekii naisilla 80 ja 15.

Eldke'etuudet ovat hyvin vaihtelevia. Tavallisimmin maksetaan vanhuus-
eldkkeitd, mutta sen sijaan ty6kyvyttomyys- ja perhe-elAkkeet ovat jo
harvinaisempia. Julkisella sektorilla viimeksi mainittuja eldkkeitii makse-
taan yleisemmin kuin yksityiselld sektorilla.

Vanhuuseliikeikd on yleensa miehilla 65 ja naisilla 60 vuotta. Vain noin
50/o:ssa kaikista ldrjestelyistd miehilld ja 150/o:ssa naisilla elekeiat poik-
keavat ndist6. Eldkeperusteet saattavat vaihdella eri jarjestelmissd hyvin-
kin paljon. Useimmissa (75 0/o kaikista) elakkeet kuitenkin perustuvat aktii-
vlajan ansioihin ja palvelusvuosiin. ErAissii tapauksissa etuudet ovat
tasasuuruisia ja joissakin harvoissa ne maksetaan kertasuorituksena.

Jdrjestelmien rahoituksessakin on vai.htelevuutta. Osassa (noin 30 o/o kai-
kista) tyonantajat kustantavat yksin koko tyoeldketurvan, osassa myos
tydntekijAt osallistuvat eltikkeiden kustannuksiin. Yksityisellii sektorilla
vakuutettujen vakuutusmaksu on tavallisimmin 4 0/o ansioista, mutta julki-
sella sektorilla 50/o tai sitd enemmiin. Kokonaisuutena katsoen vakuu-
tettujen osuus kairkista vakuutusmaksuista on noin 25 0/0.

Tyoeldketurva voidaan yksityiselle sektorilla hallinnollisesti organisoida
joko antamalla sen hoito jollekin vakuutusyhtiolle tai perustamalla el6ke-
saatio tyonantajan yrityksen yhteyteen. Julkisen sektorin jdrjestelmien
hallinnosta huolehtivat lukuisat tata varten perustetut elakelaitokset.
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11.2 KANADA

Eldkejdrjestelmdt:
- tasasuuruinen kansanelAkejzir.iestelmd

- koko vdeston kattava ansioihin suhteutettu lisdelAkejeirjestelmd

Tasasuuruinen kansaneldkejiirjestelme

Laki (1952) myontaa tasasuuruiset vanhuuseliikkeet kaikille 70 vuotta tayt-
tdneille, vdhintddn 10 vuotta Kanadassa asuneille henkiloille. ElEikeikdii
on kuitenkin vuodesta 1966 laihtien asteittain alennettu siten, etta se on
vuonna 1970 ja siitA eteenpdin 65 vuotta. Yksiniiisen henkil<in vanhuus-
eldkkeen miiArA on $ 75 (291 mk) kuukaudessa ja avioparin, jos molem-
mat puolisot ovat oikeutettuja elAkkeeseen, $ 150 (583 mk) kuukaudessa.
Eldkkeeseen voidaan suorittaa korotuksena enintdiin 400/o vanhuuseliik-
keen mAiiriistai, jos edunsaajalla ei ole elakkeensd lisAksi muita tuloja.
TAmd korotus maksetaan vain vuonna 1910 tai sitd aikaisemmin synty-
neille elAkkeensaajille, jotka ikiinsd vuoksi saisivat vlihdn tai ei lainkaan
uuden lisdeldkejdrjestelmAn mukaista elaikettai. Kansaneldkkeen saamisen
edel,lytyksene ei ole tyonteon lopettaminen.

Jdrjestelmdn rahoitus tapahtuu rahastointiperiaatteella. Rahasto saa va-
ransa kolmesta liihteestA: Jokainen vakuutettu maksaa 40/o verotettavasta
vuositulostaan tai $ 240 (932 mk) vuodessa, rii,ppuen siita kumpi on vii-
hemmAn, yhtioveron alaiset yhtiot maksavat 3 0/o yhtiotulosta. Lisdksi jdr-
jestelmiille tulee 3 0/o:n vero teollisuustuotteiden myynnista, mike voidaan
katsoa valtion osuudeksi jdrjestelmdn kustannuksista. Valtio myontdd jAr-
jestelmdlle myos tilapAisiA lainoja ja avustuksia, mikAli jdrjestelmAn ta-
loudellinen asema sitii vaatii.

Terveys- ja sosiaaliministerio vastaa jdrjestelmdn hallinnosta.

Tyiikyvytttimyysavustusta ('1954) myonnetAAn varattomille, tdysin ja pysy-
vdsti tycikyvyttomille vakuutetuille, jotka ovat asuneet Kanadassa vdhin-
tddn 10 vuotta. NAiden avustusten yldraja on $ 75 (291 mk) kuukaudessa.
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Ansioihin suhteutettu lislieliikei3iriestelmd

Ansioihin suhteutettu lisAeldkejd'rjestelmii (1966) koostuu kahdesta jdrjes-
telmAstd. Toinen koskee Quebeckin maakuntaa ja toinen liittovaltion mui-
ta osia. Ndmd jdrjestelmdt ovat taysin samanlaiset. LisZieltikejdriestelmd
myontdA vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeitd ja se perustuu pa-

kollisen vakuutuksen periaatteelle.

JArjestelmdn piiriin kuuluvat ammatista riippumatta kaikki sellaiset 18

vuotta tayttaneet henkilot, jotka saavat tyostaan miitirdityn rajan ylittiivdt
vuositulot. Palkansaajilla on alarajaksi m66rdtty $ 600 (2 331 mk) vuosi-
tulot. Laki ei koske niitA henki,loitd, jotka ovat syntyneet vuonna 1898 tai
sita aikaisemmin.

Vanhuuseldkkeild on maksettu vuodesta 1967 liihtien. Aluksi oli eldkkeen-
saamisikd 68 vuotta, mu.tta sitd on alennettu asteittain siten, ettii se on
vuonna 1970 ja siitA eteenpdin 65 vuotta. Eltikkeen mddrdd laskettaessa
otetaan vuositulot huomioon jArjestelmdn alkuvaiheessa $ 5000 (19425
mk) asti, mutta rajaa tullaan korjaamaan elinkustannusten muutosten mu-
kaan, ja vuodesta 1976 ldhtien, jolloin aletaan maksaa tAysiii vanhuus-
elAkkeitti, ansiotason muutosten mukaan. VanhuuselAke on 25 0/o vakuu-
tetun 18 ikdvuoden jdlkeen ansaitsemasta keskimddrdisestii vuosiansios-
ta. Lain voimaantuloa edelttivid vuosia ei oteta huomioon.

Keskiansio lasketaan jakamalla ansioiden yhteismdArd niiden vuosien
mdiiriilldi, joilta vakuutettu olisi voinut maksaa jdrjestelmdn mukaisia va-
kuutusmaksuja. Siten vakuutetulle, joka tulojensa puolesta on kuulunut
lain piiriin vain joinakin vuosina, tu,lee pienempi keskiansio kuin sille,
joka on kuulunut lain piiriin koko ajan. Vuoden 1975 jalkeen voidaan
niiden vuosien mAArAd, joina vakuutettu on jAdnyt lain ulkopuolelle, vA-
hentdti siten, etta vakuutettu korvaa naita vuosia jatkamalla tyontekoa
65 vuotta tAytettyddn. Lisaksi han saa vAhentiid puuttuvista vuosista
150/0. Vdhennys ei kuitenkaan saa pudottaa jakajana olevaa vuosien
'lukumtidrAd pienemmiiksi kuin 10. Ennen keskiansion laskemista vakuu-
tetun vuosiansiot korjataan ansi,otasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan.

Ennen tdysien el2ikkeiden maksun alkamista (v. 1976) keskiansiota ei
.lasketa vakuutusvuosien mukaan, vaan jakajana oleva vuosien lukumtiiird
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on 10. Siten vakuutettu, joka on maksanut vakuutusmaksuja vain uuden
jdrjestelmdn ensimmdisend vuonna, saa 2.5 o/o eliikkeen, kahdelta ensim-
mAiseltd vuodelta vakuutusmaksuja maksaneen elake taas tulee olemaan
50/o jne, kunnes se vuonna 1976 on t6ysimddr6inen eli 250l0.

Mikdli vakuutettu jatkaa tyoskentelya vanhuuselakettd jo saadessaan, hAn
saa alle 70-vuotiaana ansaita vain tietyn mdEirdn ilman, ettA ansiot vai-
kuttavat eldkkeeseen pienentAv6sti. Vakuutusmaksuvelvollisuus pAiittyy
silloin, kun vakuutettu ei enaa saa tyostaan ansioita ja viimeistAdn
70-vuotiaana.

TytikyvytttimyyselHkkeitd aletaan maksaa vuonna 1970. TydkyvyttomdnA
pidetAAn henkilo2i, jonka henkinen tai ruumiillinen sairaus on niin vakava
ja pitkiiaikainen, ettei hrinelld ole mahdollisuutta jatkuvaan tyontekoon.
Oikeus tyokyvyttomyyselAkkeeseen on vakuutetulla, joka on maksanut va-
kuutusmaksuja vAhintddin viideltd vuodelta viimeisten kymmenen vuoden
aikana. Vuoden 1981 jdlkeen vakuutusmaksuvuosien kokonaismiidrdn tu-
lee olla vdhintAAn 1/3 niista vuosista, jotka ovat kuluneet vuoden 1965
jilkeen (tai siit6 kun vakuutettu on tdyttiinyt 18 vuotta, jos se on tapah-
tunut ko. vuoden jAlkeen); missaan tapauksessa ei kuitenkaan vaadita
enempdA kuin 10 vuoden mddriiaika.

Tyokyvyttcimyysel6ke muodostuu kahdesta osasta: tasasuuruisesta $ 25
(97 mk) kuukausierdstA sekii ansioihin suhteutetusta osasta. Jdlkimmdi-
nen on 75 0/o siitA vanhuuseliikkeestti, jonka vakuutettu saisi 65 vuoden
iAssri. Tyokyvyttomyyselake muuttuu vanhuuselAkkeeksi edunsaajan tdyt-
tdessA 65 vuotta.

Leskeneleketta maksetaan sekd naispuoliselle ettd erAissii tapauksissa
myos miespuoliselle leskelle. Edellytyksene on, ette edunjAt.iijii oli suo-
rittanut vakuutusmaksuja joko 1/3 ajan niistd vuosista, joina se oli mah-
dollista, tai yhteense 10 vuodelta - riippu,en siitd, kumpi ajanjakso on
pienempi. Viihimmdismiiara on kuitenkin kolme vuotta. Leskenetdkkeit6
on siis alettu maksaa vuonna 1968.

Tiiysi leskenelhke maksetaan alle 65-vuotiaalle naispuoliselle leskelle: 1)
jos edunsaaja on jAdnyt leskeksi 45-64-vuotiaana, 2) jos edunsaaja on
jAAnyt leskeksi alle 4S-vuotiaana ja htinellA on huollettavanaan alle 18-
vuotias (tai alle 25-vuotias opiskeleva) tai tyokyvyton lapsi tai, 3) jos
edunsaaja alle 4S-vuotiaana leskeksi jiiiidessiiAn on tyokyvytcin tai tulee
sellaiseksi. Tayden leskeneldkkeen meara on alle 65-vuotiaalle Ieskelle
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37.50/o edunjattajan vanhuuselakkeesta. Eliikkeeseen maksetaan lisdksi

$ 25 (97 mk) kuukausittainen tasasumma.

Niille 35-4,1-vuotiaille tyokykyisille leskille, joilla ei ole huoltovelvollisuut-
ta, maksetaan alennettu eldke. Se lasketaan vAhentdmalld tdydestd eldk-
keesta 1/120 kutakin sellaista kuukautta kohti, jonka leski on alle 45-
vuotias edunjiittdjZin kuollessa tai huoltovelvollisuuden taikka oman tyo-
kyvyttomyyden pddttyessA. Alle 35-vuotiaille tyokykyisille, lapsettomille
leskille eldkettd ei makseta lainkaan.

Kun leski ttiyttdA 65 vuotta, henen eldkkeensti muuttuu 60010:ksi edun-
jrittrijAn vanhuuseldkkeestA. Leskenel6ke on jokaiselle 65 vuoden iAn jail'
keen leskeksi tulevalle 600/o edunjdttdjiin vanhuuselakkeeste.

Jos leskeneldkkeeseen oikeutetulla on tdmiin lain mukainen vanhuus-
elAke, hAn voi yhdist6S elekkeet seuraavasti ja valita niist6 suuremman:
joko oman eldkkeen tAysimdiEiriiisenii ja 37.5 o/o edunjeittaijdn eldkkeestii,
tai 60 0/o seke omasta ettd edunjdttdjAn eldkkeesta. Yhdistetyt elakkeet
eivat saa nousta yli $ 104,17 (404 mk) kuukaudessa. Mainitun summan
listiksi leskelld on oikeus yleiseen tasasuuruiseen $ 75 (291 mk) vanhuus-
elakkeeseen. Mikdli joku tulee saamaan samanaikaisesti taman lain mu-
kaista tyokyvyttomyys- ja leskenelSkett6, niillZikin on yhteisyldrajana
$ 104,17.

Jos miespuolinen leski on edunsaajana, hdnen edellytetdifin olevan tyo-
kyvyton ja olleen taloudellisesti riippuvainen vaimostaan. Elake muodos-
tuu samoin kuin naispuolisen lesken eliike.

Leskenel6kkeen maksaminen loppuu lesken solmiessa uuden avioliiton,
mutta alkaa jdlleen, jos uusi avioliitto purkautuu avioeron tai kuoleman
johdosta eikA jAlkimmdisen aviopuolison jAlkeen tule maksettavaksi les-
keneldkettA, joka olisi aikaisempaa suurempi.

Orvonel5kettii maksetaan sekA kuolleen vakuutetun jiilkeen ette my6s
tyokyvytt6myyselakkeensaajan {apsille. Aidin kuoleman jiilkeen maks+'
taan eltikettA vain siind tapauksessa, ettd hiin huolehti lapsesta kuole-
mansa aikoihin. Molempien vanhempien kuoleman jdlkeen maksetaan
vain yhtd orvonelAkettA. Tyokyvyttomyyselakkeensaajan lapsista saavat
eltikkeen vain ne, jotka olivat perheessii vakuutetun tullessa tyokyvyt-
t6mdksi.
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Orvoneldkkeet ovat tasasuuruisia siten, ettd eltike on $ ZS (97 mk) kuu-
kaudessa kutakin ensimmaista neljdd lasta kohti ja $ 12,5 (49 mk) kuta-
kin seuraavaa kohti. EldkettA maksetaan 18 ikavuoteen saakka, koululai-
silla ja opiskelijoilla 25 ikiivuoteen. Tyokyvyttomdlle orvolle eliike makse-
taan ilman ikdrajaa.

Hautausavustusta maksetaan kuolleen vakuutetun jdlkeen kertasumma,
joka vastaa kuuden kuukauden vanhuuseldkettd; enintiiiin kuitenkin $ 500
(1 943 mk).

Kaikki etuudet on sidottu eliikeindeksiin, joka puolestaan perustuu ku-
luttajan hintaindeksiin.

ElAkejdrjestelman rahoitukseen osallistuvat vakuutetut ja tyonantajat. Va-
kuutetut maksavat 1.8 0/o $ 600-5 000 (2 331-19 425 mk) vuositulosta. Tycin-
antajat puolestaan maksavat 1.80/o vakuutettujen $ 600-5000 vdlilld ole-
vista palkoista. ltsendiset yrittAjdt maksavat vakuutusmaksua yrityksesta
saadusta tulosta, joka arvioidaan yleisen tuloverotuksen yhteydessa.
Vakuutusmaksu on 3.60/o $ 600-5000 (2331-19 425 mk) vuositulosta.

NiimA vakuutusmaksut suoritetaan tasasuuruisia vanhuuseldkkeit6 myon-
tavalle kansanelakejarjestelmiille suoritettavien maksujen lisAksi. Vakuu-
tusmaksuista saadut varat rahastoidaan. Rahastosta lainataan varoja eri
maakunnille siind suhteessa kuin niistd on kertynyt vakuutusmaksuja.

Hallinnosta vastaavat terveys- ja sosiaali,mi,nisterio sekd valtiovarainminie.
terio. Edellinen pitdd rekisterid vakuutetuista ja huolehtii elAkkeiden mak-
samisesta. Valtiovarainministeriolle taas kuuluvat vakuutusmaksuista sekd
Iain ulottuvuutta koskevista kysymyksistd huolehtiminen. Peavastuu jdr-
jestelmdn hallinnosta on terveys- ja sosiaaliministeriolld.

Valituselimend toimii tulon arviointia, etuuden saantia ja mdAr55 koske-
vissa kysymyksissd terveys- ja sosiaaliministerio. Toisena asteena on
tarkastuskomitea, jossa on kolme jdsentA, yksi vakuutettujen valitsema,
yksi ministerion valitsema ja ndiden kahden valitsema puheenjohtaja.
Tarkastuskomiteoita on useilla eri paikkakunnilla. Kolmantena asteena
on eliikelautakunta, johon voi vedota vain, jos lautakunnan puheenjoh-
taja antaa silhen suostumuksensa. Lautakunnan paatos on lopullinen.
Valtiovarainministeridn pdAtoksistd valitetaan suoraan elakelautakuntaan.
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11.3 NORJA

El6ke.iArjestelmAt:

- tasasuuruinen kansaneliikejArjestelmd

- koko vdeston kattava ansioihin suhteutettu lisdelSkejdrjestelmd

- muita eldkejdrjestelmiA:
- merimiesten eliikejArjestelmd
- kalastajien eldkejdrjestelmd
- metsatyontekij<iiden eldkejArjestelmd

- rautatieldisten el?ikejArjestelmii

- sairaanhoitajien eldkejdrjestelma
- julkisissa toissd olevien elakejarjestelma

Tasasuuruinen kansaneldkei?iriestelml

KansaneldkejdrjestelmA (1959; kytketty yhteen Iisaelakejdrjestelmdn kanssa
v:sta 1967 alkaen) myontda tasasuuruiset vanhuuseldkkeet tulotasoon
katsomatta kaikille 70 vuotta tayttaneille henkil6ille. Tdysi vanhuuseldke
edellyttiiti 40 vuoden vakuutusaikaa. Ne vakuutetut, joilla on vakuutus-
vuosia vdhemmAn kuin 40 mutta vdhi,ntddn kolme vuotta, saavat vdhenne-
tyn eliikkeen, jonka mAtird riippuu vakuutusvuosien luku,mdArAstd. Tdysi
vanhuuseldke (ns. perusmdiird) on 6400 kr (3763 mk) vuodessa yksi-
ndiselle ja 9600 kr (5645 mk) avioparille.*) Perusmddrdn voidaan myontAd
50o/o:n korotus puolison osalta, jolla ei ole oikeutta omaan elAkkeeseen,
ja jonka toimeentulosta edunsaaja huolehtii. AIle 18-vuotiaista huolletta-
vista lapsista tulee 25 o/o:n korotus lasta kohti. Eldkkeen saamisen edelly-
tyksena ei ole tyon lopettaminen.

Tydkyvylttimyys- ja perhe-elakkeet, jotka ovat tdhdn saakka perustuneet
eri lakeihin kuin vanhuuselakkeet, kasitellaan jdljempainei uuden lisiielAke-
jArjestelm6n yhteydessd samoin kuin kansanelakejerjestelmiin rahollus ja
hallinto.

') Perusm66rd kohoaa vuoden 1970 alussa 6800 kr:uun (3998 mk) vuodessa. Saman-
aikaisesti tapahtuvan verotuksen uudistuksen vuoksi aletaan maksaa erityista kom-
pensaatiolisaa, yksineisille 500 kr ia aviopareille 750 kr vuodessa. Samasta syystd
tulevat eraat (lisaelakejariestelman yhteydesse selostettavat) elake-edut kohoamaan
seuraavasti: perusavun miiiirii 3 prosenttiyksikkoa, liseavun ia hautausavustuksen
maarat 5 prosBnttiyksikkoa seka leskelle lastenhoitoon yms. varten maksettava avus-
tus 2 prosenttiyksikk6e.
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Heiniikuusta 1969 ldhtien on maksettu ns. eldkelis?iii niille vanhuus-, tyo-
kyvyttomyys- ja perhe-elAkkeen saajille, jotka ikAnsA vuoksi tai muusta
syystd voivat saada vain vAhAn tai ei lainkaan ansioihin suhteutettua ela-
kettd IisdelAkejarjestelmast6. ElAkelisAn miiiirii on 7.5 0/o perusmdArAstA
vuodessa. Mahdollinen lisdeldkejdrjestelmasta maksettava eldke vAhenne-
tddn eldkelisAstd ja elAkelisdn maksaminen loppuu kokonaan jos ansio-
elake ylittae elAkelisdn mddrdn. Tdyttd elAkelis6A vtihennetiiiin suhteessa,
jos edunsaajalla ei ole tAyteen vanhuuselAkkeeseen vaadittavaa 40 va-
kuutusvuotta. Samoin eldkelisdd vAhennetiiiin, jos tyokyvyttomyys- tai
perhe-elAkkeen saaja saa viihennettyA tyokyvyttomyys- tai perhe-eldkettA.
Eldkelisiin maksaminen ja sen maare aviopuolisoille on riippumaton toi-
sen puolison saamista elAkkeistd. Molemmille aviopuolisoille voidaan
myos maksaa tdytt6 elAkelisdd.

Ansioih in suhteutettu I islielEikejiirjestel md

LisAeldkejdrjestelm;i (1967) myontaa ansioihin suhteutettuja vanhuus-, tyo-
kyvyttomyys- ja perhe-eliikkeitd. Kansaneldkejdrjestelmd toimii listieldke-
jdrjestelm6n pohjana.

Laki ulottuu pakollisena ,kaikkiin niihin sekii palkansaajiin ettd itsendisiin
yrittajiin, joiden ansiotaso yli,ttdd mddrAtyn rajan. Li,sdeldkejdrjestelmdn
ulkopuolelle jdivAt ne, jotka olivat Iain voimaantullessa teytteneet 68
vuotta. Yleinen edellytys IisdeldkejArjestelmdn mukaisen eldkkeen saami-
seksi on, etta vakuutetulla on elakkeeseen oikeuttavaa tuloa vdhintddn
kolmelta vuodelta.

Vanhuuseldkkeitd maksetaan vuodesta 1969 ldhtien. Eldkeikd on 70 vuotta.
Eldkkeen mdArti riippuu ansiotulojen suuruudesta sekA siitii, kuinka
kauan vakuutettu on ehtinyt olla ansiotyossd jdrjestelmdn voimassa
ollessa.

Tiiysi vanhuuseldke edellyttae 40 ansiotyovuotta jdrjestelmdn toiminta-
aikana. Ansiovuosien laskeminen aloitetaan joko 17 ikiivuoden tdyttdmi-
sestii tai vuodesta 1967, jos vakuutettu oli vanhempi jZirjestel,mdn voi-
maantullessa. Jos ansiotyovuosia on vdhemmdn kuin 40, eldkettd vdhen-
netdiin puuttuvien vuosien suhteessa. Koska tdmd siidnnos sallisi tAysien
eldkkeiden maksamisen vasta 40 vuoden kuluttua jdrjestelmdn voimaan-
tulosta, sitA on Iievennetty siirtymAkauden osalta. Niille, jotka ovat tdyttd-
neet 50 vuotta ennen jdrjestelmiin voimaantuloa, lasketaan jiirjestelmdn
piiriss5 saavutettujen ansiotyovuosien lukumiiArii kaksinkertaisena.
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Jiirjestelmdn voimaantullessa alle S0-vuotiaat voivat ansaita tiiyden van-
huuseldkkeen, koska heiltA vaaditaan 40 ansiotyovuoden asemasta ainoas-
laan 70 ikAvuodesta puuttuvien vuosien lukumddriiii vastaava m66rA ansio-
tyovuosia. Nditd sA2innoksid ei kuiten'kaan lisdeldkettd laskettaessa sovel-
leta siihen osaan ansiotuloa, joka ylittdid viisinkertaisen perusmii6rAn
elr 32000 kr (18816 mk). El6kkeeseen oikeuttavien vuosien laskeminen
samoin kuin vakuutusmaksuien maksaminen pddttyy vakuutetun tdyt-
tiiessd 70 vuotta.

Tiiysi vanhuuseliike on (perusmAdrdn lisiiksi) 45 0/o siitd summasta, jolla
elakkeeseen oikeuttava vuositulo ylittAA 6400 kr (3763 mk). Eldkkeeseen
oikeuttavaksi tuloksi lasketaan tyosta saatu tulo oll se sitten palkkatuloa
tai itsenAisend yrittdjAnd saatua tuloa. Tulon arviointi tapahtuu yleisen
verotuksen yhteydessd ja sen kayttamillii perusteilla. Eldkkeen laskemisen
perusteena on keskimS6rAinen vuositu'lo 20 parhaalta vuodelta idrjestelmdn
piirissd. Mikdili ansiovuosia on vAhemmAn kuin 20, keskimaarainen vuosi-
tulo lasketaan siirtymAkautena niilta kaikilta. Huomioon otettavien tulojen
yldrajaksi on asetettu m-iArA, jonka suuruus on kahdeksan kertaa perus-
miidr2i eli 51 200 kr (30 106 mk) vuodessa.

Tyiilqvyttttmyyselake myonnetAAn vakuutetulle, jolla ei ole jdljelld kuin
tietty osa tyokyvystA sellaisessa tydssa, loka sopii hAnelle. Tyokyvytt6-
myyselikkeen saamisen alaikarajana on 18 vuotta. LisAksi edellytetAiin,
etta vakuutettu asuu Norjassa. (Vanhuuseldkkeet sen sijaan maksetaan
asuinpaikasta riippumatta.) Yleinen edellytys IisdeldkejdrjestelmSn mu-
kaisen el2ikkeen saamiseksi on kolmen vuoden vakuutusaika, mutta eriiis-
sa tyokyvyttomyystapauksissa tAtd ei vaadita, vaan yksi vuosi katsotaan
riittdvAksi, jos vakuutettu on ollut tdmdn aian normaalisti ansiokykyinen-

Tyokyvyttomyyseldkkeen miiArd riippuu tyokyvyttomyyden asteesta. fdy-
den tyokyvyttomyyseldkkeen miiSrd vastaa sitd vanhuuseldkettd, jonka
vakuutettu otisi saanut, jos hAn olisi jatkanut tyontekoa eldikeik66n saak-
ka. Milloin kysymyksessA on osittainen tyokyvyttomyys, elakkeen mtiiirdii
alennetaan suhteellisesti siten, etta se vastaa tyokyvyn menetyksen as-
tetta. Alle 5Gprosenttinen tyokyvyttomyys ei kuitenkaan enAA oikeuta
eltikkeeseen.

Tyokyvyttomyyseliikkeen Iisiind voidaan myontdiii 1) perusapua erdiden
sairaudesta tai vammasta iohtuvien erityiskustannusten korvaamiseksi ja
2) Ii,stiapua jatkuvasti avun tai hoidon tarpeess'a oleville tyokyvyttomil,le
sekA 3) avustuksia tai lainoja tyohon sijoittuville kuntoutetuille. Perus-
avun mAArA on 1201o vanhuuseliikkeen perusmddrAstd eli 768 kr (452 mk)
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vuodessa. Perusavun m55rdd voidaan korottaa tietyissa olosuhteissa
180/o:iin tai 240/o:iin. Lisdavun suuruus on 2Oolo vanhuuselAkkeen perus-
mAArdstA eli 1 280 kr (753 mk) vuodessa.

Tyokyvyttomyysel6kkeensaajan huoltamasta 60 vuotta tdytdneestA avio-
,puolisosta suoritetaan eldkkeeseen 50 0/o:n korotus perusmAdrAstd. Sama
korotus maksetaan alle 60-vuotiaastakin aviopuolisosta, jos taman ei
katsota voivan hankkia omaa toimeentuloaan lasten tai elAkkeensaajan
hoidon tai muun syyn vuoksi. Lapsikorotus, 25 0/o perusmddrdstd, suori-
taan edunsaajan huoltamasta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Jos edunsaaja
ei ole oikeutettu tayteen tyokyvyttomyyselekkeeseen, edellisia mddrid
vAhennetdAn suhteellisesti.

lEnnen kuin tyokyvyttomyyselAke mydnnetaan, edunsaajalle annetaan hoi-
toa, tyokoulutusta tai muuta tarkoituksenmukaiseksi katsottua kuntou-
lusta. Vasta sitten, kun tyokykyA voidaan pitAd pysyvtisti alentuneena,
maksetaan tyokyvyttomyyseliikettd. Ennen tAtii suoritetaan ty<ikyvyttdmyys-
eldkettd mddrdltAdn vastaavaa kuntouttamisrahaa.
'Leskeneldkettd maksstaan sekd mies- etta naispuoliselle leskeile. Edun-
jattajan kuoleman jelkeen mycinnetdan vatiaikainen avustus sellaiselle
Ieskelle, joka on saanut elatuksensa edunjdttajalta. Valiaikaista avustusta
rnaksetaan, jos leski ottaa osaa ammattikoulutukseen tai harjoitteluun tai
etsii tyote, sekd myds siind tapauksessa, ettd hAn ei pienten lasten hoi-
don vuoksi voi tiitd tehdd. Vdliaikainen avustus vastaa mddrAltddn triyt-
ta leskenelakettd ja sitd suoritetaan niin kauan kuin edelliset olosuhteet
jatkuvat.

Leskelle, joka saa ammattikoulutusta tullakseen kykeneviiksi eliitt6mAAn
itsensd, korvataan tasta aiheutuvat kustannukset. Leskelle, joka on ty6s-
sa tai ottaa osaa ammattikoulutukseen ja jolla on pienie lapsia, makse-
taan lastenhoitoa varten erillisti avustusta. Tdmdn avustuksen miiird on
180/o perusmAArAstd eli 1 152 kt (677 mk) vuodessa.

varsinainen leskenel6ke (ioka valiaikaiseen avustukseen oikeutetuilla al-
kaa tdmdn pdAttyessd) tulee jokaiselle leskelle, joka on ollut avioliitossa
viihintddn viisi vuotta tai jolla on tai on ollut huollettavanaan alaikdisia
lapsia. LisAksi edellytetaen, etta asianomainen asuu Norjassa ja ettA hdn
itse on ollut kolme viimeistd vuotta vakuutettu tai ettd edunjdttdjA oli
ollut vakuutettu vdhint66n kolme vuotta vAlittomtisti ennen kuolemaansa.
TAysi leskeneldke muodostuu perusmddr6st6 (6 400 kr, 3 763 mk vuodes-
sa) seka 55 0/o:sta siitd lisAeltikkeesta, jota edun,idttAjd sai tai johon hdn
oli oikeutettu.
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Lesken ansiokyky otetaan huomioon siten, ettii taytta leskenelakettd vd-
hennetdiin 4Oo/o:lla siitS ansiotulon osasta, joka ylittaa puotet perusmdA-
rdstA eli 3200 kr vuodessa (1882 mk). Taiss6 yhteydesse ei oteta huo-
mioon ainoastaan todellisia ansiotuloja vaan se ansiotulo, jonka asian-
omaisen voidaan olettaa saavan, ansiokyky ja ansiomahdollisuudet huo-
mioon ottaen.

LeskenelAke voidaan tietyissA oloissa myontddi myos eronneelle aviopuo.
lisolle. Eltikettd mycinnettdessA kiinnitetiiAn huomiota avioliiton kestoai-
kaan, eronneen aviopuolison ikaen avioeron tapahtuessa, lasten luku-
maaraan sekA siihen saiko eronnut aviopuoliso elatusapua edunjdttdjdltS.

Leskeneldke loppuu, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos tdmd avio-
liitto purkautuu aviopuolison kuoleman johdosta, leskenelAkkeen mak-
saminen aloitetaan uudelleen. Jos uusi avioliitto purkautuu avioeron joh-
dosta, el6kkeen maksaminen voidaan talloinkin tietyissa oloissa aloittaa
uudelleen.

Kun leskestd tulee vanhuuseliikkeensaaja, hdnelle myonnetAiin perusmdd-
rdn lisAksi lisiiel6ke, joka vastaa 55 0/o siitd yhteenlasketusta lisdelaikkeestti,
jonka aviopuolisot olisivat saaneet, jos molemmat olisivat otleet vanhuus-
elAkkeensaajia. Jos leski tulee oikeutetuksi tyokyvyttcimyyseldkkeeseen,
eldke lasketaan samalla tavoin kuin jos hAnesta olisi tullut vanhuus-
eldkkeensaa,ia.

Orvonellikettti maksetaan jokaiselle alle 18-vuotiaalle lapselle, jonka toi-
nen tai molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Elakkeen mEidrii riippuu
siit6, onko kysymyksessd tAys- vai puoliorpo, sekA eldkettd saavien las-
ten lukumti?irAst6. Puoliorvon el6ke on tasasuuruinen ja sen mddrd on
ensimmAiselle lapselle 40o/o ja seuraaville 25 0/o kullekin yksindisen hen-
kilcin perusvanhuuselekkeestA eli 2 560 kr la 1 600 kr vuodessa (1 505 mk
ja 941 mk).

Ensimmdisen taysorvon eldke on yhtd suuri kuin tdysi leskenelAke, joten
elAkkeen mddrd riippuu tdssd tapauksessa edunjaittdjdn ansioista. Jos
tdysorpoja on useampia, toinen lapsi saa 40o/o ja kukin seuraava 25o/o
perusmddriistii kuten puoliorvot edelld.

Hautausavustuksena maksetaan edunjdttdjdn kuollessa kertasuorituksena
40olo perusmdArAstA (2560 kr, 1505 mk), jos edunjattajatta jae leski tai
lapsia. Muussa tapauksessa hautausavustuksena maksetaan 150/o pe-
rusmddrdstd (960 kr, 564 mk) hautauksesta huolehtineille henkildille.
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LisAelAkejdrjestelmA edellyttdA elEikkeiden mddrdn tarkistusta vuosittain
tulo- ja hintatason muutosten mukaan. Tarkistus koskee sekA eldk-
keen mAtirtld ettd lisdeldkkeen perusteena olevien tuloien mddrdd. Tar-
kistus tapahtuu teknisesti siten, etta yksityisen vuoden tuloa ei lasketa
vakuutetun hyvdksi absoluuttisena mtidrdnd vaan suhteessa saman vuo-
den peru,smiidrdAn. Ndilld suhdeluvuilla kerrotaan ajallaan kulloinkin voi-
massa oleva perusmddrd. Tdlld tavalla etuuksien rahallinen arvo seuraa
automaattisesti perusmiidriin vaihteluia.

Jarjestelmdn rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat sekd kunnat
ja valtio. Vakuutetut suorittavat 4olo ansiotuloistaan ja tyonantajat 8.20lo
palkoista vuonna 1969. Tyonantajien vakuutusmaksut tulevat kohoamaan.
Vuonna 1970 maksu on 8.80/0. Kuntien ja valtion osuus jAriestelmdn kus-
tannuksista on molemmilla 0.75 0/o vakuutettujen vakuutusmaksun perus-
teena olevasta ansiotulosta vuosina 1969 ja 1970.

Itsendisil16 yrittdjillA vakuutusmaksu on 7.2 0/o vuorDd 1969 ja 7.8 0/o

vuonna 1970.

Vakuutetun ei tarvitse suorlttaa vakuutusmaksua 4000 kr (2352 mk) alit-
tavasta ansiotulosta. Kukaan rahoitukseen osallistuvista ei myoskddn suo-
rita vakuutusmaksua siita osasta vakuutetun ansiotuloa, joka ylittdA elAk-
keeseen oikeuttavan ansiotulon yltirajan eli 51 200 kr (30 106 mk).

Vakuutusmaksuista saatavat varat rahastoidaan.

JArjestelmiin hallinto on uskottu Sosiaaliturvalaito,kselle, jonka paikallisi-
na elimind toimivat kussakin kunnassa sosiaaliturvakassat. Vakuutettujen
elAkkeeseen oikeuttavien ansiotulojen vahvistaminen ku4takin vuodelta
sekd vakuutusmaksujen laskeminen ja periminen on annettu veroviran-
omaisten tehttivdksi.

Vakuutusmaksutuloista muodostettavan rahaston hallinnosta vastaa viisi
aluerahastohallitusta, joissa kussakin on puheenjohtaja ja viisi jdsentd.
Aluehallitusten tyotd koordinoi ylihallitus, joka on luonteeltaan neuvoa-
antava. Ylihallituksen jAsenet koostuvat aluehallitusten jdsenistA. Rahas-
toon kertyvit varat jaetaan viiden aluerahastohallituksen kesken sijoitusta
varten alueiden vAkiluvun suhteessa.

JArjestelmin yleisvalvonta kuuluu sosiaaliministeriolle.
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11.4 RUOTSI

ElAkejdrjestelmAt:

- tasasuuruinen kansanelAkejdrjestelmfi

- koko vaeston kattava ansioihin suhteutettu

- muita eldkejArjestelmid:

- julkisissa toissii olevien elEikejtirjestelmti

I isdel Akej 6rj,estel md

Tasasuuruinen kansaneliikei?iriestelma

Kansaneldkelain (1946) perusteella myonnetAdn kaiki'lle Ruotsin kansalai-
sille tyossooloajan ansiosta riippumattomat vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-elakkeet.

Vanhuuselakena maksetaan 67 vuotta t6yttdneille miehille ja naisille.
El6keikA on kuitenkin Iiukuva vdlilld 63 ja 70 vuotta, jolloin jokainen
kuukausi ennen 67 vuoden ikAA vdhentAd eldkettd 0.6 0/o .ia jokainen
kuukausi 67 vuoden jdlkeen lisdA sitd saman verran. Elakkeen saamisen
edellytyksend ei ole tyonteon lopettaminen. VanhuuselAkkeen mddrii on
yksinAiselle ja naimisissa olevalle, jonka aviopuoliso ei saa eldkettii
eikd ole tdyttdnyt 67 vuotta, 5400 kr (4384 mk) vuodessa. Naimisissa
olevalle, jonka avlopuoliso saa ttiyttdd tyokyvyttomyyseltikettii tai van-
huuseldkettti tai on tayttanyt 67 vuotta, eldke on 4200 kt (3410 mk). Jos
aviopuolisolla on 2/3 tyokyvyttomyyseldke, eldkkeen miidrA on 4600 kr
(3735 mk) vuodessa, sekd 5000 kr (4060 mk), ios aviopuolisolla on 1/3
tyokyvyttomyyseldke. Eldkkeisiin voidaan myontiiii ylimddrdinen 1 500 kr
(1 218 mk) lisii jokaisesta alle 1G-vuotiaasta lapsesta sekd 3 000 kr
(2 436 mk) 60-66-vuotiaasta aviovaimosta, joka ei saa omaa vanhuuselii-
kettA. Viimeksi mainittu korotus on tuloharkintainen.

Tyiikyvylttimyyseliikkeen saamisen edellytykset ja tyokyvyttomyysasteen
vaikutus eldkkeen mAiirddn ovat samat kuin jAljempdnii selostettavassa
uudessa listieltikejdrjestelmiissii. Tdyden tyokyvyttomyyselAkkeen mddrdt
sekd maksettavat lisiit ovat samat kuin vanhuuseldkkeen. Jos tyokyvyt-
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tomyys ei ole taydel,listd mutta on kuitenkin Z/3, e'ijlhe on 2/S taydesta
eldkkeestA. Jos tyokyky on vahentynyt vain noin puolella, elAke on 1/3
tdydestd el6kkeest6. Tyokyvyttomyyseldke muuttuu vanhuuseldkkeeksi
edunsaajan tAyttdessii 67 vuotta.

Tdysi leskeneliike, jonka mAdrA on 5 400 kr (4 384 mk), maksetaan nais-
puoliselle leskelle, jolla on huollettavanaan alle 16-vuotias Iapsi tai joka
on tdytt6nyt 50 vuotta edunjtitt6jdn kuollessa ja ollut tAmdn kanssa avio-
liitossa vdhintddn viisi vuotta. V6hennetty leskeneldke maksetaan edun-
jaittiijtin ,kuollessa 36 mutta ei 50 vuotta t2lyttAneelle leskelle, jolla ei ole
huollettavanaan alle 1&vuotiasta lasta. Vdhennys on 1/15 taydesta elak-
keeesta jokaiselta vuodelta, jolla lesken ikd edunjdttdjan kuollessa alit-
taa 50 vuotta.

LeskenelAkettd on maksettu 30. 6. 1960 jdlkeen lesken muista tuloista
rlippumatta. Jos edunjattajA on kuollut ennen teta ajankohtaa, lesken
tulot otetaan huomioon elaketta maaratteessa. SiirtymAkautena kuolleiden
edunjAttdjien leskille suoritetaan kuitenkin, jos edunjAtttijA on kuollut 1.
7. 1958-30. 6. 1959, vEihintdtin 1/3, ja jos edunjdttdjd on kuoltut 1. 7.
1959-30. 6. 1960, vAhintddn 2/3 .tuloista riippumattomasta leskenelak-
keestd.

Orvoneldkettii maksetaan 16 vuoden ikdtln saakka. Puoliorvon eldke on
'l 500 kr (1 218 mk) ja tdysorvon 2100 kr (1 705 mk) vuodessa.

Heindkuusta '1969 liihtien on maksettu ns. eliikelisiiii niille vanhuus-, ty<i-
kyvyttomyys- ja leskeneldkkeitd saaville henkiloille, jotka saavat vain
vAhAn tai ei lainkaan ansioihin suhteutettua lisaelaketta. Eldkelisdll6
pyritddn siihen, etta seuraavien 10 vuoden kuluttua jokaiselle edunsaajalle
olisi turvattu tulotaso, jonka suuruus on kansaneldkkeen lisdksi 300/o
lisdeliikejdrjestelmdn soveltamasta perusmAdrdstd (eli eldkkeen laskemi.
sessa huomioon otettavan ansiotulon alarajasta). Eldkelisd kohoaa 3o/o:lla
perusmaarastd kutakin vuotta kohti seuraavien 10 vuoden kuluessa, joten
tavoite saavutetaan vuonna 1978. Elakelisd on ansioelakkeen suhteen
tuloharkintainen eika si,ta makseta, jos edunsaajan ansioeldkkeen meara
jo ylittaiai 30% perusmaerastai (eli 1800 kr, 1461 mk perusmaaren
ollessa 6 000 kr, 4 871 mk vuodessa). Jos edunsaaja saa vahennettya
(1/3 tai 2/3) tyokyvyttomyyseldkettd, eldkelisd pienenee samassa suh-
teessa. (El6kelisAd ei makseta lapsikorotukseen, mutta kylldkin vaimo-
korotukseen.)
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Kaikkien etiikkelden md?iriit larkisletaan kuukausittai,n elinkustannusten
muutosten mukaan.

Jdrjestelman rahoituksesta vastaavat vakuutetut, kunnat sekii valtio. Va-

kuutetut maksavat 4 0/o valtionverotuksessa verotettavasta tulostaan. Enim-

maisvakuutusmaksu on 1 200 kr (974 mk) vuodessa. vakuutusmaksua ei
suoriteta 24OO kt (1 949 mk) ali(tavasta vuositulosta. Kuntien osuus on

noin 117 kustannuksista. Valtio vastaa lopusta.

Hatlinnosta huolehtii Sosiaalivakuutuslaitos alue- ja paikalliskassojen avus-
tuksella. Ylin valvonta kuuluu sosiaaliministeriolle.

Ruotsin o.milla kansalaisilla on mahdollisuus ottaa yleisen, pakollisen
etakevakuutuksen pui,tteissa vapaaehtoinen eldkevakuutus. Elake voidaan
saada aikaisintaan 55 vuoden idssd ja se voi olla ioko vdliaikainen tai
koko eldm6ni6n kestdvA. EdellisessA tapauksessa elAke'ttA maksetaan 67

ikdvuoden tdyttAmiseen saakka. Vakuutusmaksun miiiirA on vapaaehtoi-
nen tietyissd rajoissa. Eldkkeen mddrd riippuu maksetuista vakuutusmak-
suista.

Ansioihin suhteutefi u lisEieltikeiiiriestelm?i

LisdelSkejdrjestelmti (1960) myont66 ansioihin suhteutettuia vanhuus-, tyo-
kyvyttomyys- ja perhe-elAkkeitA. Vakuutetut saavat kaikki name etuudet
yleisen kansaneliikeiiriestelmdn maksamien vastaavien tasasuuruisten
etuuksien lisdksi. Uuden lain mukaisia el6kkeitd on maksettu vuoden
1963 alusta lAhtien.

Laki ulottuu kaikkiin Ruotsissa pysWdsti asuviin 16 vuotta tayttaneisiin
sekd palkansaajiin ettd itsenaisiin yrittdjiin, jotka saavat tyostddn tietyn
rajan ylittavtit tulot. Lain voimaantullessa jdivSt sen ulkopuolelle ne hen-
kilot, jotka olivat syntynee,t v. 1895 tai sita ennen.

Vakuutus on pakollinen, mutta itsenaisilla yritttijillii on oikeus tietyln eh-
doin sekii yksil6llisesti erota lisAeldkejArjestelmdsta etta liittyd siihen
myohemmin uudelleen.
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Vanhuuseldkena maksetaan 67 vuotta tAyttdneelle vakuutetulle, mutta eld-
keikA on liukuva vdlilld 63-70 vuotta. Vakuutetulla on oikeus vanhuus-
eliikkeeseen, jos hdnelld on eldkkeeseen oilkeuttavaa tuloa vdhintddn kol-
melta vuodelta. Vuonna 1896 syntyneirltii vaaditaan kuitenkin vain kaksi
vuotta. Elakkeen saamisen edellytyksena on tyon lopettaminen.

Vanhuuseliikkeen mdArdn perusteena on palkansaajilla palkkatulo, ja
yrittdjilld itsendisestd yrittdjdtoiminnasta saatu tulo. Tulojen arviointi
tapahtuu valtionverotuksen yhteydessa. Elakkeen laskemisessa on huo-
mioon otettavalle tulolle asetettu ala- ja yldrajat, joina ovat 6 000 kr
(4871 mk) ja 45000 kr (36536 mk) vuodessa. Tulon alarajan eli perus-
mdArdn alittavaa mdd.rAd ei oteta huomioon elAkettd laskettaessa, koska
peruskansanel6ke, johon lisdelAke IisAtAAn, peittdd suurelta osalta an-
siotulon tiihAn mddrdAn asti. Samoin ei oteta huomioon sitii tulonosaa,
joka ylittdd ylla mainitun yldrajan, joten elakkeen perustana on ala- ja
yllirajan vdlissti oleva tulon osa.

Tdysi vanhuuselake on 60 0/o keskimdiirdisestii elakkeen perusteena ole-
vasta tulosta, joka lasketaan 15 parhaalta ansiotulovuodelta. Tdysi elSke
edellyttAd eliikkeeseen oi,keuttavia tuloja jdrjestelmdn piirissA 30 vuodel-
ta. Ennen jdrjestolm6n voimaantuloa ansaittuja tuloja ei oteta huomioon,

Siifimiikautena vaaditaan eri ikdluokilta erilainen mAiird elAkkeeseen
oikeuttavia ansiotulovuosia. NiiltA, jotka ovat syntyneet v. 1924 tai sen
jdlkeen vaaditaan 30 vuotta; elake pienenee 1/30 kutakin vuotta kohden,
jolta vakuutetulla ei ole tuloja. Vakuutetulla, joka on syntynyt vuosina
1914-1923, on tdyden elAkkeen saamiseksi oltava ansiotuloja jokaiselta
kalenterivuodelta vuodesta 1960 lihtien ja myos siltd vuodelta, jona hAn
tdyttdA 65 vuotta. Vuonna 1914 syntyneeltd vaaditaan ndin ollen tuloja
20 vuodelta, v. 1915 syntyneeltii 21 vuodelta jne. Vuonna 1914 syntyneeltd
vAhennetddn 1/20 jokaiselta puuttuvalta vuodelta, v. 1915 syntyneeltd 'll21
jne. Vuosina 1896-1913 syntyneet saavat aina viihennetyn elAkkeen. Vuon"
na 1913 syntynyt saa korkeintaan 19/20 taydesta el2ikkeest6, v. 1912 syn-
tynyt 1Bl20 jne. Tdhiin vaaditaan ansiotuloja jokaiselta vuodelta vuodesta
1960 ldhtien ja myos siltd vuodelta, jona vakuutettu tdyttdA 65 vuotta.
Eldke pienenee 1/20 kutakin vuotta kohden, jolta vakuutetulla ei ole
tuloja.

Jos vakuutetulla ei ole ansiotuloja 15 vuodelta, eldkkeen perustana
oleva tulo lasketaan siirtymdkautena vakuutetun kaikilta ansiotulovuosllta.
Vanhin eliikkeeseen oikeutettu lkdluokka, vuonna 1896 syntyneet, saa
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2/20 taydesta elSkkeesta, joten eldke on heidAn kohdallaan 60/o vuo-

sien 1960-61 keskimddrdisesu elakkeen perustana olevasta tulosta.

vanhuusetiikkeen voi saada jo 63-vuotiaana, mutta tiilloin elake piene-

nee 0.6 o/o jokaista kuukautta ,kohti ennen 67 vuoden ikAA. Toisaalta elAk-

keelle siirtymistii voidaan lykdtd 70 vuoden ikaan saakka, jolloin eldke

nousee 67 ikdvuoden .iiilkeen 0.6 0/o jokaiselta kuukaudelta eltikkeelle
siirtymiseen saakka.

Tytikyvyttiimyyseldketlii maksetaan 16 vuotta tayttaneelle vakuutetulle,
jonka tyokyky on sairauden, sielullisen kehittymdttomyyden taikka fyysi-

sen tai muun vajavaisuuden vuoksi pysyvdsti vAhentynyt vahintaan puo-

lel,la. Jos tyokyvyn vdhenemistii ei voida pitdd pysyvAna, mutta sen odo-
tetaan kestavan ainakin yhden vuoden, myonnetaiin vakuutetulle sairaus-
elake arvioiduksi tyokyvyttomyyskaudeksi. Tyokyvyttomdt henkilot jaetaan

kolmeen ryhmd.in tyokyvyn vdhenemisasteen perustel'la: 1) henkilo, ioka
on menetttinyt tyokykynsa kokonaan tai miltei kokonaan (noin 5/6), saa
tiiyden tyokyvyttomyyselAkkeen, 2) henkilo, jonka tyokyky on vAhentynyt
vdhemmAn, mutta aina,kin 213, saa /3 taydesta eldkkeestd ja 3) muut
saavat 1/3 tAydestd eldkkeestd.

Tyokyvyttomyyseldkkeen saamisen edellytyksenA on, etta vakuutettu on
joko saanut eliikkeeseen oikeuttavaa tuloa ainakin yhden vuoden ajalta
ennen tyokyvyttomyytta ja ansainnut tyokyvyttomdksitulonsa hetkella yli
perusmdiirdn (6 000 kr, 4 871 mk) suuruista tuloa vuodessa, tai on

ansainnut etiikkeeseen oikeuttavaa tuloa kolmen vuoden aikana niistA
neljdstd, jotka vdlittomasti edeltavat tyokyvyttomhksituloa. Tdysi tyokyvyt-
tomyyselake on yhta suuri kuin se lisiieldkelain mukainen vanhuuseliike,
jonka vakuutettu olisi saanut 67-vuotiaana, jos hdn olisi jatkanut tuloa
tuottavaa tyotd 65 ikiivuoteensa saakka ja ansainnut joka vuosi yhtd
paljon kuin ne vuotuiset keskimiiiiriiiset elakkeeseen oikeuttavat tu,lot,
jotka h2in on ansainnut neljziltd tyokyvyttomyytta edeltaneeltd vuodelta,
tai miklili se on vakuutetun kannatta edullisempaa, ne tulot, jotka hiin
on ansainnut 16 ik6vuotensa ja vdlittom2isti tyokyvyttomaksituloa edeltd-
neen vuoden viilisend aikana.

Myos seltaiselte tyokyvyttomalle suoritetaan elake, joka ei edeilisen
perusteella ole oikeutettu tyokyvyttomyyselekkeeseen mutta jolla olisi
oikeus tiimdn lain mukaiseen vanhuuseldkkeeseen, jos hdn olisi taytte-
nyt 67 vu,otta tyokyvyttomaksitulovuonna. Tdmdn eliikkeen mddrii on
yhtii suuri kuin vanhuuseliikkeen, joka olisi myonnetty, jos eldkkeelle
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siirtymisen syyna olisi ollut ika. Tulevia vuosia ei oteta huomioon t6td
elZikettd mtiArdttdessii.

Perhe-eldkkeite maksetaan naispuoliselle leskelle ja alle 19-vuotiaille
lapsille. Perhe-el6kkeiden saaminen edellyttaa, ettd edunja,ttdjalla on ollut
oikeus lisdeldkelain mukaiseen vanhuus- tai tyokyvyttomyyselakkeeseen.
Ennen vuotta 1962 kuolleiden vakuutettujen jiilkeen ei suoriteta perhe-
eldkkeitii.

Leskeneldke myonnetadn, jos avioliitto oli kestanyt vdhintddn viisi vuottaja se oli solmittu ennen kuin edunjdttAjd oli tayttanyt 60 vuotta. Jos
leskelld on huollettavanaan lapsi, leskeneldke myonnetddn edellisestd
huolimatta. EIAkkeen maksaminen lakkaa, jos leski solmii uuden avio-
Iiiton. Jos uusi avioliitto ei kestd viitta vuotta, leskeneldke alkaa uudel-
leen.

OrvonelEkettii maksetaan alle 19-vuotiaille lapsille.

Lesken- ja orvoneldkkeiden suuruus riippuu niihin oikeutettujen tuku-
mddrdstd. Eldkkeen madrii on 40 0/o edunjdttiijdn vanhuus- tai tyokyvytto-
myysel2ikkeestA, jos edunsaajana on vain joko leski tai orpo. Jos sekA
leski ettd orpo saavat eldkettd, leskenelake on 35 o/o ja orvoneldke 15 o/o

edunjrittdjdn eltikkeestd. Jos orvoneldkkeeseen oikeutettuja lapsia on
useampia kuin yksi, prosenttiluku on kunkin seuraavan lapsen kohdalla
10. Perhe-eliikkeen kokonaismiiiirdn maksimi on kuitenkin g0 o/o edun-
jaittrijrin el6kkeestd.

Lisaeldkelaki edellyttdd eldkkeiden tarkistamista elinkustannusten muu-
tosten mukaan. Tdmd tapahtuu ns. etdkehintaindeksin avulla, joka perus-
tuu kuluttajahintojen muutoksiin. Tarkistus tapahtuu kiiytdnnossa siten,
ettti el6kkeen mtiiiran Iaskemisessa huomioon otettavien tulojen ala- ja
yll,rajal tarkistetaan elakehintaindeksin perusteella. Myos eliikkeet tulevat
tdlloin automaattisesti tarkistetuiksi, koska niiden laskemismenettely on
seuraava: Jo,kaiselta vuodelta, jolta vakuutetulla on Iisdelakkeeseen
oikeuttavaa tuloa, hanen hyvdkseen Iasketaan ns. elakepisteita. Elaike-
pisteet saadaan jakamalla elAkkeeseen oikeuttava tulo, ts. alarajan
ylittavd tulon osa yldrajaan saakka, kunkin vuoden alussa voimassa ole-
valla perusmdiiralla, joka on sama kuin eldkkeeseen oikeuttavan tulon
alaraja. Korkein mahdollinen pistemdiirA yhdeltai vuodelta on 6.5. Eldk-
keen perusteena oleva tulo on kulloinkin voimassa oleva perusm6dra
kerrottuna vakuutetun keskimddrdisella eldkepistemdardlld 15 parhaalta
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ansiotulovuodelta. Perusmii6rd tarkistetaan kuukausittain ja sen muut-
tuessa kaikki eldkkeet (myos aikaisemmin myonnetyt) muuttuvat auto-
maattisesti samassa suhteessa.

.AnsioeldkejArjestelmdn rahoitus tapah,tuu palkansaajien osalta kokonaan
tyonantajien toimesta. Sen sijaan itsenaiset yrittdjdt rahoittavat oman
.elSketurvansa. He maksavat saman prosenrttimddrdn kuin tyonantajat.
Julkisia varoja ei kAytetA lainkaan elSkkeiden rahoitukseen.

Tyonantajat maksavat vuosittain kohoavan prosentin palkansaajien eliik-
'keen perusteena olevasta tulosta. JdrlestelmAn alkuvaiheessa vakuutus-
,maksu oli 30/o elAkkeen perusteena olevasta tulosta. Vuonna 1968 miidrd
oli 9 0/o ja vuonna 1969 se on 9.5 0/0. Jdrjestelmd on voimakkaasti
:rahastoiva.

.JArjestelmdn ,keskushallinnosta vastaa Sosiaalivakuutuslaitos. Vakuutus-

.maksut tilitetdAn ku,itenkin Ylei,seen eldkerahastoon, jolla on kolme johto-
kuntaa. Yksi huolehtii pientyonantajien ja itsendisten yrittdjien vakuutus-
'maksuista, toinen valtion, kuntien ja valtiojohtoisten yritysten ja kolmas
.suurtyonantajien (vdhintddn 20 tydntekijae) tyontekijoidensa puolesta
maksamista vakuutusmaksuista kertyneiste varoista. Kukin etupiiri toimii
'oman rahastonsa johdossa.

.Alueellisella tasol,la jdrjestelmdn hallinnosta huolehtivat yleiset vakuutus-
kassat, joita on yleensii yksi kussakin ldiinissd. Vakuutuskassat ovat
perustaneet paikalliskonttoreita tarpeen mukaan. Vakuutuskassojen apuna
toimivat eldketoimikunnat, jotka ratkaisevat mm. tyokyvyttomyyselakehake-
mukset, seka kunnalliset vakuutuslautakunnat, jotka avustavat pai,kallisten
olosuhteiden tuntemusta edellyttAvissi asioissa.

JiirjestelmAn ylin valvonta ,kuuluu sosiaaliministerirille. Ylin valituselin
on vakuutusoikeus.
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11.5 SUOMT

El6kejdrjestelmiit:
- tasasuuruinen kansaneliikejiirjestelmA
- ansioihin suhteutetut elakejarjestelmat:

- tyoeliikejiirjestelmii :

- tyontekij6in el6kelaki
- Iyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelaki
- yrittajien eldkelaki
- maatalousyrittajien elAkelaki

- valtion eldkejdrjestelmA
- kunnallinen eldkejArjestelmA
- kirkon eldkejdrjestelmd
- merimiesten eldkejdrjestelmd

Kansaneldkejiirjestel mti

TyossAoloajan ansioista riippumattomia eldkkeitd maksavan kansaneldke-
jdrjestelmdn (1939 ja 1957) piiriin kuuluvat kaikki Suomessa asuvat 16
vuotta tiiyttiineet henkilot. JhrjestelmS6n kuuluminen on pakollista. Kan-
saneltikejiirjestelman mukaiset etuudet ovat vanhuus- ja tydkyvyttomyys-
eldke sekd hautausavustus. Perhe-eliikkeitd maksetaan lokakuusta 1969
ldhtien erillisen perhe-elakelain nojalla ja ns. lapsen hoitotukea vuoden
1970 alusta lukien samoin erillisen lain nojalla.

Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden idstA lukien. Eldkeikd on ylospdin
liukuva. Yksindinen naispuolinen, viihAtuloinen henkilo voi saada van-
huuselSkkeen jo 60 vuoden iissd. Tata elaketta kutsutaan vanhuuden-
tueksi. Sen miiArd on sama kuin jdljempdnd mainittavan yksiniiisen hen-
kilon tukiosan mddrd ilman perusosaa. Vanhuuselakkeen saaminen on
riippumaton tyonteon jatkamisesta.

Jokaiselle elAkkeensaajalle (vanhuudentuensaajaa Iukuun ottamatta) mak-
setaan eldkkeen perusosa, jonka mddrd on kaikille sama eli 70 mk kuu-
kaudessa..) Jos eltikkeelle siirtymiste lykdtddn yli 65 vuoden, merkitsee

.) Tama . markkamaari samoin kuin seuraavassa esitetyt muiden elakkeen osien ,atulorajojen maarat ovat voimassa 1. 10. 1969 lukien.
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jokainen lykkaysvuosi 70 ikiivuoteen saakka 12.5 0/o korotusta perusosaan.

Maksimikorotus on siis 62.5o10. Edunsaajalle, jonka tulot eivAt ylitd kan-
sanelAkelaissa siiiidettyjd vuositulorajoj'a, maksetaan perusosan lis6ksi
tukiosa. Tukiosan suuruuteen vaikuttavat tulot, tuloksi muunnettu omai-
suus, perhesuhteet ja asuinkunta. Kunnat on ryhmitelty tukiosan mddr6d-
mistd varten kolmeen kalleusluokkaan. Yksindiselle henkilolle j'a naimi-
sissa olevalle, jonka aviopuoliso ei saa kansaneldkettd, tdysi tukiosa on

ensimmiiisessti kuntaryhmAssA 135 mk, toisessa 118 mk ja kolmannessa
101 mk kuukaudessa. Jos myos toinen aviopuoliso saa elAkett6, tfiysi
tukiosa on molemmille kuntaryhmasta riippuen 108, 94 ja 81 mk kuu-
kaudessa. Jos edunsaajan vuositulot (laissa mdiiriteltyjA elAke- ja avus-
tustuloja lukuun ottamatta) ylittdviit tietyn raiatulon, tukiosan suuruus mdd-
rilytyy siten, ettd tdysimdiirdisestii tukiosasta viihennetAiin puolet edun-
saajan vuositulon ja rajatulon vdlisestii erotuksesta. Tukiosan maksami-
nen lakkaa kokonaan, jos tulot ylittdvAt tietyn yldraiatulon. Sovellettavat
rajatulot riippuvat perhesuhteista ja kuntaryhmdstA. Naimisissa olevilla
mycis puolison tulot ja omaisuus vaikuttavat tukiosaan. Koska tukiosaa
maaretteessa ei useimpia eldketulon muotoja oteta huomioon, ei esim.
tyoeldkejtirjestelmiin vanhuuselAke vaikuta tukiosan mddrdiin.

Tukiosaan suoritetaan erditti korotuksia. Jokainen alle 16-vuotias huol-
lettava lapsi merkitsee 10 0/o:n lapsikorotusta edelld mainittuihin tdyden
tukiosan mddriin. Jos puolisoista vain mies saa eldkett6 ja aviovaimo on
tdyttdnyt 60 vuotta tai hdn lasten hoidon takia taikka muusta syystd ei
voi itse hankkia toimeentuloaan, maksetaan miehen eldkkeen tukiosaan
vaimokorotus, jonka mddrd on 300/o yksinAisen henkilon tayden tukiosan
mAiirAstii.

Kansaneldkkeen perusosaan voidaan suorittaa eraita tuloista riippumat-
tomia erityislisid. Apulisi maksetaan sellaiselle edunsaa,ialle, joka on py-
syvAsti sokea tai liikuntakyvyton tai on muuten pysyvAsti niin avuttomassa
tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilon apua. Edellisestd
rilppumatta apulisii maksetaan edunsaajalle, joka on tayttanyt 80 vuotta.
Apulisdn mddrd on 64 mk kuukaudessa. Apulisiin asemasta maksetaan
hoitolisii sellaiselle edelld tarkoitetulle henkilolle, joka on pysyvdsti toi-
sen henkilon yhtiimittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa. Hoitolisiin saa
myos henkilo, joka on tayttanyt 85 vuotta. Hoitolistin mdiird on 94 mk
kuukaudessa. Apu- ja hoitolisid ei makseta henkilolle, joka on yli 3
kuukautta hoidettavana sairaalassa tai hoitolaitoksessa, ionka kustannuk-
siin kAytetdAn julkisia varoja.
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Erillisen lain perusteella maksetaan tukillsiiii ja asumistukea vanhuus- ja
tycikyvyttomyyseldkkeen tai vanhuudentuen saajalle, jonka oman tai per-
heen elatuksen turvaamiseksi tahi asumisesta aiheutuvien kustannusten
korvaamiseksi erityinen taloudellinen tuki on tarpeen. Asumistukea ja
tukilisAA voidaan maksaa myos perhe-elakkeeseen oikeutetuille leskille.
Tdyden tukilisdn mddrii on kuntaryhmdstA riippumatta 50 mk kuukaudes-
sa paitsi aviopuolisoille, jos molemmat saavat elakette, jolloin se on 40
mk kuukaudessa kummallekin.

Vuoden 1970 alusta maksetaan tukilisdAn liittyen asumistukea 80 o/o niis-
td asumiskustannuksista, jotka ensimmAisessA kuntaryhmdssA ylittAvdt yk-
sindisellA henkilollai 55 mk ja avioparilla (jos molemmat saavat eldkettd)
66 mk, toisessa kuntaryhmdssA yksindiselld 45 mk ja avioparilla 54 mk
sekii kolmannessa kuntaryhmdssA yksinAiselld 35 mk ja avioparilla 42 mk
kuukaudessa. Suurin mahdollinen asumistuki on yksindiselle henkilolle
kuntaryhmdstd riippuen '132, 108 ja 84 mk kuukaudessa. Aviopareilla nd-
md mAdriit ovat 200/o korkeammat. Kustakin alle 1O-vuotiaasta huolletta-
vasta lapsesta tulee 100/o:n korotus huomioon otettavien asumiskustan-
nusten enimmdismdAriin,

Jos edunsaajan (ja hiinen puolisonsa) vuositulo ylittdd tietyn rajan (yk-
sindisell2i 300 mk ja avioparilla 480 mk), tukilisdin ja asumistuen yhteis-
mdiirdstd vtihennetdAn 80 0/o ylittavesta vuositulon osasta. Tuloksi laske-
taan tasse myos ne elaketulot, joita tukiosan kohdalla ei oteta huomioon.
(NdmA s6dnnokset tulevat voimaan vuoden 1970 alussa. Siihen asti vuo-
situlon vaikutus tukilisdn mAdriitin lasketaan toisin.)

Tytikyvytttimyyseleketta maksetaan 16---64-vuotiaille henkilolle, jolla ei ole
oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen piiivArahaan tai jonka oikeus sen
saamiseen on jo paattynyt. Henkilo katsotaan tyokyvyttomdksi, jos han
on sairauden, vian tai vamman vuoksi kykenematon tekemaan taval-
lista tyotddn tai muuta siihen verrattavaa tyote, mita on pidettdvd ik6,
ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hdnelle sopivana ja koh-
tuullisen toimeentulon turvaavana. (TyokyvyttomAna pidetaan aina pysyvAsti
sokeaa ja liikuntakyvytontd sekd sellaista henkil66, joka on pyswesti niin
avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilon apua.)
Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontaa joko mddrdajaksi tai toistaiseksi.
El6ke lakkaa, jos edunsaaja tulee tyokykyiseksi ennen vanhuuselAkeikAd.
Edunsaajan tayttaessa 65 vuotta hdnen eldkkeensa muuttuu vanhuusetAk-
keeksi.

TyokyvyttomyyselAke on saman suuruinen kuin vanhuuseldke.
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pysyvdn tyokyvyttomyyden estiimiseksi tai tyo- ia ansiokyvyn palauttami-
seksi vakuutetulle voidaan antaa kuntoutusetuutena lddkintdhuoltoa, kou-

lutusta ja tyohuoltoa.

Erillisen lain nojalla maksetaan vuoden 1970 alusta lukien erityistd lap-
sen hoitotukea sellaiselle vakuutetun huollossa olevalle 3-1S-vuotiaalle
lapselle, joka sairauden, vi,an tai vamman johdosta on vdhintddn kuuden
kuukauden ajan jatkuvasti huomattavassa mdiirin erityisen valvonnan ,ia

hoidon tarpeessa. (Tdllaiseksi luetaan aina sokea tai liikuntakyvyton lap-
si.) Hoitotuki on kansanelAkkeen hoitolisiin suuruinen. Lapsen tdytettyd
16 vuotta hoitotuki lakkaa, koska taman jdlkeen lapsi voi saada tyoky-
vyttomyyseldkkeen.

Perhe-eldkkeeseen ovat oikeutettuja naispuolinen leski ja lapsi. (Lapsen
elAke maksetaan seka isAn ettd 6idin kuoltua.) Perhe-elAkettd aletaan
maksaa 1. 10. 1969, kuitenkin niin, ett6 ennen vuotta'1970 eldkettA voi"
vat saada vain Iapsi ja alle 16-vuotiasta lasta huoltava Ieski. Lapsella
ja Iasta huoltavalla leskelld on oikeus perhe-eldkkeeseen myos sellaisen
edunjiittdjdn jdlkeen, joka kuoli ennen lain voimaantuloa.

Leskenel6ke maksetaan jokaiselle alle 65-vuotiaalle leskelle kuuden kuu-
kauden ajan edunjdttAjdn kuoleman jdlkeen, jos Ieskellii on huolletta-
vanaan alle 16-vuotias lapsi tai jos avioliitto oli solmittu ennen edun-

iattajan 60 vuoden ikA6.

Eliikkeen maksamista jatketaan tAmdn ajan jdlkeen, jos leskellai on edel-
leen huollettavanaan alle lO,vuotias lapsi, tai Ieski oli edunjdtttijdn kuol-
Iessa tdyttdnyt 40 vuotta ja avioliitto oli jatkunut ainakin kolme vuotta ia
se oli solmittu ennen edunjdttdjdn 60 vuoden ikaa.

EdunjAttdjAn kuolemaa seuraavien kuuden kuukauden aikana leskenelAk-
keend maksetaan ns. alkueldke, johon kuuluvat aina kansanelaketta vas-
taavat perusosa .ia tdysimiidrdinen yksindisen henkilon tukiosa. TukilisdA
ja asumistukea voidaan maksaa mikali leski tulojensa puolesta on niihin
oikeutettu. Alkuelhkkeen pAAtyttyd leskeneldke muuttuu tuloharkintaiseksi.
Lasta huoltava leski saa silloin perusosan ja muista tuloista riippuen
tukiosaa, tukilisAd ja asumistukea. Yksiniiinen leski voi saada tuloharkin-
taiset eliikkeen osat, mutta ei lainkaan perusosaa.

Leskeneliike loppuu, jos leski alkaa saada tyokyvyttomyyden perusteella
kansaneldketta tai tayttaa 65 vuotta, jolloin hdn saa oman vanhuuseldk-
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keen. Lapsettoman lesken eldke loppuu normaalisti jo lesken tdyttdess6
60 vuotta, jolloin leskeneldkkeen tilalle tulee vanhuudentuki. Lapsia huol-
taneen leskenelAkkeen perusosa loppuu nuorimman lapsen tayttaessa 16
vuotta. Jos leski on tayttanyt 40 vuotta, jatkuu oikeus tul,oharkintaiseen
elAkkeeseen joko leskeneldkkeen tai - mikAli leski on yli 60-vuotias -
vanhuudentuen muodossa. Jos leski solmii uuden avioliiton, hdn menet-
tdd oikeutensa eldkkeeseen, mutta hdnel,le suoritetaan kertasuorituksena
yhden vuoden leskenelikettA vastaava rahamddrd, mikAli hAn sai ennen
uutta avioliittoaan leskeneldkettti yli vuoden ajan.

Leskelle voidaan mydntdti koulutustukea toimeentulokyvyn hankkimiseksi.
Teta tukea aletaan maksaa vuoden 1970 alusta lAhtien.

Orvoneliikettii maksetaan alle 1$vuotiaalle (tai alle 21-vuotiaalle opiske-
levalle) lapselle. El6ke on tdysorvolle 40o/o ja puoliorvolle 200/o kansan-
elikkeen perusosan ja lapsen asuinkunnassa yksiniiiselle lapsettomalle
henkilolle maksettavan tdysimiiiirdisen tukiosan yhteismAdrdstd.

Vakuutetun kuollessa suoritetaan haulausavustuksena 696 mk. Hautaus-
avustusta ei suoriteta, jos vakuutettu oli saanut kansaneldkkeen perus-
osaa kuolemaansa vdlittomesti edeltaneen vuoden ajan. Ensimmdisen
eliikevuotensa aikana kuolleen edunjdttdjAn jdlkeen vAhennetAdn hau-
tausavustuksesla 1/12 kutakin kuukautta kohti, jolta elaketta on mak-
settu.

Kansaneldkelain mukaiset elakkeel ia avuslukset (vuoden'1970 alusta myos
tukilisd ja asumistuki) on sidoltu elinkuslannusindeksiin siten, ettd indek-
sin noustua vAhintdiin 3 0/o:n verran siiti indeksipisteluvusta, joka vii-
meksi on aiheuttanut eldkkeiden korotuksen, korotetaan kansaneldkelais-
sa sAAde\rt rahamtitirdt samalla kokonaislukuun pydristetylld prosentilla
kuin indeksipisteluku on noussut.

KansanelAkkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat, kunnat
ia valtio. Vuonna 1970 vakuutetut suorittavat vakuutusmaksuna 1.750/o
kunnallisveron perusteena olevasta tulosta. Tycinantajat maksavat (so-
siaaliturvamaksun osana) 20lo ennakkoperinnan alaisista palkoista. Ndilld
maksuilla rahoitetaan perusosat, apu- ja hoitolisAt, tukilis6t seka puolet
asumistukien, 190/o tukiosien ja 700/o lasten hoitotukien kustannuksista.

Tukiosan muusta rahoituksesta vastaavat kunnat ja valtio. Jokaisen kun-
nan osuus on sen taloudellisesta asemasta riippuen 7.5-32.6 0/o kun-
nassa asuvil,le eldkkeensaajille maksettavien tukiosien mAdr6sti.
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Perhe-eldkkeet rahoitetaan sekA perus- etta tukiosan osalta kokonaan
valtion varoista. Lasten hoitotukien kustannuksista valtio maksaa 30 0/0.

Asumistukikustannuksista puolet tulee rkuntien rahoitettaviksi. Kunkin kun'
nan osuus mddrdytyy suoraan sen mukaan, mikd on siinA asuville elAk-
keensaajille maksettavien asumistukien osuus koko maassa maksettavien
asumistukien yhteismAEirdst6.

KansanelAkejdrjestelmdn hallinnosta huolehtii KansanelSkelaitos piiriver-
kostonsa avustuksella.

JiirjestelmAn paikallista hoitamista varten maa on jaettu vakuutuspiirei-
hin, joihin ,kuhunkin Kansanel5kelaitos mddrdd piiriasiamiehen. Jokaisessa
kunnassa on kolmijiiseninen eliiketoimikunta, jonka puheenjohtajana on
sen vakuutuspiirin piiriasiamies, johon kunta kuuluu, ja jAsenin6 kunnal-
lisvaltuuston ja lAdninhallituksen m56rddmdt henkilot. Toimikunta suorit-
taa eldkkeenhaki,jan tulojen arvioinnin, valvoo elAkkeensaajien oloja sekd
antaa KansanelAkelaitokselle lausuntoja eldkett6 koskevista kysymyksistd.

Eldkkeiden myont6misestd ja maksamisesta sekA jdrjestelmdn rahastoista
ja varojen sijoituksesta huolehtii Kansaneldkelaitos, jolle myos kuuluu
tyokyvyttomyyden mtiArittely. Kansanelekelaitoe on eduskunnan valvonnan
alainen laitos. Sen hallintoelimet ovat hallitus, lisAtty hallitus ja valtuu-
tetut. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta jasentA, jotka
tasavallan presidentti valtuutettujen esityksestd nimittdd. Lisdttyyn halli-
tukseen kuuluvat hallituksen jdsenet ja enintddn 14 lisdjiisentd, jotka val-
tioneuvosto m6drdti. Eduskunta valitsee omasta keskuudestaan valtuute.
tut, jotka valvovat Kansaneldkelaitoksen hallintoa ja toimintaa ja antavat
vuosittain toiminnastaan kertomuksen eduskunnalle.

ValituseliminA toimivat tarkastuslautakunta ja ylimpdnri asteena vakuu-
tusoikeus.
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Tytiel Eikei !irjestel md

TyoelAkejArjestelma maksaa ansioihin suhteutettuia vanhuus-, tyokyvytto-
myys- ja perhe-eldkkeitd palkansaajille ja vuoden 1970 alusta lukien
myos itsenaisille yrittdjille. NAistd eldkkeiste on sdadetty nelja erillistd
lakia: tyontekijdin eldkelaki (TEL), lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
tyontekijSin eliikelaki (LEL), yritttijien eliikelaki (YEL) ja maatalousyritta-
jien elAkelaki (MYEL).

Tyontekijtiin eldkelain eli TEL:n (1962) piiriin kuuluval tyosuhteessa olevat
1B vuotta tdyttiineet palkansaajat, lotka ovat olleet yhtajaksoisesti tyossA

vdhintddn nelld kuukautta ja joiden tyoansio on kesklm66rin vahintaen
250 mk kuukaudessa ( vuonna 1970) tai sddnnollinen tyoaika ainakin 20

tuntia viikossa.

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tycintekijtiin el6kelakia eli LEL:a
(1962) sovelletaan metsa-, maatalous-, rakennus- ja satama'aloilla tyos-
kenteleviin 1B vuotta tAyttAneisiin palkansaajiin.-) Tyoalasta riippumatta
LEL ei kuitenkaan koske toimihenkiloitA eikti niit6 putki- tai sAhkoalan
tyontekiioitii, jotka tyoskentelevat muun yrityksen kuin rakennusliikkeen
palveluksessa. NAmd ryhmdt kuuluvat TEL:n piiriin. LEL ei myoskiiSn kos-
ke maatilataloudessa perheenjdsenend tehtyA palkattuakaan tyot2i' koska
tiimd on MYEL:n alaista. Eldkkeeseen oikeuttavalle vuosiansiolle on
LEL:ssa asetettu vtihimmSisraja, joka on vuosina 1967-69 ollut 1 200 mk.
Vuoden 1970 alusta lukien raja tulee yritajelakien voimaantulon takia ale-
nemaan noin 400 mk:n tasolla. Jos LEl-tyossd vuoden kuluessa ansaittu
mddrd jdd tdtZi pienemmdksi, ei ko. vuodelta kartu LEL-eldkettA.

TEL:n ja LEL:n mukainen vakuutus on pakollista. Ndiden lakien ulkopuo-
lella ovat kuitenkin valtion, kuntien ja kirkon (sekii evankelis-luterilaisen
ettd ortodoksisen) palveluksessa olevat pal'kansaajat lukuun ottamatta ly-
hytaikaisissa tyosuhteissa LEL-aloilla olevia, jotka kuuluvat LEL:n piiriin

.) Tarkemmin maariteltyna LEL:n piiriin kuuluvat tyontekijat, iotka tyoskentelevat' metsa- tai uittotyOsda, maatila- la puutarhatalouden eri toissa, maa-.vesi- ja ta-
lonrakennustydssh, maanparannus- tai turveteollisuustyossa, satamatyoss-e. tai -ko-timaanliikentben alukses'sa taikka muulla sellaisella, asetuksella saadettavalle
alalla. iolle lvhvtaikaiset tvosuhteet ovat luonteenomaisia. Varsinaisten palkan-
saajien'lisiiksi LEL koskee-vuodesta 1970 alkaen sellaisia henkiloita, iotka tyoso-
oimussuhteessa olematta tekevat metsatyoti rahassa maksettavaa korvausta vas-
taan traktoria tai sen voimalla toimivaa konetta kayttaen.
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tyonantajasta riippumatta. samoin jativdt ulkopuolelle ulkomaanliikentees-
sd palvelevat merimiehet. Kaikilla ndilld ryhmilld on omat elakejarjestel-
m6nsd. Em. lisaksi eiviit TEL:n piiriin kuulu eraat sellaiset pienet palkan-

saajaryhmiit, joiden eldketurva on taattu muun lain tai asetuksen tai

eldkesiidnnon no,.ialla. NAit.i ovat ldhinna eraiden valtion laitosten (Kan-

sanelakelaitos, Suomen Pankki, Postisadstopankki) sek6 valtionapua saa-

vien Iaitosten (mm. erilaisia oppilaitoksia) toimihenkilot.

Itsendisid yrittdjia varten on sa6detty kaksi elakelakia, jotka tulevat voi-
maan vuoden 1970 alusta. Maatalousyritt6jien el6kelain eli MYEL:n pii-

riin kuuluvat maatalousyrittdj?it, joiden viljelmS kasittaa vahintadn 2 heh-

taaria maatalousmaata, sekii ndiden viljelmdlld tyoskentelevat perheenjd-

senet. Viljelmdn kokoa mdarattdessd otetaan maatalousmaana huomioon
myos sijaintlkunnasta riippuva miidrdosa metsiimaasta. Lisdksi MYEL:n
piiriin kuuluvat ammattikalastajat. Muut itsenaiset yrittejat kuuluvat yrittd-
jien elakelain eli YEL:n piiriin. Molempien lakien mukaan on jdrjestelmdn
piiriin kuulumisen edellytyksend, etta yrittajatoiminta on jatkunut yhtajak-
soisesti viihintti2in neljd kuukautta yrittdjan taytettya 18 vuotta ja etta ryo-
tulo on maataloudessa vdhintddn 500 mk vuodessa (vuonna 1970) ja
muussa yrittajatoiminnassa viihinliian sama kuin TEL:n mukainen vahim-
mdisansio (250 mk kuukaudessa). Jos tyotulo on naiden rajojen alapuo-
lella, yrittdjii voi kuulua lakien piiriin vapaaehtoisesti. Yleense j6riestel-
mddn kuuluminen on em. tulorajan yldpuolella pakollista, mutta jos yrit-
tAjdn ja hdnen perheensi eldketurva on jdrjestetty muulla tavalla siten,
ettd sitii voidaan pitda riittdvand, hdnet voidaan vapauttaa vakuutuksesta.
Tiillainen yritt2ijd voidaan myohemmin hakemuksesta ottaa uudelleen
jdrjestelmdn piiriin.

VanhuuselSkeila aletaan ,maksaa miehille ja naisille 65 vuoden idss6.

ElAkei,kd on kuitenkin ylospdin liukuva, jolloin eldkkeelle siirtymisen Iyk-
kdaminen yli normaalin 65 vuoden i6n korottaa eldkkeen mtidrda. Elaketta
korotetaan lykkaysajalta saastyneita eliike-eriei vastaavalla miiirdlld. Esim.

68 vuoden iassa elakkeen korotus on n. 37 0lo ja 70 vuoden iAssd n. 72 0/0.

Eldkkeen saaminen edellyttiid TEL:ssa tyosuhteen paattymiste. Muissa
laeissa ei tate ehtoa ole, mutta maatalousyrittAiien elakelain mukaan
elakkeesta kuiten,kaan maksetaan vain puolet sellaiselle maatalousyritt6-
jAlle, loka edelleen suorittaa isiinnAn tyot?i viljelmiilld.

Vanhuuseldkkeen mAiird on TEL:ssa 1 0/o eldkkeen perusteena olevasta
palkasta kerrottuna 23 ikdvuoden ldlkeen kertyneiden palvelusvuosien
lukumAdrAlld. Lakien voimaantuloa (1. 7. 1962) edeltaneelta ajalta eldkkeen
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karttumisprosentti on kuitenkin 0.5 0/o palvelusvuodelta. (Ennen Iain anta-
mispdivdd 8.7. 1961 pdAttyneitti tyosuhteita ei lainkaan oteta huomioon.)
Siirtymdkauden iktiluokil,la, vuosina 1919-1897 syntyneilld, karttumispro-
sentti on korkeampi kuin 1 0/o palkasta ja se kasvaa syntymevuosia vas-
taavasti. Niiihin ikdluokkiin kuuluville eldkkeen vihimmdismAd16ksi on
asetettu 16-220lo palkasta. Elake on vdhintddn 22o/o palkasla niille, jotka
ovat syntyneet vuonna 1903 tai sen jAlkeen ja olleet TEL:n piirissa jat-
kuvasti I'ain voimaantulosta elaketapahtuman sattumiseen saakka. ElAk-
keen perusteena olevana palkkana pidetddn TEL:ssa kahden parhaimman
vuoden keskiansiota viimeisten neljdn palvelusvuoden ajalta. Jos edun-
saajalla on ollut useita eri tyosuhteita, el6ke mddrAtddn erikseen kunkin
tyosuhteen osalta ja lasketaan saadut osaelAkkeet yhteen.

LEL-eldkkeen vuotuinen miidrd on 1 0/o vakuutetun eri vuosina LEL:n pii-
rissd ansaitsemien palkkojen yhteismAdrtistii. SiirtymAkauden ikdluokilla,
vuonna 1919 tai sitd ennen syntyneill5, elaketta korotetaan samoilla pe-
rusteilla kuin TEL:ssa. Palvelus ennen lain voimaantuloa ei oikeuta eldk-
keeseen.

Molempien lakien piiriss6 lasketaan elakkeeseen oikeuttavaksi ajaksi
myos se tydtt6myysaika, jolta vakuutettu on saanut p6ivtiavustusta ty6tt6-
myyskassalta.

Yrittajien elakelakien mukainen eldke midrdytyy pii6piirteiss66n samaila
tavalla kuin TEL:ssa. Maatalousyrittdjdn ty6tulo mAAratiian viljelmdn
peltoalan mukaan. lsdnndn ja emAnnAn yhteenlaskettu vuotuinen tydtulo
on 500 mk maatalousmaan hehtaaria kohti 12 hehtaarilta ja sen jdlkeen
120 mk hehtaarilta kuitenkin siten, ettd maatalousmaana otetaan huo-
mioon enintdan 30 hehtaaria, joten tyotulon yltirajaksi tulee 8160 mk.
Poikkeuksellinen viljelystapa voi kuitenkin aiheuttaa poikkeamisen tdstd
s6dnnostd. EmAnnAn vuotuisena tyotulona pidetiidn - ellei ty6njako viljel-
mdlld muuta edellytd - 1 800 mk, kuitenkin enintiiAn puolta isAnnAn ja
emdnnin yhteisesta ty6tulosta. (NEmd ,markkamdArdt ovat voimassa
vuonna 1970.) Avustavan perheenjdsenen tyotulona pidetddn hdnelle ma,k-
settua palkkaa, ei kuitenkaan enemp66 kuin isAnndlle lasketun ty6tulon
mAArd.

Yrittiijien elikelaln piiriin kuuluvan yritt6jin tyotuloksi vahvistetaan se
palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos htinen tycitdtin suoritta-
maan palkattaisiin vastaavan am,mattitaidon omaava henkil6, tai sellainen
korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan hdnen tyotAan. Tyo-
tulon miidriille on asetettu yldrajaksi 50000 mk vuodessa (vuonna 1970).
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Motempien lakien mukaan pidet66n elakkeen perusteena olevana tulona
keskim6a16ista vahvistettua tyotuloa koko vakuutusajalta. Jos vakuutuk-
sen piiriin kuu,luva yrittdjAtoiminta koostuu useam'masta eri jaksosta, md6-
rdttiiin - kuten TEL:ssa - osaelakkeet kultakin jaksolta ja lasketaan nii-
mA yhteen. Yritte,iatoiminta ennen lakien voimaantuloa ei oikeuta el6k-
keeseen. PAAsddnt6nd el'Akkeen karttumisessa on 'kuten TEL:ssa 1 0/o tu'
losta vuotta kohti. TEL:n mukaiseen eldkkeiden v6himmdistasoon pdiise-
miseksi on siirtymakauden ikdluokilla, 1905-1926 syntyneillS, el6kepro-
sentti sdddetty vakioksi, 220loksi elAkkeen perusteena olevasta vuosi-
tulosta, kaikille niille, jotka ovat lakien piirissd jatkuvasti niiden voimaan-
tulosta eldketapahtuman sattumiseen saakka. Jos YEL:n piiriin kuuluvan
yrittajan elAkkeen perusteena oleva vuositulo kuitenkin ylittaa rajan, joka
vuonna 1970 on 20000 mk, sovelletaan 22010:n siiantoi vain tahan rajaan
saakka; sen ylittdvdltii tulon osalta eldketta kertyy 1 0/o vakuutusvuotta
kohti.

Oikeus tyitkyvyltt myyselekkeeseen alkaa 18 vuoden iiiss6. Ty6kyvytt6mA-
nA pidetdiin henkiloi, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykene-
meton suorittamaan entista tydteen tai muuta tyota, mita on pidettdvii
ike, arnmattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hiinelle sopivana ja
kohtuullisen toimeentulon turvaavana, ja jonka tydkyvytt6myyden voidaan
arvioida jatkuvan yhden.iaksoisesti vdhi,nt66n vuoden ajan sen alkami-
sesta lukien.

Tyofyy,4l5,nrrselekkeen suuruus mdiiraytyy samoilla perusteilla kuin van-
huuseldkkeenkin. TyokyqyttomAksi tulon ja vanhuuselikeiAn vAlinen tu-
leva aika lasketaan tdlloin kuitenkin eldkkeeseen oikeuttavaksi palvelus-
ajaksi, jos tyokyvyttdmyys on alkanut ennen kuin vuosi on kulunut ty6-
suhteen (tai vastaavasti yrittiijAtoiminnan) pA6ttymisestA. (Vuoden miidr6-
aikaa laskettaessa otetaan tiettyjen sAdntdjen mukaan vAhennyksend huo-
mioon mahdollinen tyottdmyysaika.) Tycikyvytt6myyden estdmiseksi tai ty6-
kyvyn parantamiseksi vakuutetulle voidaan antaa ldikintahuoltoa, koulu-
tusta ja tyohuoltoa.

Perhe-eliikettd maksetaan vuonna 1967 (YEL ja MYEL vastaavasti 1970) ja
sen j6lkeen kuolleen edunjiittijAn naispuoliselle leskelle ja lapsel'le. Lap-
si saa elAkettd sekEi nais- ettd miespuolisen vakuutetun j6lkeen.

Leski saa eldkkeen, jos aviolii,tto oli solmittu ennen kuin edunidttiijd oli
tayttanyt 65 vuotta. Lapsettoman lesken osalta edellytetdAn lisdksi, ettd
hAn miehen kuollessa oli ehtinyt saavuttaa 40 vuoden i5n ja ettd avio-
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liitto oli jatkunut ainakin kolme vuotta. Leskelle, jolla on perhe-elAkkee-
seen oikeutettu alle 1B-vuotias lapsi, elake maksetaan lesken iistd ja
avioliiton kestosta riippumatta. Leski saa eldkkeen kuolemaansa saakka.
Jos leski solmii uuden avioliiton, elake lakkaa, mutta hdn saa kertasuo-
rituksena kahden vuoden leskeneldkkeen.

Perhe-eldkkeeseen oikeutettuja lapsia ovat edunjattajan oman lapsen
lisdksi myos ottolapsi ja sellainen naispuolisen lesken lapsi, joka ei ole
edunjAttAjan lapsi, mutta jonka elatuksesta edunjattdjA ja leski ovat yh-
teisesti huolehtineet. Avioliiton ulkopuolella syntyneella Iapsella on oi-
keus perhe-eldkkeeseen, jos edunjittdja oli lapsen laillisesti tunnustanut
tai hdnelle oli tahan nAhden vahvistettu elatusvelvollisuus. Lapselle mak-
setaan eliikettA siihen saakka, ,kun hdn tAyttdA 18 vuotta. Jos hiin on
tdlloin tyokyvyton, elAkkeen maksamista voidaan jatkaa tamen idn ylikin.
Perhe-eldkkeeseen on oikeu,tettu myos sellainen edunjAttdjdn kuollessa
18 mutta ei 21 vuotta tdyttdnyt pitkdaikaisesti tyokyvyton lapsi, jonka tyo-
kyvyttomyys oli alkanut ennen ,kuin hdn tdytti 18 vuotta.

Perhe-eldkkeen suuruus riippuu eldkkeeseen oikeutettujen IukumiiArdstA
ja edunjdttdjAn eldkkeen mddrdstd. Perhe-elake lasketaan siita vanhuus-
tai tyokyvyttomyyseliikkeestd, jota edunjiittdjA sai tai johon hiin olisi ollut
oikeutettu kuollessaan. Jos perhe-eldkkeeseen oikeutettuja on vdhint66n
kolme, he saavat tayden perhe-elAkkeen, joka on yhtA suuri kuin edun-
jattajan vanhuus. tai tyokyvyttomyyseldke. Jos edunsaajia on kaksi, perh+.
eldke on 3/4, ja jos heita on vain yksi, puolet tdydestd perhe.el6k-
keesta.

Eliikkeiden yhteensovitus. Vanhuus- tai tyokyvyttomyyselAke yhdessa kan-
saneliikkeen ja erdiden muiden elakkeiden kanssa saa olla korkeintaan
60 0/o vakuutetun korkeim,masta elakkeen perusteena olevasta tulosta. Yh-
teensovituksessa huomioon otettavia eldkkeitd ovat TEL:n, LEL:n, YEL:n
ja MYEL:n mukaiset elekkeet seka valtion, kunnallisen, kirkon ja meri-
mieseliikejArjestelmdn perusteella myonnettavat tai muut ndihin verratta-
vat, tyo- tai virkasuhteeseen perustuvat elakkeet. Ndiden lisaksi otetaan
huomioon tapaturma-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain perusteella
myonnettavat elinkorot .ia jatkuvat korvaukset. Kansanelakkeena pidetean
yhteensovituksessa sen todellisesta mddrdstd riippumatta keskimiiEiriiii, joka
vuonna 1970 on 179 m,k kuukaudessa. Enintddn voidaan kansaneldkkeestii
kuitenkin ottaa huomioon mddrd, joka vastaa 300/o eldkkeen perusteena
olevasta tulosta, ja tdst6 johtuen ei 60 0/o:n yldraia koske pienituloisia,
vaan tyoeldkkeen ja kansaneldkkeen todellinen yhteismdArd voi heilld
nousta korkeam,maksikin.
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Tdyden perhe-eldkkeen mAtird on myos rajoitettu niin, ettei 60 0/o:n ra-

jaaylitetri(pienituloisialAlleenlukuunottamatta),kunotetaanhuomioon
muut saman kuolemantapauksen johdosta mahdollisesti myonnetyt eldk-

keet. Jos perhe-elAkkeeseen oikeutettuja on vain 'kaksi tai yksi' yl6raja

on vastaavasti 45 tai 30 o/0. Perhe-elakkeiden yhteensovituksessa otetaan

kansaneldkkeen sijasta huomioon yleisen perhe-elakelain mukaan mak-

settava perhe-eliike, lapseneliike aina halvim'man kuntaryhmAn mukaisena

ja leskenel6kkeestii vain peruSoSa, yhteensd enintiiiin edunsaajien luku.

mdardsta riippuva osuus edunjiittajan elakkeen perusteena olevasta tu-

losta.

Liseedut. Tyonantaja voi edellisten etuuksien lisdksi hankkia tyontekiidil-

leen vapaaehtoisia lisaetuja, kuten korotetun eliikkeen, alemman eliike-

i6n, hautausavustuksen jne. NAiden lisaetujen kustannuksiin osallistuvat
yleensii myos tyontekiiSt, ei kuitenkaan enemp66n kuin puoleen Iisaetu-
jen kustannuksista. TEL:n vapaaehtoiset lisdedut voidaan rekisteroidh
Eliiketurvakeskuksessa, jolloin ne muodostavat yhden kokonaisuuden pa-

kollisen eldketurvan kanssa ja niihin sovelletaan TEL:n sddnnoksia esim.

indeksisidonnaisuuden ja,koskemattomuuden osalta. LEL-tyontekijoilld
Iisaedut elvat ole mahdollisia; sen sijaan seka YEL etta MYEL antavat
yrittdjille mahdollisuuden iariestiizi itselleen ja omaisilleen naiden lakien

edellyttAm6A paremman eliiketurvan.

Kaikki elakkeet ia elSkkeiden perusteena olevat palkat sekd kaikki edella
esitetyt erilaiset tulorajat on sidottu maan yleiseen palkkatasoon. Elakkei-
den tarkistus suoritetaan kerran vuodessa erityisen TEL-palkkaindeksin
perusteella, jonka pisteluvun sosiaali- .ia terveysministerio vahvistaa ka-

lenterivuodeksi kerrallaan. TEL:n voimaantulovuoden 1962 pistelukuna oli
indeksin peruspisteluku 100, ja vuoden 1970 pisteluku on 197'

Jiirjestelman rahoituksesta vastaavat palkansaajien pakollisen vdhimmdis-

turvan osalta tyonantajat yksin. Vakuutusmaksu on TEL:ssa toistaiseksi
ollut keskimaarin 5 o/o vakuutettujen palkoista ja LEL-tyoaloilla se on

ollut vuoteen 1969 asti 4.50/o kaikista maksetuista palkoista. Vuoden 1970

alusta tulee LEL.vakuutusmaksu nousemaan 5o/o:iin; TEL-vakuutusmak-
suun on odotettavissa korotus vuonna 1971.

Yrittiijien elilketurvan rahoituksesta vastaavat yrittiijdt itse seka valtio.

Maatalousyrittajdn vakuutusmaksu on 215 keskim.iiirdisen TEL-vakuutus-
maksuprosentin mukaan lasketusta maksusta maatalousyritykselle vahvis-
tetun tyotulon 5 000 mk:n mddrdan saakka ja ttimdn ylittdvtiltd tulon osal'
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ta keskimddrAistd TEL-vakuutusmaksua vastaava. Valtio suorittaa Maa-
talousyrittdjien eldkelaitokselle avustuksena puolet eldkemenoista. Mui-
den yrittdjien vakuutusmaksu on keskimAErAisen TEL-maksuprosentin mu-
kainen osuus vahvistetusta ty6tulosta. Siltd varalta, etta taten jdrjestetty
rahoitus ei tulevaisuudessa riittdisi peittdmdan kustannuksia, on molem-
missa laeissa mAdriiys, jonka mukaan valtio tuolloin suorittaa puuttuvan
osan.

Jdrjestelmien hallinto on desentralisoitu. Tyonantajat voivat jArjestdA
TEL:n mukaisen elaketurvan tydntekijoilleen joko jossakin tdhAn valtuu-
tetuista yhdeksAstA elakevakuutusyhti<istii tai perustamansa elakekassan
tai -s55tirin avulla. Eldkesaetiot toimivat yleens6 yhden yrityksen puit-
teissa. Eldkekassan piiriin kuuluu tavallisesti useita saman alan yrityk-
sia. Elakelaitoksen valinta ei ote mahdollinen LEl-tycialoilla, joilla neljd
tyoelAkekassaa - Maatalousalan, Metsdalan, Rakennusalan ja Satama-
alan tyoeldkekassa - huolehtii kukin omasta alastaan.

MaatalousyrittAjien elSketurvaa hoitaa tditA varten perustettu Maatalous-
yrittajien eldkelaitos. Muiden yrittAjien tulee ottaa elakevakuutus ty6n-
tekijain eliikelain mukaista toimintaa harjoittavasta elakelaitoksesta taikka
yksinomaan yrittiijien eldkevakuutusta hoitamaan perustetusta vakuutus-
yhti6stii tai eldkekassasta.

Palkansaajien ja yrittajien eldketurvasta huolehtivien elakelaitosten ty6ta
koordinoi keskuselin, Eld,keturvakeskus. Sen hoidettavaksi on annettu
joukko tyoelSkelakien soveltamiseen, eldkelaitosten valvontaan ja neuvon-
taan sekd niiden vdliseen kustannusten tasaukseen liittyviai tehtavid. se
pitAA valtakunnallista rekisteriA vakuutetuista, heidAn ty6suhteistaan ja
yrittajitoiminnastaan sekd eldketapahtumarekisteria tyoeliikkeen saajistaja ty6nantajatiedot sisaltavid et6kejdrjestelyrekisteriS. EtSketurvakeskuk-
selle kuuluu myos tycielakejarjestelman kehittaminen ja tutkimustoiminta
sekd jarjestelman rahoitusta turvaavan luottovakuutuksen antaminen ty6n-
antajien eliikelaitoksilta ottamien lainojen vakuudeksi seka yleensd sel-
laisista tehtdvistd vastaaminen, jotka edellyttavat elakelaitosten yhteistoi-
mintaa.

Eldketurvakeskuksen hallintoelimet wat edustajisto ja hallitus. sosiaali-ja terveysministeriri asettaa edustajiston, johon kuuluu tyontekijA-, ty6n-
antaja- ja (vuoden 1970 alusta) yrittdjdjdrjestojen edustajia sekd asian-
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tuntijajtiseniS. Hallitukseen kuuluu sosiaali- ja terveysministeridn midr66-
mii puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sek6 11 edustajiston valitsemaa
jdsentd, jotka edustavat samoja etupiirejti - tydntekijciit6, ty6nantajia ja
yrittiijiii - kuin edustajistonkin jAsenet.

JArjestelmiin ylin valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeri6lle. Vali-
tuselimin6 toimivat eltikelautakunta ja vakuutusoikeus.
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12. ANSIOIHIN SUHTEUTETTUJEN ELIKKEIDEN

llnlrsrrutlir

12.1 BELGIA

Eliikejirjestelmdt:
- palkansaajien eldkejArjestelmA

- muita eldkejdrjestelmiA:
- itsenAisten yrittajien eldkejdrjestelmd
- rautatieldisten elilkejiirjestelmti

Palkansaajien eliikejiirjestelmd

Palkansaajien eldkejiirjestelman (1968) piiriin kuuluvat tyontekijdt, toimi.
henkilot, kaivosmiehet ja merimiehet, joilla kaikilla oli vuoteen '1968 saak-
ka omat elikejArjestelmiinsA. Vuoden 1968 alussa ndmd erillisjdrjestel-
mdt yhdistettiin yhdeksi jArjestelmdksi.

JArjestelmA perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle. ElAke-etuudet
ovat vanhuus- ja perhe-elAke. Etuuksien mAArdt poikkeavat eri edunsaa-
jaryhmilld jonkin verran toisistaan, mutta ne pyritdAn saamaan saman-
laisiksi vuodesta 1974 eteenpdin. Tyokyvyttomyyseliike myonnetddn sai-
rausvakuutusjdrjestelmdn kautta samoin kuin hautausavustuskin.

Vanhuuseldke myonnetdSn miehille 65 ja naisille 60 vuoden iiissd. ErdillA
epAterveellisilld tyoaloilla, mm. kaivosteollisuudessa, eldkeikA on viitti
vuotta alhaisempi sekA miehilla etta naisilla. Kaikilla tyoaloilla el6keikti
on alaspiiin liukuva siten, etta eldkkeelle voidaan siifid viittii vuotta nor-
maalia aikaisemmin. EIAke pienenee tAlloin 5 0/o:lla kutakin vuotta kohti.

TAyden eldkkeen saamiseksi vaaditaan, etta miespuolinen henkilo on
ollut vakuutettu vahintddn 45 ja naispuolinen 40 vuotta tai,, etta vakuu-
tettu on ollut tyossd jokaisena vuotena vuodesta 1945 elAkeikdan saakka
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ja tisaksi 4/5 siita ajasta, joka oli vuosien 1926 ja'1945 vdlill6. Mikdli

vakuutetulla ei ole taytta mttdrdd tyossaolovuosia, lasketaan hanen el6k-

keensd suhteessa tyossiiolovuosiin. siirtymtikautena, joka kestae vuoteen

1971 saakka, on vakuutusaikaa koskevia vaatimuksia lievennetty niin, ettil
tAyden elAkkeen voi saada jo 15 vuoden palveluksen jiilkeen'

T6yden vanhuusel6kkeen mddra on yksindiselld henkilolla 60 0/o keski-

ma6rdisist6 ansioista koko tyossaoloajalta. Naimisissa olevalla prosentti-

mdara on 75. Keskimtiiirainen elakkeen perusteena oleva ansiotulo las-

ketaan kahdslla eri periaatteella. Ennen vuotta 1955 olleelta vakuutus-

ajalta eliikkeen perusteena oleva tulo on kaiki'lle sama; vasta vuoden

1955 jalkeen sovelletaan kussakin tapauksessa todellisia ansiotuloja.

EIEiketta laskettaessa otetaan toimihenkiloillii ansioina huomioon enin-
taan 15625 fr (1 313 mk) kuukaudessa, tyontekijoillii sita vastoin koko

ansiotulo vuoteen 1974 saakka. Tdstd ajankohdasta liihtien molemmille
ryhmille aletaan soveltaa samaa rajatuloa elakkeen miiiiriin laskemisessa.

vanhuuselekkeillii on vdhimmaismdiirat. Vuonna 1969 miespuolisella yk-

sinAiselld henkilol16 vdhimmdiselAke on 65 875 fr (5 534 mk) ja naispuo-
lisella 65 400 fr (5 494 mk) vuodessa. Avioparilla vastaava miiiird on

78 125 lr (6563 mk) vuodessa.

Perhe-eliikettii maksetaan ainoastaan naispuoliselle Ieskelle. Leskeneldk-
keen saamiseksi vaaditaan, ettd edunjdttaja sai itse eldketta tai ettd hdn

oli ollut vakuutettu vdhintdzin vuoden ajan vdlittomasti ennen kuolemaan-
sa ja viihinttidn 1/2 siita ajasta, joka oli kulunut hanen 20 ikdvuoden
taytttimisestzian tai vuodesta 1926. Lisdksi vaaditaan, etta avioliitto oli
jatkunut ennen edunjattaidn kuolemaa vdhintdan yhden vuoden. Tdtzi ei

kuitenkaan edellytetA, jos perheessa on huollettava lapsi tai jos edun-
jdttAjA kuoli tapaturmaisesti.

Leskenelake maksetaan leskelle, joka on tdyttdnyt 45 vuotta sekli t.it6
nuoremmalle leskelle, jos hanellS on huollettavanaan lapsiavustukseen
oikeutettu lapsi. LeskenelAke maksetaan samoin i6stA riippumatta, ios
lesken tyokyvyttomyysaste on vdhinttidn 66 0/0.

Leskeneldkkeen mdArd on 80 0/o edun.i6ttdj6n vanhuuselSkkeestii, joka

lasketaan tassa tapauksessa avioparieldkkeend. Leskeneldkkeelle on miid-
rAtty vdhimmdismddrd samoin kuin vanhuuseldkkeessdkin.
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Leski, joka ei ole oikeutettu leskenelAkkeeseen, saa edunjdttAjan kuol-
lessa kertasuorituksena yhden vuoden leskeneleketta vastaavan rahamda-
rdn. Jos varsinaista leskeneldkettii saava leski solmii uuden avioliiton,
hdn menettdd eltikkeensa, mutta saa kertasuorituksena kahden vuoden
eldkkeen.

Eronnut aviopuoliso voi erdin edellytyksin saada leskeneldkkeen.

orvoneldkettd ei makseta lainkaan, mutta kaikki t6ys- ja puoliorvot saa-
vat korotetun lapsiavustuksen. Korotus on tdysorvoille suurempi kuin
puoliorvoille.

Haulausavustuksena maksetaan edunjAttdjdn kuollessa 7 2OO fr (605 mk)
Hautausavustus maksetaan sairausvakuutusjdrjestelmdn kautta.

Avustusohjelman puitteissa maksetaan toukokuusta 1969 lahtien tulohar-
kintaisia eldkkeitii yleisen vanhuuselakeiEn tayttdneilte henkit<iille, jotka
saavat vahdn tai ei lainkaan elaketta palkansaajien tai ,muusta eldkejdr-
iestelmaste. Eldkkeen mddrd on yksinaiseile henkilolle 20820 lr (1 721 mklja avioparille 31 224 fr (2624 mkl vuodessa. Elake on sidottu vahittais-
kaupan hintaindeksiin. Rahoitus tapahtuu kokonaan valtion varoista.

Kaikki eldkkeet on sidottu vdhittiiiskaupan hintaindeksiln, jossa 2.So/o:n
muutos aiheuttaa vastaavan muutoksen eldkkeiden mAtirissii.

Eldkejdrjestelmdn rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tydnantajat ja valtio.
Vakuutusmaksut eri edunsaajaryhmien osalta pyrittian yhdenmukaistamaan
vuoteen 1974 mennesse siten, ettd toimihenkiloiden vakuutusmaksut ko-
rotetaan samalle tasolle kuin tyontekijdilla. Tdm6 ei tule kuitenkaan kos-
kemaan merimiehia, joilla tulee edeileen olemaan korkeammat vakuu-
tusmaksut muihin edunsaajaryhmiin verrattuna lyhyen tayteen el6kkee-
seen oikeuttavan palvetusajan (168 kk) iohdosta. Toistaiseksi tyonte-
kijiit maksavat vakuutusmaksuna 5.5 o/o ja toimihenkil<it 4.25 o/o ansiotulois-
taan. Vakuutusmaksussa huomioon otettavalle tulolle on toimihenkiloilld
asetettu yldrajaksi 15 625 fr:n (1 319 mk) kuukausitulot. Rajatulo on
sidottu reaaliansioiden kehitykseen. Tdllaista rajatuloa ei ole viel6 ty6n-
tekijdvakuutetuilla, mutta ehdotuksen mukaan se tullaan asettamaan myos
heille vuoden 1974 alusta lukien.

Ty6nantajat maksavat tyontekij6iden palkoista 7 0/o ja toimihenkilciiden
palkoista 6 o/0. Toimihenkiloiden osalta vakuutusmaksu tullaan vuoteen
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1974 mennessa korottamaan 7 o/o:ksi. Valtio osallistuu jArjestelmiin rahoi-
tukseen suorittamalla vuosittain tietyn avustussumman. Avustuksen mAard
vaihtetee koska se on sidottu indeksiin. Vuonna 1968 valtion osuus oli
6000 milj. fr, mutta se tulee nousemaan 4o/o:lla vuosittain.

Eldkevakuutuksen hallinnosta huolehtii Palkansaajien kansallinen eldke-
kassa, jolle siirrettiin jdrjestelmien yhtyess6 tyontekijoiden, kaivosmiesten
ja merimiesten el6kejdrjestelmistd huolehtineiden laitosten tehtAvdt. My6s
Toi,mihenkiloiden kansallisen elakekassan tehtdvdt on siirretty uudelle
eliikekassalle Iukuun ottamatta toimihenkil6kassan rahasto,en hallintoa,
joka jrii edelleen toimihenkilrikassan huostaan.

Palkansaajien kansallisen eldkekassan johdossa ovat seka tyonantajien
ette palkansaajien edustajat, 'molemmat yhte suurin ldsenmiitirin.

Elakevakuutuksen yleisvalvonta kuuluu sosiaaliministeri6lle

Tyiikyvytttimyyselaketu rva

Tycikyvyttomyysel6keturva on jdirjestetty sairausvakuutusjiriestelmiin yh-
teyteen.

TyokyvyttomyyselAke mydnnetdAn vakuutetulle, jonka ansiokyky ammatis-
saan on vahentynyt 2/3 normaalista. LisAksi edellytetAdn, etta vakuutettu
on maksanut vakuutusmaksuja vdhintddn rkuuden kuukauden ajalta, johon
kuuluu ainakin 120 tyopiiiv6Ei, sekd maksanut vakuutusmaksut viimeksi
kuluneen kalenterineljtinnesvuoden ajalta. Alle 25-vuotiaalta vakuutetulta
edellytetdAn kolmen kuukauden vakuutusmaksuja ja 60 tyopdiv66.

Tydkyvyttdmyyselakkeen md6rd on 40 0/o ansiosta tai 60 o/0, jos edunsaa-
jalla on huollettavanaan yksi tai useampia perheenjAseniA. TyOkyvytt6-
myyselaketta aletaan maksaa vasta sen jAlkeen, kun tyokyvyton vakuu-
tettu on saanut sairausvakuutuksen pdivdrahaa kolmen vuoden ajan. Ty6-
kyvyttomyyselAkkeet on sidottu vdhittdiskaupan,hintaindeksiin samalla
tavalla kuin vanhuus- ja perhe'eldkkeet.

Elikkeiden rahoitus tapahtuu sairausvakuutusjArjestelmdn yhteydessd.

Hallinnosta vastaa Kansallinen sairaus- ja ty6kyvytt6myysvakuutuslaitos.
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12.2 ITALIA

Elakejerjestelmat:

- palkansaajien uusi elakeierjestelma

- palkansaajien vanha eldkejdrjestelmA

- muita eldkejdrjestelmiA:

- kdsiteollisuuden harjoittajien eldkeitirjestelmd

- maatalouden harjoittajien eldkejdrjestelm6

- vapaan ammatin harjoi'ttajien eldkejdrjestelmd

- merimiesten eldkejdrjestelmd

- rautatieldisten el6kejiirjestelmd
- julkisissa toissa olevien elAkej6rjestelmii

Palkansaajien uusi eliikeiiiriestelmd

Palkansaajien uusi eldkejdrjestelma (1968) myontaa ansioihin suhteutet-
tuja vanhuus-, tyokyvyttomyys- ia perheelakkeitd sekd hautausavus-
tuksia. Vakuutus perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle. Jdrjes-
telmdn piiriin kuuluvat palkansaajat lukuun ottamatta merimiehi6, rauta-
tieldisid ja erditd muita pienempiA ryhmid, joilla on omat elakeierjestel-
mdnsii. Uutta elSkejdrjestelmaa sovelletaan niihin vakuutettuihi'n, jotka
jddvAt eliikkeelle 1. 5. 1968 ,i6lkeen. Kaikki uuden jArjestelmdn voimaan'
tulon jalkeen elekkeelle jddviit saavat vuoteen 1970 saakka valita uuden
jiirjestelmdn ja jdljempdnd selostettavan vanhan elakejarjestelmAn vAlilld;
pdAasiallinen ero on eldkkeiden laskemismenetelmdssii. Jo eldkkeellA
olleisiin uusi jArjestelmd ei vaikuttanut voimaantullessaan muuten kuln
siten, etta heiddn eldkkeitAdn korotettiin 10 0/o:lla.

Vanhuuseldke myonnetAiin miehi,lle 60 vuoden ja naisille 55 vuoden iAs-
sa. Eldkkeelle siirtymistA voidaan kuitenkin lykdtA. Eliike edellyttd6
vakuutusmaksut ainakin 15 vuodelta. Tdysi eldke maksetaan 40
palvelusvuoden jAlkeen. (Vanhan jArjestelmAn aikana maksetut vakuutus-
maksut otetaan huomioon vakuutusvuosia laskettaessa.) Eldke voidaan
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maksaa ennen edella olevia lkerajoja, jos vakuutettu on maksanut vakuu-
tusmaksut viihintiidn 35 vuodelta. Eldkkeen saaminen td,lld perusteella
edel lyttdA tyonteon lopettamista.

ElAkkeen miiiirA on 40 palvelusvuoden j6lkeen 74olo(65 0/o v. 1968) kolmen
viimeisen vuoden keskiansiosta. Vuoteen 1976 mennessd prosentti,mddrti
tullaan korottamaan 80:een. Elaketta laskettaessa otetaan ansioina huo-
mi.oon enintdiin 1000000 lit (6720 mk) kuukaudessa. Jos palvelusvuosia
ei ole 40, elakkeen mtiArd lasketaan kertomalla 1.6250/o ansiosta palve-
lusvuosien lukumddrAlld. Eleke maksetaan 13 kertaa vuodessa, ylimddrAi-
n,en kuukausielAke joulukuussa.

Eldkkeille on asetettu vdhimmAismAdrtit. Alle 65-vuotiaalle vdhimmdiselA-
ke on 23000 lit (155 mk) ja 65 vuotta teyttaneelle 25500 lirt (171 mk)
kuukaudessa. Maataloudossa tyoskentelevdlle palkansaajalle vAhi,mmdis-
eliike on 18000 lit (121 mk) kuukaudessa.

VanhuuselAkkeeseen maksetaan erAitd korotuksia. Aviovaimosta, jonka
eldk+. ja muut tulot eivdt ylitA tietryja rajoja, sekd kustakin huollettavasta
alle 18-vuotiaasta tai alle 21-vuotiaasta opiskelevasta tai alle 26-vuotiaasta
yliopistossa opiskelevasta lapsesta maksetaan elekkeeseen 100/o:n koro-
tus. Lapsen osalta korotus maksetaan ilman ikdrajaa, jos lapsi on tyo-
kyvyton. Korotuksen vdhirmmAismdArd on aina 2500 lit (17 mk) kuukau-
dessa jokaiselta huollettavalta. NditA korotuksia ei makseta tyossd ktiy-
viil le eldkkeensaajalle.

ElAkeaikaiset ty6tulot eivdt yli 65-vuotiailla edunsaajilla vai'kuta elSkkeen
mddrAdn, eivdtkii niilld alle 65-vuotiailla edunsaajilla, joiden ansiotulo on
vAhimmAiseldkkeen mAdrdn alapuolella. Jos ansiotulo alle 65-vuotiai,lla
edunsaajilla ylittdA vdhimmdiseldkkeen mtidrdn mutta on kuitenki,n alle
100 000 lif @72 mk) kuukaudessa, elAkkeen miiiirdd vahennetaiin puo-
Iella. Jos ansi,otulo ylittdA 100 000 lit (672 mk) kuukaudessa, elaketta el
makseta lainkaan.

Jos eliikeiAn saavuttanut tyossd oleva vakuutettu ei ota eliiketta, han
saa korotetun eldkkeen jd6desstidn eltikkeelle myohemmAss6 vaiheessa.
Korotuksen miiiird on suhteessa lykkAysvuosien lukumdd166n. MiehillA
korotus on 6-400/0, jos eldkkeelle siirtymistd lykdtdSn 1-5 vuotta, nai-
silla vastaavasti 3-400/0, jos eldkkeelle siirtymistd lyk6ttiAn 1-10 vuotta.

Tytikyvyttdmyyseliikettii maksetaan vakuutetulle viiden vakuutusvuoden jAl-
keen, jos hdn on maksanut vakuutusmaksut 60 kuukaudelta, joista 12 on
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ollut viiimeisten viiden vakuutusvuoden aikana, tai 260 viikolta, joista 52
viimeisten vi,iden vakuutusvuoden kuluessa. Jos tydkyvyttomyys on seu-
rauksena tyostd, vakuutettu on oikeutettu elakkeeseen yhden vakuutus-
vuoden jalkeen, jos hdn on maksanut vakuutusmaksut 52 viikolta. TdmA
edellyttAd kuitenkin, ettei vakuutettu saa eldkettd tyotapaturma- tai am-
mattitautivakuutuksen perusteella.

Vakuutettu katsotaan ty6kyvyttcimAksi, jos hdnen ansiokykynsd on pysy-
vasti vahentynyt tyrintekijoillA 1/3:aan tai toimihenkili5illa 1/2:aan normaa-
lista ansiokyvysti.

Tyokyvytt6myyseldkkeen mddrd ja korotukset lasketaan samalla tavalla
kuin vanhuuseldkkeessd.

Uuden lain mukaan ty6kyvyttomyyselekkeelle jiiiiviiltii vahennetaan 1/3
eldkkeestd, jos hAn jatkaa ty6ntekoa. Vanhan lain mukaan eldkkeelle
j6AneiltA suoritetaan sama vdhennys, mutta kokonaiselake ei saa jdddd
alle 15 600 lit (105 mk) kuukaudessa.

Perhe-elEikettii maksetaan leskille ja Iapsille. Miesleski saa eldkkeen
vain, jos hdn on tyokyvyton. El2ikkeen saamisen edellytyksend on, etta
edunjattaja oli maksanut vakuutusmaksut viideltd vuodelta tai hdn sai
itse elAkettd. Jos edunjAttAjd kuoli tydtapaturman seurauksena, katsotaan
yhden vuoden vakuutusaika riittdvdksi. Ttimd edellyttAd kuitenkin sitd,
ettei hdnen jdlkeensd makseta elAkettd tyotapaturma- tai ammattitautiva-
kuutuksen perusteella.

LeskenelSkkeen mddrA on 60 0/o siitd eldkkeestd, jota edunjAttdjd sai tai
johon htin oli kuollessaan oikeutettu. Jos leski solmii uuden avioliiton,
hdn menettAd elekkeen, mutta saa kertasuorituksena kahden vuoden les-
keneldkkeen.

Orvonellikettii maksetaan 18 vuoden irkadn saakka. Jos lapsi opiskelee,
hAn saa eldkkeen 21-vuotiaaksi saakka, sekd 26-vuotiaaksi jos hiin opis-
kelee y,li,opistossa. Ty6kyvyttdmdlle orvolle eldke maksetaan ilman ikAra-
jaa. Puoliorvon elAke on 200/o ja tdysorvon 400/o edunjiittaijAn eliikkees-
td. Jdlkimmdinen rmddrd maksetaan myos puoliorvolle, jonka aiti menee
uudelleen avioliittoon.

Lesken- ja orvoneldkkei'den yhteismdiirii ei saa olla vdhemmdn kuin 60 0/o

eikh enemmdn kuin 100 0/o edunjdttAj6n elikkeestd.
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Jos edunjattajelta ei jdd leskeA eikd lasta, eldkkeestd maksetaan edun-
jrittiijrin vanhemmille kummallekin 150/0, mikdli he ovat tayttaneet 65vuot-
ta eiviitkd ole itse oikeutettuja elakkeeseen. Siind tapauksessa, ettei
edunjdttdjdltd jdd vanhempiakaan, elake voidaan maksaa myos edunjtit-
tdjdn sisarille ja velji,lle kullekin 15 0/o edunjdttAjdn eldkkeestd, enintAAn
kuitenkin 100 o/o siit6.

Ns. sosiaalista eliikettii maksetaan vuodesta 1969 lahtien niille 65 vuotta
tayttaneille henkiloille, jotka eivdt ole koskaan kuuluneet sosiaalivakuu-
tuksen piiriin ja joilla ei ole tuloja eikA sukulaisia, jo'tka voisivat huole,h-
tia heistd. Sosiaalisen eliikkeen mAdrA on 12 000 lit (81 mk) kuukaudessa.

Hautausavustuksena maksetaan 20 000 lit (134 mk).

Elakkeet on sidottu elinkustannusten muutoksiin. ElAkkeitd korotetaan
20/o:lla, jos elinkustannukset kalenterivuoden loppuun mennessd ovat
nousseet 2olo:lla. Jos nousu on alle 2 0/0, elAkkeitd korotetaan seuraa-
van vuoden lopussa elinkustannusten nousuprosentin suuruudesta riippu-
matta.

ElEikkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja valtio. Va-
kuutetut suorittavat 6.900/o ansioistaan 1000000 lit (6720 mrk) kuukausi-
tuloon saakka ja tyonantajat 13.75 0/o tyontekijoiden pal.koista. Valtio mak-
saa j5rjestelmiille kiinteAn avustussumrnan. Vuonna 1969 suoritetun lain-
muuitoksen aiheuttamat lisaykset el6,kekustannuksissa rahoitetaan valtion
myymilld obligaatioill,a, jo kootui,lla elAkerahastojen varoilla ja korotta-
malla bensiinin hintaa 10 lit:lla.

JiirjestelmAn hallinnosta huolehtii Kansallinen sosiaalivakuutuslaitos haa-
ratoimistojen avustuksella. Sosiaalivakuutuslaitoksen hallintoelimissd ovat
edustettuina vakuutetut, tyonantajat ja valtio. Jdrjestelmiin yleisvalvonnas-
ta vastaa tyo- ja sosiaaliministerio.

Palkansaajien vanha ellikej?irjestelmd

Palkansaajien vanhan elrikejrirjestelman (1952) ulottuvuus ja etuuslajit
ovat samat kuin uudessa eldkejdrjestelmdssd. Eldkkeen mddrd lasketaan
vanhassa jdrjestelmdssa kuitenkin eri tavalla.
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ElSkkeen mAiird lasketaan ammatissaolovuosina maksettujen vakuutus-
rnaksujen perusteella. EIdke muodostuu,koko vakuutusajalta kertyneiden
vakuutusmaksujen yhteismdarasta seuraavasti:

a) ensimmdisesta maksetusta 1 500 lit:n (10 mk) mddrAst6 45 0/0,

b) toisesta 1 500 lit:sta 35 o/o seka
c) jAljellri olevasta mdiirdstA 30 0/0.

Naisten osalta vastaavat prosenttiluvut ovat 33, 26 ja 20. Vuosittaista pe-
rusmeerea lisdtAAn 100 lit:lla (0,67 rnk), jonka valtio maksaa ja lisAksi
100/o:lla vaimosta ja jokaisesta huollettavasta lapsesta. Saatu yhteismaara
kerrotaan sitten jatkuvasti tarkistettavalla kertoimella, jonka tarkoi-
tuksena on pit6i elakkeet yleisen taloudellisen kehityksen ta-
solla. Saatu tulos jaetaan 12 yhtA suureen kuukausiosaan ja maksetaan
13 kertaa vuodessa (yli'miidrdinen era joulukuussa).

12,3 tTA-SAKSA

EldkejArjestelmiit:
- palkansaajien eldkejArjestelmd

- muut eldkejdrjestelmdt:
- itsendisten yrittdjien elaikejdrjestelmA
- rautatieldisten ja postin palveluksessa olevien eldkejdrjestelmd
- vapaaehtoi.nen lisdelSkejdrjestelmA

Palkansaajien elakeiarjestelmE

Palkansaajien elAkejdrjestelma (1968) mydntAd ansioihin suhteutettuja
vanhuus-, tyokyvyttdmyys- ja perhe-eltikkeitii seka hautausavustuksia. JAr-
jestelman piiriin kuuluvat rautateiden ja postin palveluksessa olevia lu-
kuun ottamatta kaikki muut palkansaajat.
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Vanhuusel{ke myonnetddn miehille 65 ja naisille 60 vuoden iAssd. Lisdk-
si edellytetdAn vakuutetulla olevan vdhintAdn 15 palvelusvuotta. Naisilla,
jotka ovat synnyttdneet enemmen kuin kaksi lasta, lyhentAii kolmas ja
kukin seuraava lapsi yhdellti vuodella vaadittua palvelusaikaa; aina kui-
tenkin edellytetd5n viiden vuoden palvelusaikaa. Kaivosmiehet voivat
p66stA eldkkeelle 50-65 vuoden itiss6, palvelusajan pituudesta riippuen.

Vanhuuseldke koostuu perusosasta ja korotusosasta. Perusosa on jokai-
sell,e 110 M (111 mk) kuukaudessa. Korotusosa muodostuu vakuutusajan
perusteella prosentteina 'keskiansi,osta, joka lasketaan viimeisiltd 20 va-
kuutusvuodelta vuoden 1946 jdlkeen. Jos keskiansio on alle 150 M (151

mk) kuukaudessa, ,se korotetaan tuohon mdrdrAdn. Elakette laskettaessa
otetaan ansioina huomioon enint66n 600 M (603 mk) kuukaudessa. Koro-
tusosan suuruutta md6rdttAessd otetaan vakuutusvuosina huomioon myds
vuotta 1946 edeltAneet vuodet. Korotusosa on 1 0/o 'keskiansiosta kutakin
vakuutusvuotta kohti ajalta 1. 1. 1946 jAlkeen sekd 0.70lo keskiansiosta
vuotta kohti aialta ennen 1. 1. 1946. KaivosmiehillA vastaavat prosentit
ovat 2 ja 1.4.

Vakuutetulle voidaan mycint66 lisdpalvelusaikaa tietyilla perusteilla. Ty6t-
tomyysaika lasketaan palvelusajaksi. Naiset saavat lisApalvelusaikaa yh-
den vuoden jokaisesta synnyttdmdstdAn lapsesta sekd lapsesta, joka on
otettu omaksi ennen kuin lapsi on tayttanyt kolme vuotta. Naiset saa-
vat edelleen yhden vuoden lisApalvelusajan 2O-24 vuoden palveluksesta,
kaksi vuotta 25-29 vuoden palveluksesta, kolme vuotta 30-34 vuoden
palveluksesta, neliji vuotta 35-39 vuoden palveluksesta, sekA viisi vuotta
yl,i 40 vuoden palveluksesta.

Elikkeeseen suoritetaan aviopuolisokorotuksena 40 M (40 mk) kuukau-
dessa tyokyvyttomasta aviopuolisosta, joka ei ole oikeutettu omaan elAk-
keeseen. Sama madrii maksetaan jokaisesta alle 16-vuotiaasta (tai opis-
kelevasta alle 18-vuotiaasta) lapsesta.

VanhuuseldkkeillS on vdhimmiiis- ja enimmdismddrdt. Vdhirm,mdismiiiird
on '150 M (151 mk) kuukaudessa ja enimmAism6drd aviopuoliso- ja lap-
sikorotuksineen 85 0/o eldkkeen perusteena olevasta keskiansiosta.

Tytikyvytl6myyseliikc my6nnetA6n vakuutetulle, joka on menettAnyt ty<i-
ja ansiokyvystAAn ainakin 23. Lisaksi edellytetAAn vakuutetulla olevan vd-
hi,ntAAn viisi palvelusvuotta valitt6mdsti ennen tyokyvyttdmaiksi tuloa. Tata
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ei kuitenrkaan vaadita, 1) jos vakuutettu on palvellut vdhintddn puolet siit5
ajasta, joka on 'kulunut koulun pddttymisen tai 16 ikdvuoden tAyttdmisen
ja tyostd poisjddmisen vAlillA, mistA ajasta v6hintddn yksi vuosi oli kulu-
nut viimeisten kolmen vuoden aikana ennen tyonteon paattymista, 2) jos
vakuutettu on palvellut 15 vuotta, josta vdhintAdn yksi vuosi viimeisten
kolmen vuoden aikana ennen tyosta eroamista, tai 3) jos vakuutettu on
palvellut 2/3 siita ajasta, joka on kulunut koulunkdynnin lopettamisesta
tai 16 ikdvuoden tayttamisesta tyokyvyttomyyden alkamiseen, tkuitenkin
yhteensd ainakin 15 palvelusvuotta.

Eldke myonnetAdn, jos tyokyvyttomyys alkaa tyosuhteen kestiiessd tai
kahden vuoden kuluessa tyosuhteen paattymisesta. Jos vakuutettu on
oikeutettu tyo'kyvyttomyyselAkkeeseen edellS olleen 3. kohdan perusteella,
tyokyvyttornyyden edellytetd6n alkavan tydsuhteen kesteessa.

Ty<l,kyvytt6myyseldke my6nnetddn 16-18-vuotiaille silla edellytyksell6, ettA
he ovat olleet ainakin vuoden tyossa tai koulussa ndiden ikdrajojen vA-
liss6.

TydkyvyttdmyyselSkkeen mdArd lasketaan samalla tavalla kuln vanhuus-
eliikkeen mdtirii. Jos vakuutettu on ollut jatkuvasti tyossa tydky\,ytt6mak-
si tuloonsa saakka, lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi
70 0/o siitA ajasta, joka on tyokyvyttamAksi tulon ja vanhuuseldkeian tayt-
tamisen vAlillA. Jos tyonteko ei ole ollut jatkuvaa, suoritetaan vastaava
lyhennys tulevassa palvelusajassa. Mikali vakuutettu saisi el6kkeen ylld
olevan 3. kohdan perusteella, ei tulevaa aikaa oteta huomioon eldkettd
mAdrAttdessA. Pitkti palvelusaika ei siis sindnsA oikeuta tAyteen eldkkee-
seen, jos vakuutettu on ollut pitkdAn poissa tycistd.

Korotukset elAkkeeseen ovat samat kuin vanhuuselSkkeessA.

Perhe-elekette maksetaan mies- ja naisleskelle sekd lapselle sellaisen
edunjAttajdn jalkeen, joka sai vanhuus- tai tyokyvyttomyyselaketta tai
oli silhen oikeutettu. LisAksi edellytet6dn mieslesken taytteneen 65 vuotta,
tai naislesken 60 vuotta, taikka tulleen tycikyvytt6mriksi ennen nditd ikid.
Naisleski saa eldkkeen idstii riippumatta, mikAli hAn huoltaa ainakin kahta
alle 8-vuotiasta tai yhtd alle $vuotiasta lasta.

Lapselle elake rnaksetaan opiskelun tai ammattikoulutuksen pd6ttymiseen
saakka, enintdAn ku,itenkin 18 ikdvuoteen.
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Leskeneliikkeen maara on 600/o edunjAttajdn eldkkeesta. Orvonelake on
tdysorvolle 400lo '1a puoliorvolle 300/o edunjdttdjdn eldkkeest6. Lesken-
elAkkeen vAhimmdismdArti on 150 M (151 mk) kuukaudessa, teysorvon
80 M (80 mk) ja puotiorvon 55 M (55 mrk) kuukaudessa. Perhe-eldkkei-
den yhteismddrd ei saa ylittAd edunjdtt6jdn elSkkeen md6r56.

Elatusapuun oikeutettu eronnut aviopuoliso voi saada elaketta edunjatta-
jdn jdlkeen enintiidn 150 M (151 mk) kuukaudessa, jos hAn ei saa omaa
eldkettd ja on lis?iksi tdyttAnyt vanhuuseldkeiAn tai on tyokyvyton taikka
huoltaa yh 5 alle 3-vuotiasta tai kahta alle 8-vuotiasta lasta.

Eldkkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ia valtio.
Vakuutetut maksavat t00/o ansioi,staan ja tyonantajat saman verran pal-
koista. Valtio suorittaa loput. Korkein vakuutusmaksun perusteena kdy-
tettava ansiotulo on 600 M (603 mk) kuukaudessa'

Neista vakuutusmaksuista rahoitetaan myos sairaus- ja tyottomyysvakuu-
tusten etuudet.

Eldkevakuutuksen hallinto kuuluu ammattiyhdistyksille. Ylimp5nd hallinto-
elimend on Ammattiyhdistysten Federaatio, jonka sosiaalivakuutusosasto
hoitaa eldkevakuutusta alueellisten toimeenpanokomiteoiden avustuksella.
Paikallishallinnosta huolehtivat Ammattiyhdistysten Federaation paikallis-
komiteoiden sosiaalivakuuitusosastot ja tyopaikoilla toimivat ammattiyhdis-
tyskomiteat.

Vapaaehtoinen lisaelakeiiiriestelmE

Vapaaehtoiseen lisEielEikejArjestelmdiin (1968) voivat liittya kaikki 18 vuotta
tayttaneet henkil0t. Liittymisen on tapahduttava mi,ehilld ennen 60 vuo-
den ja naisilla ennen 55 vuoden ikdd. Lis6vakuutus voidaan ottaa kasit-
tdmddn joko vanhuus-, tydkyvyttomyys- ja perhe-eldkkeen, tai vain kaksi
ensiksi mainittua etuuslajia.
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VanhuuselHke ,myonnetAdn miehille 65 ja naisille 60 vuoden idss6. Tyii-
kynyttdmyyseldke edellyttAe 2h tydkyvyttomyyttd. Molemmissa etAkkeen
saamisen edellytyksena on vakuutusmaksut vahinteAn 60 kuukaudelta.
LeskenelEke myonnet6Sn leskelle, joka on tAyttiinyt 60 vuotta, tullut
tycikyvyttcimAksi, tai huoltaa yhtti alle 3-vuotiasta tai kahta alle 8-vuotiasta
lasta.

Elakkeiden maarat riippuvat valitun vakuutusmaksun suuruudesta, vakuu-
tusajan pituudesta, vakuutetun suku,puolesta sekd valitusta vakuutuksen
muodosta. Perhe-elAkkeet Iasketaan prosen,ttina edunjAttdjdn elAkkeestii.
Leskeneldke on 600/0, tdysorvon eldke 400/o ja puoliorvon elAke 300/o
edunjrittdjdn elAkkeestd.

Lisdeldkkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut yksin. He voivat itse
mAiirdtai tietyissa rajoissa vakuutusmaksunsa suuruuden, iosta kuten
edell6 todettiin osaltaan riippuu eldkkeen mAdrd. Kuukausimaksu on
kuitenkin vdhintdAn 10 M (10 mk) ja enintddn 200 M (201 mk). Vakuu-
tusmaksun ,mddrd riippuu lisAksi valitusta vakuutuksen laajuudesta ja
vakuutetun sukupuolesta.

Lisdeld'kejdrjestelmdn hallinnosta vastaavat palkansaajien osalta am,matti-
yhdistykset ja itseneisten yrittdjien osalta se elekelaitos, joka huolehtii
heidAn pakollisesta eldketurvastaankin.
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12,4 ITAVALTA

Elakejarjestelmat:
- palkansaajien eldkejiirjestelmdt:

- tydntekijSin eldkejdrjestelm6

- toimihenkiloiden eldkejArjestelmA

- kaivosmiesten eldkeidrjestelmii

-,muita eldkejSrjestelmiii:
- itsendisten yrittAjien eldkejdrjestelmd

- maatalouden harjoittajien elakejarjestelma

- julkisten notaarien elakejArjestelmd

- julkisissa tciissi olevien eldkejdrjestelmti

Palkansaajien elakeiariestelmat

Palkansaajien eteketurva koostuu kolmesta erillisestd elbkejiiriestelmdst6,
tydntekijoiden, toimihenkil6iden ja kaivostyontekijoiden eldkejArjestelmistd.
Ndmd eliikejtirjestelm6t ('1956) myontdvdt vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-el6kkeit5.

Jiirjestelmien piiriin kuuluvat teollisuuden, kaupan, palveluelinkeinojen
sekii maa- ja metsetalouden tydntekijAt, toimihenkilot, rautatieliiiset ja
kaivostyontekijdt eli kiytannollisesti katsoen koko palkansaajavaesto.
Erditi kaivostyontekiioitd koskevia erityissAdnn6ksiS lukuun ottamatta ela-
kejArjestelmdt ovat samanlaiset.

Jdrjestelmiin kuuluminen on yleensA pakollista, mutta vakuutettu voi
erota jiirlestelmist?i, jos pakollisen kuulumisen edellytykset lakkaavat
otemasta. Kuitenkin hAn voi edelleen pysyd iArjestelmissd vapaaehtoi-
suuden pohjalla. Tdlloin on edellytyksena, etta vakuutettu on kuu'lunut
jdrjestel'mdAn viihintddn ikuuden kuukauden ajan pakollisen vakuutuksen
lakkaami,sta edeltiineend vuonna tai ainakin yhden vuoden ajan viimeis-
ten kolmen vuoden kuluessa. Sen siiaan vakuutetu'lta, joka on ollut
jArjestelmien piirissti 10 vuotta, ei niiitti edellytyksiii vaadita.
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Vanhuuseliike myonnetiidn miehille 65 ja naisille 60 vuoden idssd. Eldk-
keen saaminen ei edellytd tyonteon lopettamista, mutta tietyn rajan ylit-
tiivdt tyotulot (1 187 S, 192 mk, kuukaudessa vuonna 1969) vaikuttavat
el6kkeeseen pienentAvdsti. Eldkkeen saaminen edellyttdd lisdksi vakuu-
tusmaksut vdhintAdn 180 kuu,kaudelta, joista 12 viimeisten 36 kalenteri-
kuukauden aikana. Vuonna 1956 suoritettu jdrjestelmien uusiminen ei
merkinnyt kokonaan uusien jdrjestelmien luomista vaan jatkoa edellisille,
vuonna 1939 perustetuille jdrjestelmille, joten niiden aikana maksetut
vakuutusmaksut otetaan huomioon eldkkeeseen oikeuttavina. Pitkien siir-
tymdkausien vdlttAmiseksi lasketaan vakuutusaikaan mu,kaan myos se
aika, jolloin vakuutettu oli tyossd ennen vuotta 1939, koska katsotaan,
ettd vakuutettu olisi tAllcjin voinut maksaa vakuutusmaksuja, jos jdrjes-
telmd olisi ollut voimassa. Samoin vakuutusajaksi lasketaan ensimm6isen
ja toisen maailmansodan aikana sotapalvelukseen kdytetty ai,ka.

Eriiissd poikkeustapauksissa vanhuuseliike voidaan myontdd ennen varsi-
naista elakeikdd. Tyottomdlle 60 vuotta tdyttdneelle miehelle ja 55 vuotta
tayttaneelle naiselle voidaan myontAd vanhuuselAke, jos vakuutettu on
maksanut vakuutusmaksut 180 kuukaudelta ja jos vakuutettu on saanut
rahakorvausta tyottomyysvakuutusjArjestelmAstA vAhintAdn 52 viikolta vii-
meisten 13 kuukauden aikana. TdtA vanhuuselikettd maksetaan vain
niin kauan kuin tyottcimyys kestaa. Vanhuuseldke voidaan myonttid sa-
moilla ehdoilla kui'n tyottcimille my6s niille vakuutetuille, jotka ovat saa-
neet rahakorvausta sairausvakuutuksesta tai ovat siihen liittyvaissd sairaa-
lahoidossa.

Samoin vanhuuseliike voidaan myontdd viisi vuotta ennen varsinaista
eldkeikiid, jos vakuutettu on kuulunut jArjestelmiidn 420 kuukautta, joista
24 viimeisten 36 kuukauden airkana, eika ole end6 ty6ssA. Jos tSllainen
edunsaaja menee tyohon, h6n menettaa eldkkeensd saamansa palkka-
tulon suuruudesta riippumatta.

Vanhuuselakkeen suuruus rii,ppuu vakuutusajan pituudesta sekii eldkkeen
perusteena olevasta tulosta.

ElAkkeen perusteena oleva tulo eli el6keperuste on keskimAArAinen
vakuutusmaksun perusteena ollut ansiotulo (enintAan 7200 S, 1163 mk,
kuukaudessa vuonna 1969) 60 edelliseltd vakuutuskuukaudelta tai, mikdli
se on vakuutetun kannalta edullisempaa, keskimddrdinen vakuutusmaksun
perusteena ollut ansiotulo niiltd 60 vakuutuskuu'kaudella, jotka kuluivat
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vali.ttomasti sen jalrkeen, kun vakuutettu taytti 45 vuotta. Jalkim,maista
perustetta sovelletaan vain eliikkeen perusosaan ja siihen korotusosaan,
joka lasketaan vakuutetutle edella mainitulta 60 vakuutuskuukaudelta 45

ikavuoden tdyttamisestd. Muun vakuutusajan osalta elakkeen korotusosa
lasketaan ensiksi mainitun eldkeperustemenettelyn mukaan.

Elake muodostuu perusosasta ja korotusosasta. Perusosa on 30 0/o eldke-
perusteesta. Jokaiselta 12 vakuutuskuukaudelta lasketaan elakkeeseen
korotusosaa, jo'ka mAdrdytyy prosentteina eliikeperusteesta seuraavasti:

0.60/o vuosittain ensimmhiselttl 10 vakuutusvuodelta
0.9o/o ,, 11:st6 20:een vakuutusvuoteen
1.2o/o ,, 21:sta 30:een vakuutusvuoteen
1.5% ,, 31:ste vakuutusvuodesta eteenpdin.

KaivostydntekijoillA vastaavat prosentit ovat 0.9, 1.2, 1.4 ja 1.5. Alle 12

kuukautta olevat vakuutuskaudet lasketaan vakuutetun hyvdksi siten, etta
jokaista tdllaista kuukautta kohti' tehdtiAn 1/12 0/o:n lisAys elakeperus-
teesta.

Elakkeen maara on 80 0/o eltikeperusteesta, jos vakuutusvuosia on 45'

TAmiin ylittdvid vuosia ei endd oteta huomioon. Eldke maksetaan 14 ker-
taa vuodessa.

Vanhuusel6kkeeseen myonnettidn 50/o:n korotus elAkeperusteesta jokai-
sesta alle 18-vuotiaasta tai opiskelevasta alle 26-vuotiaasta lapsesta,
vdhintdAn kui,tenkin 76 S (12 mk) kuukaudessa. Jos elAkkeensaaia tarvit-
see jatkuvasti toisen henkirlon apua ia hoitoa, han on oi,keutettu lisa-
eldkkeeseen, jonka madrd on puolet varsinaisesta eldkkeestii'

Tavallisen vakuutuksen lisdksi vakuutettu voi ottaa lisiivakuutuk-
s e n. Tiimdn on tapahduttava 'miehill6 ennen 60 ja naisilla ennen 55
vuoden ikdA. Lisdvakuutuksen mukaisen elAkkeen mii2irA on kuukausittain
yksi prosentti tiitd varten maksettu jen Iisdvakuutusmaksujen kokonai's'
mddrdstd.

Koska el6kkeilla ei ole vAhimmAismti6rid, ne voisivat sellaisten vakuu-
tettujen kohdalla, jotka ovat olleet jiirjestelmin piirissA vain lyhyen aian,
jdddA niin pienirksi, etteivdt ne edes turvaisi vdhimmdistoimeentuloa.
Tdllaisille vakuutetui,lle myonnetiitin erityisel6kett6, ns. tasoitusl i-
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s e a, jota maksetaan niin paljon, etta yksineinen henki16 saa elakkeen
kanssa yhteensd 1217 S (197 mk) seka nai,misissa oleva lisdksi 473 S
(76 mk) vaimosta ja 132 S (21 mk) kustakin lapsesta. TAmti tasoitustisA
maksetaan erityisesta tasoitusrahastosta, jos vakuutetun varsinainen eldke
ei ylld edelld mainittuihin mAdriin. Tasoituslisiid myonnettdessa otetaan
vakuutetun tulot huomioon.

Kaivostyontekijdilld on edellisten lisaksi erdita muita etuuksia.
"ElAkettd pitkdstd palveluksesta" maksetaan palkan ohelta vakuutetulle,
joka on tayttanyt 50 vuotta. Eldkkeen mddrd on 2S0 S (40 mk) kuukau-
dessa. Tdtd elaketta maksetaan niin kauan kuin vakuutettu ei saa varsi-
naista vanhuus- tai tyokyvyttomyyseldketta. Elakkeen saamiseksi vaaditaan
vakuutusmaksut 300 kuukaudelta.

Kaivostyonteki,joille maksetaan lisdksi "hyvdn miehen ,lis6d". Sen miiArti
on 3 000 S (485 mk) vuodessa jokaiselta vuodelta, joilta vakuutettu on
saanut edelle mainittua eldkettd pitkiistd palveluksesta. Hyvdn miehen
lisen yhteismddrA ei saa ylittAd 30000 S (4845 mk). Lisd maksetaan
kertasuorituksena siind vaiheessa, kun vakuutettu jriA eldkkeelle. Jos
hdn kuolee ennen tdtd, lisd maksetaan perhe-elekkeeseen oikeutetuille.

Tytikyvytttimyysel5kettEi maksetaan pysyvasti tyokryyttcimaille sekd vakuu-
tetulle, jonka tilapiiinen tyokyvyttom,yys on kestenyt 26 viikkoa. Tyokyvyt-
tcimAnii pidetdAn vakuutettua, joka tyysisen tai henkisen sairauden tai
muun heikkouden vuoksi on kykenemdt6n ansaitsemaan puolta normaa-
leista ansioistaan hdnelle sopivassa ammatissa. Tycikyvyt6myyseldke mak-
setaan myos miehen kuollessa 55 vuotta tdyttdneelle aviovaimolle, joka
on synnyttanyt vahintaan neljti lasta.

Tyokyvyttomyyseldkkeen saamisen edellytyksenii on vakuutusmaksut 60
kuukaudelta, joista 12 viimeisten 36 kalenteri,kuukauden aikana. Niilt6
vakuutetuilta, jotka tulevat pakollisen vakuutuksen piiriin vasta taytettyaan
50 vuotta (tai vuoden 1955 jdlkeen), vaaditaan g6 vakuutuskuukautta.
Vapaaehtoisessa vakuutuksessa vaadittavat vakuutusajat ovat,kaksinker-
taiset edellisiin verrattuna. Jos tyokyvyttomyys on seurauksena tyotapatur-
masta tai ammattitaudista, ei tiettya vakuutusaikaa vaadi,ta.

Tydhfvyttdmyyseldke muodostuu samalla tavalla kuin vanhuuselEike edellA.
Tulevaa palvelusaikaa vanhuuselAkeiktidn ei oteta huomioon elAkettd
laskettaessa. El6kkeisiin tulee samat korotu.kset kui,n vanhuuseldkkeissA.
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Niille vakuutetuille, joilla elAke lyhyen vakuutusa.ian vuoksi jdisi alle
500/o:n elakeperusteesta, suoritetaan siihen enintAdn 10o/o:n korotus
.etakeperusteesta. Ttita korotusta ei tehdd enad silloin, kun kokonaiselak-
keen mdiirA ylittiiA 50o/o (kaivostydntekijalla 560/o) eldkeperusteesta.

Tyokyvyttomyyden ehkdisemiseksi on jarjestetty kuntoutustoimintaa.

,Niille tyossA oleville kaivostyontekijoille, joiden tydkyky on
"atentunut, mutta jotka eivdt ole oikeutettuja tyokyvyttomyyselAkkeeseen,
suoritetaan korvausta palkan vdhenemisestd. Edellytyksena on, ettei
vakuutettu pysty omassa ammatissaan tai muussa vastaavassa ammatissa
saamaan samantasoista palkkaa kuin muut hAneen verrattavat tyontekij?it.
Korvauksen miidrii on puolet varsinaisesta eldkkeestA.

It6vallan j2irjestelmiin sisAltyvA omalaatuinen yksitylskohta on seuraava.
Naispuolinen vakuutettu, joka solmii avioliiton eikA halua odottaa omaa
vanhuuseldkettddn tai mahdollista tyokyvyttomyyseldkettAAn, voi halutes-
saan saada kahden vuoden kuluessa avioliiton solmimisesta "myiit6iiii-
sind" 40lo eldkkeen perusteena olevasta tulostaan jokaiselta vakuutus-
.kuukaudelta, joka hdnelle on siihen mennessa kertynyt. EdellytyksenA
'on, etta vakuutettu on suorittanut vakuutusmaksut vdhint66n 60 kuukau-
,delta, joista 12 viimeisten 36 kuukauden aikana. Jos vakuutettu ottaa
tAmdn etuuden, hAn menettAA aikaisempien vakuutuskuukausiensa tuoman
el6keoikeuden.

Perhe-eleke kdsittAd sekd leskenelakkeen etta orvonelakkeen. Vakuutus-
maksuja koskevat mAdrAykset ovat samat kuin tyokyvyttomyyseldkkeessA.

'Leskeneliike rnaksetaan yleens6 naispuoliselle Ieskelle. Miesleski saa
elAkkeen vain, jos hAn sai vaimoltaan pddasiallisen toi,meentulonsa ja
eldA lisiiksi puutteenalaisissa oloissa. Eldkettd maksetaan miesleskelle
vain niin kauan kuin tdllainen tilanne jatkuu.

'EIakettd ei makseta lapsettomalle leskelle, jos edunjiittdjA oli tdyttiinyt
'65 vuotta ennen avioliiton solmimista eika avi,oliitto ollut kestenyt kahta
vuotta. Orvoneldkkeeseen oikeutettua lasta huoltava leski saa eldkkeen
avioliiton kestosta, edunjdttdjdn idstii sekd lesken omasta idstii riip-
pumatta.

Leskeneltikkeen mASrd on 500/o edunjdttdjdn tyokyvyttomyyseldkkeestd
ilman lapsikorotuksia ja edunjAttdjdlle mahdollisesti maksettua avutto-
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muuskorotusta. Leskenelakkeel16 on vdhimmdismddrd siinii tapauksessa,
ettA leskelld on huollettavanaan orvoneldkkeeseen oikeutettu lapsi tai
hdn on tAyttAnyt 40 vuotta. Tdmd vdhim,mdismdiird vastaa 25 0/o (kaivos-
tyontekijoi I ld 28 o/o) ed u nj aittiijdn eldkeperusteesta.

Jos leski solmii uuden avioliiton, hdnelle maksetaan kertasuorituksena
viiden vuoden leskeneldkettA vastaava rahamiArd. Jos uusi avioliitto pur-
kautuu aviopuolison kuoleman tai avioeron johdosta, leskeneldkkeen
maksaminen voidaan aloittaa uudelleen.

Leskeneldke maksetaan eronneelle vaimolle, jos h6n sai etatusapua edun-
jattaiatta.

Orvoneldketlii maksetaan 18 ikavuoteen saakka tai 26 ikevuoteen saakka,
jos asianomainen jatkaa opiskeluaan. Tydkyvyttdmdlle orvolle ei ole ase-
tettu ikarajaa elAkkeen saamiseksi. Puoliorvon eldke on 400/o leskeneldk-
keestA ja tAysorvon 60 o/0.

Vdhdvaraisille perhe-eldkkeensaajille voidaan maksaa samanlaista erityis-
elAkettti eli tasoituslis66 kuten vanhuuselAkkeissakin. Tasoituslisdn avulla
pyritddn perhe-eldkkeen mAAriiS nostamaan niin paljon, etta leski saa
perhe-eldkkeend 1217 S (197 mk) ja kukin puoliorpo 455 S (73 mk) ja
tAysorpo 684 S (110 mk) kuukaudessa. Puoliorpo, joka on taytteinyt 24
vuotta, saa 808 S (130 mk) ja tdysorpo vastaavasti 1217 S (197 mk)
kuukaudessa.

Perhe-eldkkeiden yhteismadrd ei saa ylittdd sitd tyokyvyttomyyseldkettA
(mukaan luettuna lapsikorotukset), jota edunjAttdjai sai tai johon han oli
oikeutettu. Eldkkeiden yhteismAdrdssa ei oteta huomioon eronneelle avio-
puolisolle mahdollisesti maksettavaa el6kettd.

Jos jdlkeenjdAneille ei makseta elaikettd, koska normaalin perhe-elAkkeen
edellytyksiS vakuutusmaksujen osalta ei ole tAytetty, maksetaan leskelle
tai orvoille kertasuoritus. Se maksetaan vain sillA ehdolla, etta edunjet-
taja oli ollut vakuutettu vAhintddn yhden kuukauden ajan. Tdmiin kerta-
suorituksen mAiird on kuusi kertaa eldkkeen perusteena oleva kuukausi-
ansio. Jos edunjdttdjd on suorittanut vakuutusmaksut viihemmdltd kuin
kuudelta kuukaudelta, kertasuori,tuksen mddrd vastaa maksettujen vakur.r
tuskuukausien ansiotuloa.

126



Jos vakuutetun kuollessa yleiset edellytykset perhe-eldkkeen saamiseksi
on tdytetty, mutta ketddn siihen oikeutettua ei ole, kertasuoritus makse-
taan seuraaville henkiloille (ttissii iArjestyksessd): edunidttdjdn lapset,
diti, isii, veli ja sisar. Edellytyksene on, ettd he olivat pysyvdsti samassa
ruokakunnassa edunjdttdjdn kanssa ja olivat ptiiiasiallisesti hdnestii riip-
puvaisia eivdtkA pysty itse hankkimaan toimeentuloaan. T2imdn kerta-
suorituksen mddrd on kolme kertaa eltikkeen perusteena olevan kuukausi-
ansion m66r5.

Hautausavustuksena maksetaan vakuutetun kuollessa 20 pdivdn ansioita
vastaava rahasumma. Poikkeustapauksissa avustus voidaan suorittaa kak-
sinkertai,sena. Jos vakuutettu kuolee eldkkeellA ollessaan, hautausavus-
tuksena maksetaan yhden kuukauden el6ke. Hautausavustus maksetaan
sairausvakuutusjdrjestelmdn kautta.

Eliikkeiden miitirdt tarkistetaan sAdnnollisesti kunkin vuoden alussa. Tate
varten on laskettu erityinen kerroin, jonka avulla elakkeet saadaan vas-
taamaan taloudellista tilannetta maassa.

Eldkkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut, heiddn tycinantajansa ia
valtio. Teollisuuden ja kaupan alalla vakuutu'smaksu vuosina 1968 ja 1969
on 17o/o palkasta, ja sen maksavat tyontekija ja tyonantaja puoliksi.
Maa- ja rnetsdtaloudessa mAdrd on samoin 17 0/0, mutta tyonantajan
osuus siitd on yhden prosenttiyksik6n verran suurempi kuin tyontekijdn.
Tolmihenki,loiden eliikevakuutuksessa m,aksu on 16.5 %, minkii vakuu-
tettu ja tyonantaja maksavat puoliksi. Kaivostyontekijoillii vakuutusmaksu
on 22.50/0, josta vakuutettu maksaa 8.5o/o ja tyonantaia 140/0. Kaivos-
teollisuuden parissa tyoskentelevien toimihenkiloiden osalta vakuutus-
maksu on yhden prosenttiyksikon verran korkeampi. Kaikkia nAitd vakuu-
tusmaksuija korotetaan 0.5 prosen tiyksikkoa hein?ikuussa 1970.

Vakuutusmaksuissa huomioon otettavalle tulolle on asetettu ylAraia,
7200 S (1 163 mk) kuukaudessa vuonna 1969.

Valtion osuus elakevakuutuksen rahoituksessa mtiSrdtddn erikseen kulle
kin vuodelle. Vuonna 1968 valtio maksoi 27.5olo kaikista menolsta, vuonna
1969 se maksaa 28olo ja 29 0/o vuonna 1970.

Palkansaaiien elikevakuutuksen hallintoa hoitaa viisi rinnakkaista eldke-
vakuutuslaitosta: Toimihen,kiloiden eldkevakuutuslaitos, Rautalieldisten
el6kevakuutuslaitos, Maa- ja metsAtalouden tytintekijtiiden sosiaa,'ivakuu-
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tuslaitos, Kaivostycintekijoiden eliikevakuutuslaitos sekd Tyontekijoiden
eldkevakuutuslaitos. Viimeksi mainitun piiriin kuuluvat kaikki ne tyonteki-
jiit, jotka eivAt kuulu mihinkdiin edelliseen laitokseen.

Kukin ndist6 vakuutuslaitoksista toimii koko liittovaltion puitteissa tiysin
itsendisesti (myos taloudellisissa asioissa). Laitosten hallintoelimissd ovat
edustettuina vakuutetut ja heiddn tyonantajansa.

Eldkevakuutuslaitosten keskuselimend toimii Sosiaalivakuutuslaitosten
Liitto, jonka teht6vAnd on valvoa sosiaalivakuutusta yleensd ja edustaa
eldkevakuutuslaitoksia yhteisissa asioissa.

Vakuutusmaksujen kereeminen on uskottu sairaskassoille, jotka tilittAvit
maksut elAkelaitoksille.

ElAkevakuutuksen yleisestA valvonnasta vastaa sosiaaliministerio.

Valituselimind toimivat hallintoasioissa (esim. vakuutuksen piiriin kuulu.
mista ja vakuutusmaksuja koskevissa asioissa) ldAninhallitukset ja ylim-
p6nd sosiaaliministerio. Eldkettti (esim. mddr6A) koskevissa asioissa
valituselimina ovat laaneissA sijaitsevat vAlitystuomioistuimet. Niiden ylA-
puolella toimii koko maan puitteissa yksi vAlitystuomioistuin.
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12.5 JUGOSLAVIA

EldkejSriestelmdt:

- palkansaajien elAkejdrjestelmd

- muita eldkejdrjestelmid:
- erailld yrittAjdryhmilld omat elSkejdrjestelmat

Palkansaajien el5keiEirjestelmEi

Palkansaajien elAkejdrjestelmii mydntAd vanhuus- ja perhe-eldkkeitd sekA
hautausavustuksia (1965) ja tyokyvyttomyyselAkkeitti (1958). Elakkeet ovat
ansioihin suhteutettuja. Jiirjestelmdn piiriin kuuluvat palkansaajat seka
erilaisten kdsiteollisuus- ja kalastusosuuskuntien jAsenet. Eraat vapaan
ammatin harjolttajat, mm. kirjailijat, asianajajat ja taiteilijat voivat myos
I i ittyd jdirjestelmddn.

Vanhuuseldke myon,netidn 20 vuoden palvelu,ksen jdlkeen miespuoliselle
vakuutetulle 60 vuoden ja naispuoliselle 55 vuoden idss6. Eldkkeen saa-
minen edellyttaa tyonteon lopettamista. ElSkkeelle pddsemiselle ei ole
asetettu lainkaan i,kdrajoja, jos miespuolinen vakuu(ettu on palvel,lut vA-
hintAdn 40 ja naispuolinen vdhintddn 35 vuotta. Rasittavissa ja vaaralli-
sissa ammateissa olleet voivat peasta eldkkeelle normaalia eldkeikdA ai-
kaisemmin. Eldkeikdd alennetaan heidAn kohdallaan vuodella kutakin tiil-
laisessa ammatissa palveltua 3-5 vuoden a,ianjaksoa kohti.

VanhuuselAke voidaan myontdd jo 15 vuoden palveluksen jiilkeen, los
vakuutettu on ollut tyossd ainakin 40 kuukautta viimeisten viiden vuoden
aikana ennen eldkeikdd tai ainakin 80 kuukautta viimeisten 10 vuoden
aikana. ElAkeiki on 15 vuoden palveluksen jdlkeen kuiten,kin miehilld
65 ja naisilla 60 vuotta.

Miespuolinen vakuutettu, jolla on vtihintAdn 35 palvelusvuotta, voi pA6std
eldkkeelle jo 55 vuoden idssA. Naispuolinen vakuutettu voi puolestaan
saada eldkkeen jo 50 vuoden itissd 30 palvelusvuoden jdlkeen. Tailloin
on kyseess6 ns. "ennakoitu" el6ke.
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VanhuuselAkkeen mddrii riippuu palvelusajan pituudesta, ansiotu,lojen
suuruudesta ja vakuutetun sukupuolesta. Eldkeperusteena kiytetdAn va-
kuutusmaksujen perusteena ollutta keskimtiEirdistd kuukausiansiota, joka
lasketaan miltd tahansa viideltd perAkkAiseltA vuodelta viimeisten 10 va-
kuutusvuoden ajalta. Eltikeperusteena voidaan my6s kdyttA6 minkd ta-
hansa 10 perakkaisen vakuutusvuoden keskiansiota koko vakuutusajalta.
Vakuutuwuosiksi katsotaan ne vuodet, joilta vakuutusmaksut on maksettu
ainakin kuuden kuukauden ajalta. Eldkkeen perusteena olevalla kuu-
kausiansiolla on yldrajana 1 400 din (478 mk).

VanhuuselSke muodostuu kahdesta osasta, perusosasta ja korotusosasta,
joista viimeksi mainittu mddrdylyy palvelusvuosien lukumAArdn mukaan.
Perusosa on miehilld 35olo ja naisilla 400/o eldkkeen perusteena olevasta
palkasta. Korotusosa on miehilla 2 0/o eldkkeen perusteena olevasta pal-
kasta jokaiselta vuodelta 15 vuoden jdlkeen ja naisilla 30/o jokaiselta
palvelusvuodelta 15 vuodesta 2o:een sekd 20lo kultakin seuraavalta vuo-
delta. Eldkkeen enimmdismAArd eli tdysi vanhuusel6ke on 85 o/o elrik-
keen perusteena olevasta palkasta. Sen saavat miehet 40 ja naiset 35
vakuutusvuoden perusteel Ia.

"Ennakoidun" eldkkeen m55rA lasketaan tiettyina prosentteina siitA el6k-
keesta, jonka vakuutettu saisi normaalissa el6keiiissA (miehill6 60, nai-
silla 55). ElAkettd vAhennetAAn 2olo:lla vuotta kohti normaalissa eldke-
i6ssd saatavasta elSkkeestA, jos palvelusvuosia on 38-39 (naisilla 33-34),
tai 2.5olo:lla, jos palvelusvuosia on 35-37 (naisil,la 30-32). Jos palvelus-
vuosia on v6hemmAn, ei "ennakoitua" eltikettd makseta lainkaan.

Vakuutettu, jolla ei vanhuuselAkeidssd (miehillS 60, naisilla 55) ole tAy-
teen eldkkeeseen vaadittaivaa miidriiii vakuutusvuosia (miehillA 40, naisilla
35) voi halutessaan jatkaa tydntekoa yli eliikeidn, jolloin hdn voi saada
vdhintdian kolme lisivuotta palveltuaan tayden eldkkeen, miespuolinen va-
kuutettu 40 ja naispuolinen 35 vuoden jdlkeen. TdmA koskee myos niit6
vakuutettuja, jotka ovat saaneet "ennakoitua" el6kettd, mutta paattavet
jatkaa tyontekoa sii,hen saakka kunnes heilld on tayteen el6kkeeseen
vaadittava mddrd palvelusvuosia (miehilld 40, naisilla 35). Molemmissa
ndissd tapauksissa elAkeperusteena kdytet66n keskiansiota viimeisten vii-
den vuoden ajalta, johon on aina laskettava normaalin eldkeidn jAlkeen
kuluneet vuodet.
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Vanhuuseldkkeille on asetettu viihimmdismAArA, jonka suuruus ei ole
sama koko m.aassa. Kunkin osavaltion omat elimet mdirddvAt alueellaan
sovellettavasta vanhuuselhkkeen vAhimmAismddr6std.

Tyitkyvytttimyyselekette maksetaan vakuutetulle, joka on menettanyt ty6-
kykynsA kokonaan (tdysi elSke) tai jonka ty6kyvyttomyys on viihintddn
300/o (osaeldke). Edellytyksend elhkkeen saamisel'le on ,lisiiksi se, ett6
vakuutettu on ollut tyossd /3 viimeisista viidesta vuodesta sekd sen li-
silksi viisi teytte vuotta, jos hAn on tyokyvyttomAksi tullessaan alle 4G
vuotias. Lisapalvelusajan vaatimus kohoaa teta vanhemmilla aina vuo-
della siten, ettd yli 50-vuotiailta edellytyksenii on 10 lisdvuotta. Vaihto-
ehtoinen edellytys elaikkeen saamiseksi on miehillH yhteensd 30 ja nai-
silla 25 tdytta palvelusvuotta.

Eltlkkeen md?irti riippuu ansioista, palvelusajan pituudesta, tyokyvyn me-
netyksen asteesta ja vakuutetun sukupuolesta. Elakkeen laskemissddnt6
on samantapainen kuin vanhuuseldkkeessd poiketen siitd kuitenkin erdis-
sd yksityiskohdissa. Vdhentdmtitdn tycikyvyttomyyseldke on keskimdtirin
400/o ansioista 10 ensimmdiseltd palvelusvuodelta. Kukin tamAn ylittava
palvelusvuosi korottaa eliikkeen mAiirdA. Ty<ikyvytt<imyyselekkeen enim-
mAism6tirii on 1000/o elAkeperusteesta.

Eldkettd vdhennetdiin suhteessa, jos vakuutetulla on tyokyvyttomdksi tul-
lessaan palvelusvuosia vdhemmdn kuin 2/3 niist6 vuosista, jotka ovat ku-
luneet siitd kun hdn taytti 21 vuotta.

Jos vakuutettu ei ole tdysin tyokyvyton, hdnelle maksetaan tyokyvyn me-
netyksen astetta vastaava osuus taydesta eldkkeestd, mikdli hdnen ty6-
kyvyttomyytensd on ainakin 300/o:nen.

Tyo,kyvyttomyyseldkkeensaajalle, joka tarvitsee jatkuvasti toisen henkil6n
hoitoa, maksetaan hoitolisAnii 600/o alimman palkkaluokan ansioista.

Perhe-eldkettH maksetaan vakuutetun jdlkeen, joka sai itse vanhuus- tai
tydkyvyttdmyyselaketta, tai oli ollut vakuutettu ainakin viisi vuotta, josta
ajasta vdhintdAn 40 kuukautta viimeisten viiden vuoden aikana ennen
kuolemaansa. Samoin elake maksetaan, jos vakuutetulla oli vdhintddn 10
palvelusvuotta, joista viisi oli kulunut viimeisten 10 vuoden aikana, taikka
jos vakuutettu oli palvellut yhteensd 20 vuotta. Elake maksetaan palve-
lusajasta riippumatta, jos edunjdttdji kuoli tydtapaturman tai ammattitau-
din seurauksena.
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Perhe-elAkkeeseen ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja sekd nais- ettd
miespuolinen leski, Iapset, erddt muu,t edunjdttdjdn alaikdiset omaiset ja
edunjatttijdn vanhemmat.

Naispuolinen leski saa leskeneldkkeen, jos hAn on tayttanyt 45 vuotta
edunjdttdjdn kuollessa. Jos hdn ei ole viela 4s-vuotias mutta on kuiten-
kin 40, hdn saa elakkeen sen jdlkeen kun on tdyttdnyt 45 vuotta. Eliike
maksetaan lesken i6std riippumatta, jos leskelld on huollettavana perhe-
elAkkeeseen oikeutettu lapsi tai leski on tyokyvytdn taikka tulee tycikyvyt-
tomdksi vuoden kuluessa edunjiittdjdn kuolemasta. Jos leski menettAA
oikeutensa eldkkeeseen ennen kuin hAn tdyttdii 45 vuotta, hhn saa sen
uudelleen tullessaan tuohon ik56n.

Miesleski saa elAkkeen, jos hAn on vaimonsa kuollessa tayttanyt 60 vuot-
ta tai on pysyvdsti tdysin tyokyvyton. Aina on kuiten,kin edellytyksend,
etta mies oli taloudellisesti riippuvainen vaimostaan.

Orvonelilke maksetaan lapselle, joka ei ole tayttanyt 15 vuotta. Opiskele-
valle lapselle elike voidaan maksaa aina 26 ikavuoteen saakka. Eltike
maksetaan idstA riippumatta, jos lapsi on tullut tyokyvyttomdksi ennen
yll6 olevia i'kdrajoja.

Perhe-elEike voidaan maksaa my6s edunjAttdjdn alle 1s-vuotiaille lapsen-
lapsille, veljllle ja sisarille, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edun-
jaittAjAstii. EdunjAttdj6n vanhemmat voivat samoin saada elSk'keen, jos
edunjdttdjd huolehti heiddn toimeentulostaan. Jos edunjattdjd huolehti
6idistAAn, tdmdn edellytetiiAn elAkkeen saamiseksi taytteneen 45 vuotta;
isdn kohdalla vaadittava ikdraja on 60 vuotta. Jos huollettava diti tai
isA oli edunjdttdjdn kuollessa pysyvdsti tAysin tyokyvyton, ei eldkkeen
saamiselle ole asetettu ikArajoja. Eronnut aviopuoliso voi myos saada
eldkkeen, jos avioliiton purkautuminen oli katsottu edunjittdjdn syyksi
ja puoliso oli oikeutettu elatusapuun.

Perhe-eldkkeen mdArd riippuu siihen oikeutettuien lukumAiiriist?i. Jos
edusaajia on yksi, eldke on 70olo edunjdttdjdn eldkkeestti, kahdelle 800/0,
kolmelle 90% ja nel.idlle tai useammalle yhteensd 1000/o edunjdttdjdn
elakkeeste.

Perhe-elAkkeilld on omat vdhimmdismddrinsd eri osavaltioissa samoin
kuin vanhuuselAkkeil16.
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Hautausavustuksena maksetaan todelliset hautauskulut ja tdmAn lisdksi
edunjdttdjdn yhden kuukauden ansioita tai elaketta vastaava rahasu'mma.

ElEkkeiden tarkistus suoritetaan kerran vuodessa. Elakkeite nostetaan
elinkustannusten nousua vastaavasti, jos elinkustannukset ovat nousseet
ainakin 3 0/0. Jos nousu jonakin vuonna ei ole 3 0/0, lisditddn sitd vastaava
korotus seuraavan vuoden prosenttilukuun. Eldkkeiden tarkistus suorite-
taan osavaltioittain.

Elakkeiden rahoiluksesta vastaavat tyonantajat yksin. Valtio osallistuu
rahoitukseen vain tyonantajan ominaisuudessa. ltsenaiset yrittajat rahoit-
tavat omat eldkekustannuksensa.

Tyonantajien maksuosuus vaihtelee 20-300/o palkoista osavaltiosta rlip-
puen. Maksuille on asetettu enimmdismdd16. Korkein ,tyontekijdn ansio,
josta vakuutusmaksu suoritetaan on 1 400 din (478 mk) kuukaudessa.

Naista vakuutusmaksuista rahoitetaan elikkeiden lisdksi sairaus- ja tapa-
turmavakuutuksen mukaiset etuudet.

Elakevakuutuksen hallinnosta vastaavat osavaltioiden sosiaaliturvalaitokset,
joita on yhteensa kuusi. NAiden laitosten apuna on 100 paikallista sosiaa-
liturvalaitosta. Viimeksi mainitut kerdiivAt vakuutusmaksut seki suorittavat
vakuutettu.ien rekisterdinnin. Sosi,aaliturvalaitosten johdossa ovart vakuu-
tettujen valitsemat edustajat.

JdrjestelmAn yleisvalvonta ja vakuutusmaksurahasto.jen valvonta kuuluvat
liittovaltion sosiaaliturvalaitokselle.
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12.6 LANSI.SAKSA

ElSkejdrjestelmdt:

- tydntekijdiden eldkejArjestelmd

- toimihenkiloiden eltikejdrjestelmA
- mui,ta eldkejdrjestel,mid:

- maatalouden harjo ittaj ien eldkejdrjestelmd
- kaivosmiesten eliikejdrjestelm6
- julkisissa tdissd olevi,en eldkejdrjestelmA

Tytintekildiden ja toimihenkiltiiden eltikeitirjestelmEt

Tydntekij<iillii ja toimihenkil6illti on molemmilla omat elakejarjestelminsd
(1957), mutta niimii jtirjestelmdt ovat tdysin samankaltaiset. Palkansaajien
lisdksi jdrjestelmien piiriin kuuluvat myos itsendisistd yrittdjistd kasiteolli-
suuden harjoittajat ja erdAt vapaan ammatin harjoittajat. Edelliset kuulu-
vat ty6ntekijdiden ja jdlkimmdiset toimihenkiloiden elAkelain alaisuuteen.

Molemmat jdrjestelmdt perustuvat pakollisen vakuutuksen periaatteelle.
Siind tapauksessa, efta pakollisen kuulumisen edellytykset lakkaavat ole-
masta, vakuutettu voi pysyd jiirjestelmissd vapaaehtoisuuden pohjalla,
jos hdn on maksanut vakuutusmaksut jdrjestelmdlle vAhintddn 60 kalen-
terikuukaudelta viimeisten 10 vuoden kuluessa. Ennen vuotta 1968 ei
suurituloisten toimihenkiloiden (v. 1967 tuloraja 21 600 DM/v) ollut pakko
kuulua toimihenkil6iden elSkejdrjestelm66n. Vuoden 1968 alusta tdmd
rajoitus on poistettu. Uusi mddrdys ei kuitenkaan koske niitd toimihenki-
l6itA, jotka olivat s66doksen voimaantullessa tayttaneet 50 vuotta, ei,ke
niitd, jotka voivat osoittaa maksavansa yksityisestd henki- tai eldkevakuu-
tuksesta saman suuruiset vakuutusmaksut kuin toimihenkiloiden eldk+.
jHrjestelmdssS.

Alaikdraja jdrjestelmiin kuulumiselle on 15 vuotta. Jdrjestelmiss5 makse-
taan vanhuus-, tydkyUftt<imyys- ja perhe-elakkeit6 sek6 hautausavustuksia.

Vanhuusel6ke myonnetddn sekd miehi,lle etta naisille 65 vuoden i6std
l6htien. Naispuolinen vakuutettu voi kuitenkin saada elikkeen jo 60-vu.o-
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tiaana, jos hiin on ollut ammatissa vtihintaan 'lo vuotta viimeisist6 20

vuodesta. Elake voidaan myontaS sek6 mies- ettd naispuoliselle vakuu-
tetulle samoin 60 vuoden idssa, .ios vakuutettu on ollut valittomasti ennen
tate ikaa yhden vuoden tyottomdna. ElAkkeen saamiseksi vakuutetun edel-
lytettian maksaneen vakuutusmaksuja vtihintddn 180 kuukaudelta eli 15

vuodelta. vakuutusvuosiksi lasketaan myos ne vuodet, jolloin vakuutettu
on ollut tyottomAnd tai kykenemdton tyohon, ia myos ne vuodet, jotka
hin on keyttanyt koulunkdyntiin tai opiskeluun 15 ikdvuotensa jdlkeen.

Vanhuuseldkkeen suuruus on 1.50/o vakuutetun saavuttamasta elSke'
perusteesta. Peruste Saadaan kertomatla vuosiansio vakuutusvuosien luku-
mAdrAlld. Tdlloin vuotuisen elakkeen mdArAksi tulee esim. 40 vakuutus-
vuoden j6lkeen 600/o vuosiansioista. Elakeperusteeseen tarvittavan vuosi-
ansion taskemiseksi mdArAtiitin kultakin kalenterivuodelta vakuutusmaksun
perusteena kdytetyn ansion suhde sille vuodelle tietyn sadnnon mukaan
laskettuun kaikkien vakuutettujen keskimAiirAiseen vuosiansioon. Kaikkien
vuosien suhdelukuien keskiarvolla kerr taan kaikkien vakuutettujen tuorein
keskiansio. Kaikkien vakuutettujen keskiansi,o tarkoittaa kolmen viimeisen
vuoden keskiansiota. Vuonna 1969 kaikkien vakuutettuien keskiansio on
815 DM (935 mk) kuukaudessa. ElAkettd laskettaessa ansiot otetaan
huomioon enintdiin siihen maaraan asti, joka vastaa kaksinkertaista kaik-
kien vakuutettujen keskiansiota vlimeisten kolmen vuoden ajalta.

Vanhuuselakkeeseen tulee jokaisen alle 1B-vuotiaan (tai opiskelevan alle
2s-vuotiaan) lapsen osalta korotus, jonka suuruus on 100/o kaikkien
vakuutettujen keskimSd16isestd vuosiansiosta viimeisten kolmen vuoden
ajalta. Vuonna 1969 lapsikorotuksen miidrd on 81,5 DM (94 mk) kuukau-
dessa.

Tyiikyvyttiimyyselakeile maksetaan 1) vakuutetulle, joka ei pysty tyosken'
telemaan missiidn ammatissa ("yleinen tyokyvyttomyys") ja 2) vakuutetulle,
joka ei pysty omassa ammatissaan ansaitsemaan 50 0/o normaalista
ansiosta tasse ammatissa ("ammatillinen tyokyvyttomyys"). Elakkeen
saaminen edellyttA6 vakuulusmaksuja 60 kuukaudelta.

Tyokyvyttomyyseldkkeen suuruus m6drtiytyy samalla tavalla kuin vanhuus-
eldkkeenkin, jos kyseessd on "yleinen tyokyvyttomyys". Siind tapauk-
sessa, etta kysymyksessA on kyvyttomyys jatkaa omassa ammatissa,
elake on 2/3 "yleisen tyokyvyttomyyden" mukaan saatavasta eldkkeestA.

Tyokywttomyyselaketta laskettaessa otetaan vakuutusvuosina huomioon
myos aika eliiketapahtuman sattumisesta 55 ikAvuoden tiiyttAmiseen.
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TEimA edellyttdd kuitenkin sitA, ettA vakuutettu on suorittanut vakuutus.
maksut v6,hintddn 36 kuukaudelta viimeisten viiden vuoden aikana tai
vakuutusmaksut puolesta mddrdstd niitd kuukausia, jotka ovat kuluneet
hdnen vakuutuksen piiriin tulostaan.

Eliikkeeseen voidaan myontaid jokaisen lapsen osalta samat korotukset
kuin vanhuuseldkkeessA.

Perhe-elakkeiden saaminen edellyttA6, etta edunjattrija oli suorittanut
vakuutusmaksut 60 kuukaudelta (sama vaatimus kuin tyokyvyttomyys-
eldkkeen kohdalla) tai etta edunjdttdjti sai kuollessaan vanhuus- tai
tyo kyvyttomyysel dkettd.

Jokaiselle sekd nais- ettA miespuoliselle leskelle maksetaan kolmen kuu-
kauden ajalta edunjattdjdn kuoleman jdlkeen vdliaikaisena leskenelek-
keend sama ,mAdrd, johon edunjdttdjai olisi ollut oikeutettu "yleisen tyo-
kyvyttomyyden" tapauksessa. Tdmiin jdlkeen aletaan maksaa normaalia
leskenelSkettd. Sita maksetaan yli 45-vuotiaalle tai tyokyvyttom6lle tai
lapsia huoltavalle Ieskelle. Normaalin leskeneliikkeen maera on 60 0/o

siitd eldkkeestd, jota edunjAttAjd sai tai johon hAn olisi ollut oikeutettu
"yleisen tyokyvyttomyyden" tapauksessa. Kutakin alaikdistd lasta kohti
tulee eldkkeeseen rahamiidrdinen korotus.

Leskelle, joka ei tAytd normaalin Ieskenelikkeen saamisen edellytyksid,
maksetaan alennettua elakette. Sen suuruus on 600/o si,lte osasta "amma-
tillisesti tyokyvyttdman" eldketta, joka saadaan ennen edunjdttajan kuole-
maa maksettujen vakuutusmaksujen perusteella laskien.

Miespuolisen lesken osalta on jatkuvan eldkkeen saamisen edellytyksend,
ettd hdn oli taloudellisesti riip.puvainen vaimostaan.

Leski, joka solmii uuden avioliiton, saa kertasuorituksena viiden vuoden
IeskenelAkkeen.

Eronnut aviopuoliso saa perhe-elAkkeen, jos hdn oll oikeutettu elatus-
apuun tai oli saanut sitd edunldttdjdltd tAmdn kuolemaa edelt6neend
vuonna.

Orvoneldke on jokaiselle puoliorvolle 10olo ja jokaiselle tiiysorvolle 20olo
ed un j dttdjdn tyokyvyttomyysel dkkeestA "yle isen tyo kpyttomyyden " tapau k-
sessa. OrvonelAkettA maksetaan 18 ikdvuoteen, opiskelijoille 2b ikdvuo-
teen saakka.
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perhe-elakkeiden yhteism?idrd ei saa olla suurempi kuin edunjeittiijiin
tyokyvyttomyyselake "yleisen tyokyvyttomyyden " tapau ksessa'

Hautausavusluksena maksetaan rahasumma, joka vastaa eduniSttSlSn
20-40 pdivAn ansioita, tai kolmen kuukauden eltike, jos edunjatteja sai
vanhuus- tai tydkyvyttomyyselakettd.

Kaikki edelld olevat elakkeel on sidottu palkkatason ja kansantulon vuo-
sittaisiin,muutoksiin. Elakkeiden tarkistus suoritetaan kerran vuodessa
vaikka palkkatason ja kansantulon muutos olisi pieni'kin.

Pakollisen vakuutuksen lisdksi vakuutetut voivat ottaa vapaaehtoisen
tisdvakuutuksen, joka kdsittdd vanhuus-, tycikyvyttomyys- ja perhe-elSkkeet.
Eldkkeen maara karttuu kultakin vakuutusvuodelta vakuutetun idstd lisd-
vakuu,tuksen alkaessa riippuvana prosenttisena osuutena maksetuista
vakuutusmaksuista. LeskenelSkkeen mddrd on 600/0, puoliorvon 100/o ja
taysorvon 200/o edunjdttdjdn eldkkeestS. Vakuutusmaksun suuruus on

valittavissa ti,etyistd vakuutusmaksuluokista 16 DM (18 mk) ia 272 DM

(312 mk) valilta kuukaudessa.

Jiirjestelmien rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja valtio.
Palkansaaiavakuutetut maksavat 8 o/o palkkatutostaan vuonna 1969 (7.5 0/o

v. 1968). Jos tulo on viihemmSn kuin 100/o korkeimmasta vakuutusmaksu-
perusteena olevasta ansiotulosta (1 700 DM/kk, 1 951 mk)' ei vakuutettu
suorita t6llaisesta tulosta vakuutusmaksua lainkaan'

Edelld mainittu 1 700 DM/kk (1 951 mk) on se tuloraja (1969)' ionka ylit-
tevista ansiotuloista ei enAA suoriteta vakuutusmaksua. TiimA raia on

sama kuin kaikkien vakuutettujen kaksinkertainen vuotuinen keskiansio
ylospdin 1 200:lla jaolliseksi pyoristettyna ia 12:lla ,iaettuna.

Tyonantalat suorittavat vakuutusmaksuina 80/o palkoista vuonna 1969
(7.5o/o v. 1968 ). Tyonantaia maksaa vakuutusmaksu'n myos sellaisen edell5
mainltun vakuutetun osalta, jonka ansiotulo on vAhemmiin kuin 10 o/o

korkeirnmasta vakuutusmaksun perusteena olevasta ansiotulosta.

Seka vakuu,tettujen etta tyonantajien vakuutusmaksut'kohoavat 8.50/o:iin
vuonna 1970. Vakuutusmaksut on jaettu 17 luokkaan (29:ddn ennen
vuotta 1968), joiden mAArddmiss6 rajoissa maksut suoritetaan.

Jiirjestelm6n piiriin kuuluvat itseniiset yrittiijAt rahoittavat itse koko oman
elaketurvansa muulta paitsi valti,on kustantamalta osalta.
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Valtion osuus elakkeiden kustannuksista on viime vuosina atentunut
Valtio makso't 200/o vuonna 1967. Vuonna 1974 sen osuus tulee ole-
maan 17 o/0.

Kunkin vdestdryhmiin eldkevakuutuksen hallintoa varten on oma organi-
saationsa. Toimihenkiloiden jdrjestelmdd hoidetaan keskitetysti, kun taas
tyontekijoiden jdrjestelmAn hallinto on desentralisoitu. Toimihenkiloiden
eliikevakuutusta hoitaa koko liittovaltion puitteissa Toimihenkiloiden vakuu-
tuslaitos. Se on taloudellisesti taysin itsendinen ja erill6iin muusta
sosiaalivakuutustoiminnasta toimiva laitos.

TydntekijAin yleisen jErjestelmtin piiri,ssd toi,mii 20 eri lai,tosta. Niistd
18 on alueellisia, kunkin osavaltion alueella toimivia yleisid vakuutuslai-
toksia, kun taas Merimieskassa ja Rautatieldisten vakuutuslaitos ovat
ammatillisia, koko liittovaltion puitteissa toimivia laitoksia. Liittovaltion
vakuutusvirasto huolehtii kustannusten tasauksesta nAiden muuten melko
itsen6isesti toimivien laitosten kesken.

Jdrjestelmdn yleisvalvonta kuuluu tyo- ja sosiaalirministeri6lle.

12.7 NEUVOSTOLIITTO

El6kejdrjestelmiit:
- pal,kansaajien eldkejdrjestelmd
- muita eldkejdrjestelmiai:

- kollektiiviti,lojen eldkejdrjestelmEi

Palkansaajien elakeiariestelma

Palkan,saajien el6kejArjestelm2in (1956) piiriin kuuluvat ty6ntekil'At, toimi-
henki,ldt, valtion maati,lojen tyontekijAt, armeijan palvelu,ksessa olevat, se.
k6 Iisdksi erddt sellaiset vapaan ammatin harjoittajat, mm. ki,rjailijat, sd-
veltZijEit ja taiteilijat, jotka ovat oman ammattiliitton,sa jdseni,6. Jdrjestel-
mdAn kuurluminen on pakollista. ElA,ke-etuudet ovat vanhuus-, tyokyvyttd-
myys- ja perhe.eldke.

138



Vanhuuseltikkeen maiirAilmistd varten tyot on jaettu ,kol,meen luokkaan
tyon luonteen mukaan. Ensi,mmdiseen tyolu'okkaan rkuuluvat suuria am'ma-

ti,llisia riskejd sisdltdvdt tyot, kuten maanalainen kaivostyo ja erdEit me-
tallurgiset seka kemialliset tyoalat. Tioiseen luokkaan kuuiluvat tietyt vai-
keat tyot, jotka vaativat suurta ammattitaitoa, ja tyot sellaisilrla aloi'lla'

ioiden tuotteita pidetaen erirtyisen tEirkein6. Ko,lmanteen l'uokkaan kuulu-
vat ,kaitkki muu,t tyot.

Kolmannessa tyoluo'kassa vanhuuselSke myon'nettiSrn 60 vu'otta tayttanee'lle
miehelle, joka on ollut amma,tissa vAhi,ntdiin 25 vuotta, ja 55 vuotta tayt-
tdneelle naisell,e, joka on ollut ammatissa vdhin,tAdn 20 vu,otta. Toi'sessa
ty6luokassa elakeikti on miehillS 55 vuotta 25 vuoden palvelu'ksen ialkeen
ja na'rsilla 50 vuotta 20 vu'oden palveluksen jillkeen. Ensi'mmaisessa tyo-
luokassa eliikei,kd on miehi,ltlti 50 ja naisilla 45 vuotta, miehi,lld 20 ja nav
sirlla 15 palvetusvu,oden jdlikeen. Jos tyd on vaativaa ja epiterveellist5,
puolet normaalista palvelu,sajasta oikeuttaa vanhuusolAkkeeseen' Siten
SGvuotias kaivosm,ies saa elAkkeen 20 vuoden palveluksen jdlkeen, jos
siirtS on 10 vuotta palveltu kaivokse.ssa.

Sokeat mieshen'kilot saavat elAkkeen 50 vuoden itissd 15 palvelusvuoden
jiilkeen ja naiset puolestaan 40 vu,oden idssd 10 palvelusvuoden jdlkeen.
Naiset, jotka ovat synnyttaneet ainakin viisi lasta ja kasvattaneet heidiit
vAhintddn kahdeksan vu,oden itktii,siksi, saavat vanhuusel,Akkeen 50 vuoden
iiissti 15 vuoden palvel,u,ksen jAlkeen.

Vuoden 1968 alusta ldhtien naiset, jotka ovat tyoskennel,leet vdhi,ntddn 20
vuotta erdill6 tietyill6 tekstiiliteollisuuden tyoaloilla, saavat vanhuusel6k-
keen 50 vuoden idssd. Miehet, jotka ovat tyoskenn,elleet Neuvostoliiton
pohloisissa osissa vahi,ntAAn 15 vuotta tai 20 vuotta vastaavanlaisissa
olosuhteissa muualla, saava,t vanhuuselAkkeen 55 vuoden iilssd. Naiset
saavat elekkeen vastaavissa tapauksissa 50 vuoden idssdi. Armei'ian pal-
velu,ksessa tyokyvyttomiksi tu,l,leet m'iehet saavat vanhuuseld'kkeen 55 vuo-
den idssd 25 vuoden palveluksen jdlkeen ja naiset 50 vuoden idssfi 20
vuoden palveluksen jAlkeen.

Eldrkkeen mddrd riippuu anslo,tu,lojen suuruudesta. Eldke on 50-100 0/o

eldkkeen perusteen,a olevasta pal'kasta, joka on tydn(ekijan 12 viimeisen
tyossdolokuu,kauden kesk'rmAArdinen kuukau,sirtu,lo. TyontekijAn sitd halu-
tessa elSkeperusteena voidaan myos ikAyttdA mi,n,kd tahansa perakkaisen,
ansi,oltaan parhaan 60 kuukauden 'kesklmdiirAistii ,kuu,kausipalkkaa el6k-
keelle si,i,rtymista edeltaneen 10 vuoden ajalta.
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Vanhuuseldkkeen prosen,ttimdArdt eliikkeen perusteena olevasta kuurkausi-
pal,kasta mu,odostuvat seuraavasti:

elake 100 0/o pal,kasta, jos kuukausirpalkka alle 35 rpl ( 163 mk)
85 o/o , 35-50 ,, (163-233 mk)
75o/o , 50-60 ,, (233-280 mk)
65 o/o 60-80 ,, (280-373 mk)
55 o/o , 80-100 ,, (373-467 mk)
500/0 , yli 100 ,, ( 467 m,k)

Mikdli kyseessa on vaarallinen ty<i, el6ke on 5 prosenttiyksikkoA korke-
ampi muilla paitsi alle 35 rpl (163 mk) kuukaudessa ansaitsevilla.

VanhuuselSkkeeseen myonnetaan erelta korotuksia. Vakuu,tettu, joka on
ol,lut yhtajaksoisestl tyossa ainakin 15 vuotta vdlittomisti ennen elSke-
ik66, saa 10o/o:n korotuksen elakkeeseen. Samansuurui,nen korotus mydn-
netAdn vakuutetu4le, joka on ollut tyossa 10 vuotta yli elakkeeseen vaa-
dittavan vaihirmmdispalvelusajan. Tyoss5kdymdton edunsaaja, jolla on huol-
lettavanaan yksi perheenjdsen, saa 10 o/o:n korotuksen. Kahta tai useam-
paa perheenjasenta huoltava edunsaaja saa 15 o/o:n korotuksen eldkkee-
seen.

Maataloudessa elakkeet ovat 15 0/o pienempid kui,n kaupu,n,kiammateissa.

Vanhuuseldkkeen vShimm6ismAdrA on 30 rpl (140 mk) ja enimmdismddrd
120 rpl (560 m,k) kuukaudessa tai 1000/o ansioista.

Jos edun,saaja ei ole oikeutettu tayteen elakkeeseen, hdnen eldkkeensA
lasketaan suhteessa palveluwuosiin. Vdhlmmdisvaatimus on viisi palve-
lusvuotta, josta vEihintdA,n kolme on kulunut v6littomdsti ennen elakeikaa.
OsaelAkkeen vAhi,mmiiismddrd, on 25 0/o tdydestd elSkkeestA.

Edunsaajalla, joka jatkaa tyontekoa elSkkeelld ollessaan, tyoansion vai-
kutus elAkkeen mAArddn riippuu tycin laadusta, ansio.n suuruudesta sek6
si,i,td miss6 osassa Neuvostoliittoa edunsaaja on ty6ssd. Erdi,l,lai sellaisi,lla
ty6aloilla, j,oil,la edu,n,saajia kannustetaan jatkamaan tyontekoa, maksetaan
Euroopan puolella 500/o ja Aasian puolel'la 750/o elakkeesta palkan ohel-
la. Maataloudessa eldke maksetaan tdysimdArdisen6. Jos edunsaajan
eld,ke ja tyoansio yhdessA ylittAvAt 200 rpl (934 mk) ku,ukaudessa, eldket
tA vdhennetdAn vastaavasti niin paljon, etta eleke ja tyoansio yhdessa
jddvdt {iih6,n mAArddn. Niil,ld tyoaloi,l,la, joilla ei ole kartsoftu ai,heelli,seksi
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,erityisemmin kannustaa tyonteon jatkamista, ei elakettd makseta lain'kaan,
jos tyoansi,ot ylitttivdt 100 rpl (467 mk) kuukaudessa.

Tyiikyvyttdmyyselikkeeseen oikeuttaa seka osittainen ettd tdydelli'nen ty6-
kyvyttomyys. Jos tyokyvyttomyys on seurauksena tyotapaturmasta tai am-

matti,taudista, ei elhkkeen saam,iaeksi vaadita tiettyd palvelusaikaa. Muis-
ta syistd tyokyvyttom?iksi tulleilta sen sijaan vaaditaan palvelusvuosia seu-
raavasti:

tka Palvelusvuosia
miehet naiset

.alle 20 v.
20-30
.31 - 40
41 -50
51 -60yli 60 v.

2-5
7-10

12-14
16-18

20

1-3
5-7
9-11

13-14
15

Vaarallisessa tyossd ja tyooloissa olevi,lla vaadittavat palvelusajat ovat
0, 1-3, 5-6, 7-8, 1A-P ja 14 vu,otta. Palvelusajaksi lasketaan myos am-
matti,koulutukseen kaytetty aika.

Tycikyvyttrimyyseldkkeen mddrdAmi,stA varten tyokyvyttomdt iaetaan kol-
meen luokkaan. Ensimm.diseen luokkaan kuuluvat ja,tkuvaa hoitoa tarvit-
sevat, tiiysin tydkyvyttomat henkilot. Toiseen luokkaan kuuluvat muut tay-
:sin tyokyvyttomat ja kolmanteen luokkaan osittain tyokyvyttomdt henkilot.

Elakkeen mAdrd muodostuu tyokyvyttomyysluokan, tyon luonteen ja tyo-
kyvyttomyyden syyn perusteella.

Kun kyseessd on tavallinen ,tyo, el6ke on ensimmAisessd tyokyvyttomyys-
luokassa 850/o eldkeperusteesta 50 rplrn (233 mk) kuukausiansi,oon saak-
ka ja 100/o tii,mdn ylittdvdlt6 ansion osalta. Toi,sessa tyokyvyttom'yysluo-
kassa eltike on 65o/o elakeperusteesta 45 rpl:aan (210 mk) saakka ja
10 0/o tdm6n ylittAvilltd osalta, seka kolmannessa tyokyvyttomyysluokassa
450/o elakeperusteesta 40 rpl:aan (187 mk) saakka ja 100/o taman ylitta-
vdl,td osalta.

Maanalaisessa tyossti, rterveydel,le vahingollisessa tyossii ja kuumakdsitte-
lytyossA eldke on ensimmdisessA tyokyvyttomyysluo,kassa 85 0/0, toisessa
:tyokyvyttomyysluokassa 65 0/o ja kolmannessa tyo,kyvyttomyysluokassa 450/o
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elSkeperusteesta 60 rpl:aan (280 mk) saakka ia 2lolo teman ylittavalta
ansion osalta.

Muissa raskaissa toissA ja rtyoolosuhteissa el6ke on ensimmAisessa ty6-
kyvyttomyysluokassa 85 0/0, toisessa tyokyvyttdmyysluokassa 65 o/o ja ko,l-
mannessa tydkyvytt<jmyysluokassa 450/o eldkeperusteesta 50 rpl:aan (233
mk) saakka ja 15olo tdmdn yli,ttdv6ltA osalta.

Elekkeen vdhimmdismd6rrA o,n ensim'mdisessd tyokyvyttomyysluokassa 50
rpl (233 mk), toisessa tyci,kyvyttdmyysluokassa 30 rpl (140 ,m,k) ja kolman-
nessa tyokyvyttomyysluo,kassa 16 rpl (75 mk). Elakkeen enimmaismaarat
ovat vastaavasti 90 rpl (420 mrk), 60 rpl (280 mk) ja 40 rpl (187 mk).

Jos ,kyseessd on ty6tapaturmasta tai ammattitaudista airheutunut tydlqvyt-
tomyys, edelld mainitut perusprosentit ovat ensimmaisessn tydkyvytto-
myysluokassa 100, toisessa tyokyvyttomyysluokassa g0 ja kolmannessa
tyo'kyvyttomyysluokassa 65. Elaikkeen perusteena olevat tu,lot ovat samat,
samoin kui.n tu,lorajan ylittdvdltai osalrta kAytettavet prosenttil,uvut.

ElSkkeen vtihimmdism6drdt tdssd tapauksessa ovat ensimmAisessd ty6-
kyvyttomyysluokassa 50 rpl (233 mk), toisessa ty<ilq/vytt6myysluokassa 35
rpl (163 mk) ja kol,mannessa tyokyvyttcimyysluokassa 21 rpl (98 mk). Enim'
mdismddrdt ovat vastaavasti 120 rpl (560 mk) 90 rpl (42O m,k) ja 45 rpl
(210 mk).

Ensi,mmdiseen ja toiseen tyokyvyttomyysluokkaan kuul,uville hen,kil6ille,
joiden tyokyvyttdmyys ei ole aiheutunut tyotapaturmasta tai ammattitau-
dista, maksstaan eldkkeeseen eraita korotuksia. Vahintaan 10 vuoden
yMiijaksoisesta palveluksesta tulee elekkeeseen 10 o/o:n korotus; 15 vuo-
desta vastaavasti 15 0/o:n ,korotus. Huotlettavista perheenjdsenista koro-
tukset ovat samat ,kuin vanhuuseldkkeissa, jos edunsaaja ei ole ty6ssa.
Hoitolisdnd maksetaan ensimmAiseen ja toiseen ty<ikyvyttdmyysluokkaan
kuuluville edunsaajille 150/o:n korotus eldkkeest6 riippu,matta tyokyvytt6-
myyden syysta. Korotusten yhteismridrd ei saa kuitenkaan ylittdd 30 o/o

elakkeesta.

EnsimmAiseen tydkyvyttdmyysluokkaan ,kuuiluvalla ei mahdollisi,lla elEikeai-
kaisi,lla tyoansi,oil,l,a ole vaikutusta eldkkeen mddrddn. Toisessa ja kol-
mannessa tyokyvyttomyysluokassa eliikettA vahennetaan, jos elA,ke ja ty6-
ansio yhdessa ylitttivAt tydkyvyttdmyyttA edeltdneen ajan ansiot. Pieni(u-
loisi,lle (eldke ja ansiot yhteensa alle 120 rpl,560 mk kuukaudessa) mak-
setaan toi,sessa tyokyvyttdmyysluokassa kuitenkin aina tdysi eldke ja kol-
mannessa vtihintidn 50 0/o taydestd eldkkeestd.
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Maaseutualuei,lla maksettavat elakkeet ovat 15 0/o pienempi6 kuin kau-
pu,ngeissa.

Perhe-eldkkeen saamisen edellytykset ovat palvelusajan pituuden osalta
samat,kuin ty6,kyvyttcimyyseldkkeissd.

Perhe-eldkettii maksetaan, paitsi sekii mi,es- ettd naispuoliselle Ieskelle
ja lapsille, erdissti tapaurksissa myos edunjdttiijdn sisaril,le, veljille, lap-
senlapsille, vanhemmille ja isovanhemmil,le.

Leski tai jompi kumpi vanhemmista saa eldkkeen, ios hd,n huolehtii edun-
jritiijrin alle &vuo,tiaasta lapsesta (tai veljestd, sisaresta tai lapsenlapses-
ta, mikali nAillii ei ole ty<ikykyisiS vanhempi,a) ei,kii ole tydssa.

Jos edunjdttdjalta ei ole jddnyt huollettavaa alle 8-vuotiasta perheenja-
sentd, m,iesleski saa eldkkeen 60 vuoden ja naisleski 55 vuoden idssd.
Tyokyvyttomdlle leskelle el6'ke kui,tenki,n maksetaan itistd riippumatta.

Leski, jo,ka ei ole edunjdttdjAn kuoll,essa tayttany,t edella mainittuja i,k6-
rajoja eikd ole ty6kyvyt6n, saa elEkkeen tdytttiessddn vaadirtun ihn tai
tullessaan ty6kyvytt6malksi viiden vuoden kuluessa edu,njdttd.j6,n 'kuole-
masta. Leski, joka on tullut elakeikaAn tai tyokyvytt<imeiksi vasta kun viisi
vuotta on kulu,nut edunjdttdjdn kuolemasta, saa elAkkeen vai,n, jos hAnel-
ld ei ole tybkykylsia, taysi.i,kaisia lapsia.

Oma eldke ja leskenelSke ovat vaihtoehtoi,sia, jos leski on oikeutettu
omaan vanhuus- ja tyci,kyvyttomyyselakkeeseen. TAllaisessa tapauksessa
maksetaan se elAke, joka on mAdrd,ltddn suurempi.

El6,ke 'maksetaan leskelle, vai,kka hEln solmisi uuden anri'oliiton.

EdunjAttAjAn hu,o'llettavina o,l,leet vanhemmat saavat elSkkeen yleensa
samoi,lla ehdoi,lla ,kuin leski.

Lapset, sisaret, veljet ja lapsenlapset saavat elakett.i 16 vuoden lkAiln
tai 18 vuoden ikiidn saakka, jos he opiskelevat. Tydkyv)rtt6melle eldke
maksetaan i,lm,an ikarajaa. Veljet, sisaret ja lapsenlapset saavat eldkkeen
vai,n, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjdttajdst?i.

Ottolapsella ja -vanhemmilla on samat oirkeudet kuin omi,lla Iapsi,l,la ja
vanhemmi,lla. lsa- ja ditipuoli ovat oikeutettuja elakkeeseen samalla ta-
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val.la kuin diti ja isA, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjdttii-
jdstd vdhintiidn 10 vuoden ajan. ls5- tai aitipuolen kuollessa lapsipuolet
ovat oi,keutettuja elAkkeeseen samalla tavalla kuin muutki'n lapset, jos
he saivat ko,ko elatuksensa taman perheessS.

Eldke voidaan maksaa myos sellaisille lapsille ja tyokyvyttomille muille
sukulaisille, jotka eivit o'lleet edunjdttdjdstA taloudel,li'sesti riippuvaisia,
mutta jotka ovat myohemmin menettaneet toimeentulomahdollisuulensa.

Perhe-eldkkeen miiArd riippuu edunj6ttdjiin kuoleman syys'ta (tapaturma,
ammattitauti tahi myy syy), tyon luonteesta, elekkeeseen oi,keutettuien
lukumd6rdstd ja edunjdttdjAn kuukausiansioista.

Jos edunsaajia on kolme tai useampia, el6ke on samansuurui'nen kuin
lyokyvyttomyysel6,ke ensimmaisessa tyokyvyttomyysluokassa tyon luonteen
huomioon ottaen. Jos edunsaajia on kaksi, elike on sama kui,n toisessa
tyokyvyttomyysluokassa. Jos edu,nsaajia on vain yksi, el6ke on sama kuin
kolman nessa tyo kyvyuo myysl uokassa.

Jos edunsaaji,na on yksi tai useampia tdyscrpo.la tai ios edu'njdttdl6n
kuotema aiheutui tyotapatu,rmasta tai ammattitaudista, eldkkeen perus-

,prosentit ovat samat kui,n edelld tyotapaturmasta tai ammattitaudista ai-
h eu,tu neesta tyo kyvytto myydesta.

Molemmissa edella mainituissa tapauksissa elAkkeen vdhimmdismddrdt
ovat ko{men tai useamman edunsaajan kyseessd ollen 50 rpl (233 mk),
kahden edunsaa.jan kyseessd ollen 30 rpl (140 m'k) ja yhden 21 rpl (98

m,k) kuukaudessa. EnimmAismdiirAt sen sijaan poikkeavat toisistaan. Kun
edunjdttdjdn kuolema aiheu ui muusta syysti kuin tyotapaturmasta tai am-
mattitaudista, elSkkeen enimmdismiidrat ovat 90 rp'l (420 mk), 60 rpl

{280 mk) ja 40 rpl (187 mk) kuu,kaudessa. Kun edunsaaji'na on tdysorpo-
poja tai edunjiittd.idn kuolema aiheutui tyotapaturmasta taikka ammatti-
taudista, enlmmAismiiiirat ovat 120 rpl (560 mk), 90 rpl (420 mk) ja 45

rpl (210 m.k) kuukaudessa.

'Perhe-elaketta korotetaan 15 0/o elekkeesta, jos edunj6ttdjdn kuolema ai-
heutui tyotapaturmasta tai ammattitaudista ja jos edunsaajia on vdhintddn
kolme. Eldketta korotetaan yhtdjaksoisen palvelusajan perusteella sellai-
sen edu,niattajdn jtilkeen, jonrka kuolema aiheutui muusta syystd kuin tyo-
tapaturmasta tai am,mattitaudista. Korotus on 100/o elakkeesta 10-15 vuo-
den palvetu,ksesta sekA 150/o elSkkeestd vdhintSSn 15 palvelusvuodesta.
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Tdysorvoille, joita on perheessi viihi,ntdAn kolme, maksetaan 15o/o:n ko-
rotus elSkkeesta edunjattajien kuoleman syysta riippumatta.

Maaseutualueilla eliikkeet ovat 15 0/o pi'enempid kuin kaupu,ngeissa.

ElSketurvan rahoituksesta vastaavat tyonardajat ja valtio. Tyonantajien
osu,us on 4.4-9.0olo pal,koista tyoalasta riippuen. Pi,eni,n maksuosuus on
valtion maati,loi,lla, suuri,n kaivosteo'llisuudessa. Valtio maksaa noin puo-
Iet ,kaikista kustannu,ksista. Ndistii maksuista rahoitetaan myos sairaus-,
ditiys- ja tyotapaturmaetuudet.

Eldkejdrjestelmdn hallinnosta huolehtii kussaki,n tasavallassa sosiaalitur-
vami'nisterio yhteistyossii ammattiliittojen kanssa. KdytdnnossA hallinto on
pitkAlle desentrali,s.oitu. Mini,sterioiden alaisuudessa on piiriverkosto.

Elakkeen myontamisestd ja maksamisesta pdAttdd sen piirin sosiaalihuol-
to-osasto, jonka alueella hakija asuu. PddttAviind elimend on elA,kkeen-
m66riidmislautakunta, jonka jdsenina ovat sosiaalihuo,lto-osaston johta.ia,
ko. piirin raha-asiai,n johtaja seka ammattiliittojen edustaja. Tyopaikan
ammattlyhd istyksen sosiaalihuo lto,kom m issio ldhettdA eldkehakemuksen
tarpeellisine asiakirjoineen ja pal,kkatietoineen sosiaalihuolto-osastolle.

Tyokyvyttomyyden m56rittely tapahtuu asiantuntijakomiteassa, jossa on
kolme erikoislAAkiiriA, yksi amma,ttiliittojen edustaja sek6 yksi juristijiisen,
joka on ko. piirin sosiaalihuollon asiantuntirja. TdmA komitea ldhettZid lau-
su,ntonsa eliikkeenmAArddmislautakun.nalle, joka myo,ntdd eldkkeen.

Huomattava osa eliikejdrjestelmbn hallinnosta kuuluu ammattiliitoi,lle. Ne
mm. pitavat yritysrekisterie, kerddvdt vakuutusmaksut, harjoittavat eldk-
keensaajien valvontaa ja avustavat valitusten tekemisessii. Varsinaisina
valituselim,ind ovat edu,nsaajan asuinpiirin Tyotiite,kevien edustajain piiri-
neuvoston toimeenpaneva ko,mitea ja ylimpdnd lii,ttotasavallan vastaava
komitea.

Halli,nnon yhdyselimend toimii koko Neuvostoliito.n puitteissa Ventijdn fe-
deratiivisen sosialistisen neuvostotasavallan sosiaaliministerion eliike.
osasto.
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12.8 PUOLA

EldkejdrjestelmAt:

- palkansaajien elAkejArjestelmd

- muita eldkejdrjestelmid:
- kaivosmiesten eldkejArjestelmA

- rautatieldisten elekejerestelma
- armeijan eldkejdrjestelmd
- poliisien eldkejdrjestelmd
- vankeinhoitoviranomaisten eldkejdrjestelmd

Palkansaajien elekeiariestelma

Palkansaajien elAkejArjestelmAn (1968) piiriin kuuluvat kaikki m,uut palkan-
saajat paitsi kaivosmiehet ja rautatielaiset sekd armeijan, poliisin ja
vankeinhoi'tolaitoksen palveluksessa olevat henkilot. Ne, jotka eiviit saa
eliikettd jostakin erityisjdrjestelmAst6, koska eivat tayta vaadittuja edelly-
tyksie, saava,t elAkkeen palkansaajien yleisestd el6kejdrjestelmiistA. Jdr-
jestelmAdn kuuluminen on pakollista. Elake-etuudet, vanhuus-, tyokyvytto-
myys- ja perhe-el6ke sekd hautausavustus, mAtirdytyvtit suurelta osalta
tyoalan mukaan. Tyot on jaettu kahteen luokkaan. Ensimmdi,seen kuuluvat
maanalainen tyo, palvelu lentokoneissa ja ulkomaanliikenteen laivoissa,
opetustyo sekd erddt epdterveellisissa tyoolosuhteissa, kuten lasi- la
telakkateollisuudessa, tehtdvAt tyot. Toiseen luokkaan kuuluvat kaikki
muut tyoalat.

Vanhuuseldketta maksetaan ensimmdiseen tyoluokkaan kuuluville miehille
60 ja naisille 55 vuoden idss6. Toisessa ty6luokassa eldkeikd on miehill6
65 ja naisilla 60 vuotta. Palvelusvuosia vaaditaan miehi,ltd 25 ja naisi,lta
20. Jos vakuutettu on lopettanut tyonteon ennen elAkeikdd, on eldkkeen
saamisen edellytyksena, etta se on tapahtunut vAhemmdn kuin viisi
vuotta aikaisemmin. Jos miespuolinen vakuutettu on ollut tydssa 35
vuotta ja naispuolinen 30 vuotta, ei viiden vuoden mdarAaikaa vaadita.

El2ikkeen suuruus m56riiytyy ansiotulojen mukaan. Eliikkeen perusteena
oleva ansiotulo eli eldkeperuste on keskimddrAinen ansiotulo 12 viimei-
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selta kuukaudelta tai, miktili se on vakuutetun kannal;ta edullisempaa,
keskimdiirdinen kuukausiansio,miltd tahansa vakuutetun itsensa valitse-
malta kahdelta perdkkdiseltd vuodelta viimeisten 12 palvelusvuoden
ajalta.

El6ke on 800/o eliikeperusteesta 1500 zl:iin (264 mk) saakka, 550/o sen
yli,ttavasta osasta 2000 zl:iin (352 mk) saakka ia 250/0 2000 zl:a (352 mk)
ylittdvdstd osasta. Eldkkeen mAdrdd korotetaan 1o/olla elakeperus-
teesta jokaiselta vuodelta, jonka vakuutettu on palvellut yli 20 vuoden
ennen 65 (miehil,lai) tai 60 (naisilla) vuoden iktid. Korotus lasketaan enin-
td6n 10 vuodelta.

Lentoliikenteen ja telakkateollisuuden palveluksessa oleville eldke voi-
daan myontiiii 15olo korkeampana. ElAkeikiiii voidaan llsiiksi alentaa len-
toliikenteen ja rnuutamien muiden tyoalojen osalta.

Eldkkeisiin myonnetdAn eraite korotuksia. Edunsaajan huoltamasta avio-
vaimosta, lapsista, lapsenlapsista, veljistd ja sisarista maksetaan saman
suuruiset korotukset kuin perheavustusjarjestelmAssd. Maan hallitukselta
kunniamerkin saaneet ovat oi,keutetut 25o/o:n korotukseen elakkeeseen.
Saman lisAyksen saavat tieteenharjoittajat. Edunsaajille, jotka kuutuvat
ensimmAiseen tyokyvyttomyysluokkaan (jatkuvaa hoitoa tarvitsevat), mak-
setaan 200 zl (35 mk) korotuksena eldkkeeseen kuukaudessa. Sotainvali-
deille maksetaan elAkkeeseen 10 0/o:n rkorotus eldkeperusteesta.

VanhuuselAkkeen vehimmaismddrti on vuoden 1970 alusta lukien g00 zl
(158 mk) kuukaudessa. MaidrAd on korotettu kolmessa vaiheessa vuodesta
1968 liihti,en, jolloin se oli 700 zl (123 mk) kuu,kaudessa. Etdkkeen vA-
himmdismSSrddn ei lasketa perhe- ei,ka tyokyvyttcimyyskorotuksia. ElAk-
keen enimmiiismdArd, poislukien edelliset korotukset, ei saa olla yli 950/o
eldkeperusteesta.

Vuoden 1970 alusta liihtien eldkettA ei makseta lainkaan, jos edunsaaja
jatkaa tyontekoa tai saa muita tuloja.

Tytikyvyttdmyyselakkeen maareemista varten tyokyvyttomat jaetaan kol-
meen luokkaan tyokyvyttomyysasteen perusteella. Ensimmiiiseen luokkaan
kuuluvat ne, jotka ovat tdysin tycikyvyttcimid ja tarvitsevat toisen henkilon
jatkuvaa hoitoa. Toiseen luokkaan kuuluvat ne henkil6t, jotka ovat tdysin
tyokyvytt6mi,ri. Kolmanteen luokkaan kuuluvat osittain tyokyvyttomat hen-
kil6t, joiden ansiokyky on vehentynyt normaalista.
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Oikeus tyokyvytto'myyselakkeeseen on vakuutetulla, joka on tullut tyo-
kyvyttomaksi tyossdoloaikana tai 18 kuukauden kuluessa (ammattirtaudin
kyseessd ollen kahden vuoden kuluessa) tyonteon lopettamisesta. Elak-
keen saamiseksi vaaditaan tietty palvelusaika, jonka pituus rii'ppuu va-
kuutetun iAstti. Vaadittava palvelusaika on yksi vuosi 1B-20-vuotiailla, 2-
4 vuotta 2O-30-vuotiailla ia 5 vuotta yli 30-vuotiailla. TiettyA palvelusai-
kaa ei vaadita, jos tyokyvyttomyys on aiheutunut tyotapaturmasta. Samoin
sita ei vaadita alle 18-vuotiaalta eikd alle 20-vuotiaalta, joka on ollut 18

ikavuodesta l2ihtien yhtdjaksoisesti tyoss6.

Tyokyvyttomyyseldkkeen mddrd riippuu ansiotuloista, tyokyvyttomyysluo-
kasta, tyokyvyttomyyden syystd, tyoolosuhteista, edunsaajan muista tulois-
ta ja tyossdolosta eldkeaikana.

Kun tyokyvyttomyys ei ole seurauksena tyotapaturmasta eike ammattitau-
dista eika kyseessa ole tyo vaikeissa olosuhteissa, eliike on ensimmiii-
sessa ja toisessa tyokyvyttomyysluokassa 65 0/o eldkeperusteesta '1 500
zl:iin (264,mk) saakka, 300/o sen ylittdviistA osasta 2000 zl:ii'n (352 mk)

saakka ja 2Oolo 2000 zl:a (352 mk) ylittAvdltii osalta. Kolmannessa tyoky-
vyttomyysluokassa prosentit vastaavien elAkeperusterajojen sisdll6 ovat
45, 20 ia 20.

EnsimmAiseen tyokyvyttomyysluokkaan kuuluville suoritetaan elekkeeseen
300 zl:n (53 mk) lisdys. TZimin lisdksi suoritetaan ensimmdiseen ja toi-
seen tyokyvyttomyysluokkaan kuuluville 0.5 o/o ja kolmanteen kuuluville
0.40lo pal,kasta jokaiselta palvelusvuodelta viiden vuoden jiilkeen, enin-
tAdn kuitenkin 20 palvelusvuodelta. Muutoin tyokyvyttomyyselAkkeeseen
maksetaan samat korotukset kuin vanhuuseldkkeeseen.

Eldkkeen vAhimm2iismdArii on vuoden 1970 alusta liihtien ensimmdisessd
tyokyvyttomyysluokassa 1 150 zl (202 mk), toisessa 850 zl (150 mk) ia
kolmannessa 650 zl (114 mk). Ennen vuotta 1970 vdhimmAismdiiriit ovat
edellisessd jArjestyksessd 760 zl (134 mk), 660 zl (116 mk) ja 460 zl
(81 mk) kuukaudessa.

Ensimmdiseen tyoluokkaan kuuluneilla, jotka ovat tyoskennelleet epateF
veellisissd tyoolosuhteissa, on oikeus 50/o:n korotukseenelSkkeeseen.Len-
toliikenteessa ja telakkateollisuudessa korotus voi olla 150/0. Jos tyoky-
vyttomyys on seurauksena tyotapaturmasta tai ammattitaudista, elakkeen
mddrdA korotetaan 10 o/o:lla, vdhintAiin kuitenkin 120 zl (21 mk) kuu-
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kaudessa. Jos tdllaisella edunsaajalla on elakkeensd lisdksi muita tuloja,
eldke maksetaan vain tavallisen suuruisena ilman korotuksia.

ElAkkeen vAhimmiiismAaret tydtapaturmasta tai ammattitaudista seuran-
neessa tyokyvyttomyydessA ovat vuoden 1970 alusta lAhtien tyokyvytto-
myysluokasta riippuen 1250 zl (220 mk),950 zl (167 m,k) ja 720 zl
(127 m,k) kuukaudessa. TdtA aikaisemmin maksetaan vastaavasti 910 zl
(160 mk), 760 zl (134 mk) ja 570 zl (100 mk) kuukaudessa.

Tyokyvyttomyyseldkkeen mddrd ei saa ylittea 95 0/o eldkeperusteesta, pois-
lukien perhekorotukset ja tycjkyvyttomyyskorotus ensimmdisen tyokyvytt6-
myysluokan mukaan.

Toiseen ja kolmanteen tyokyvyttomyysluokkaan kuuluville, tavallista tyo-
kyvyttomyyselekette saavi,lle alle 65-vuotiaille tyokyvyttomille miehille ja
alle 60-vuotiaille tyo,kyvyttomille naisil.le, jotka kdyvdt edelleen tyossd ia
saavat palkkaa keskimddrin alle 75olo eliikeperusteesta maksetaan vain
se mddrA elakkeesta, joka on keskimdArdisen kuukausiansion ja eldkepe-
rusteen vdlilld. Maksettava mAArA ei saa ylittdd 500/o tyokyvyttomyyselak-
keestA kaikki mahdolliset korotukset, paitsi perhekorotukset, mukaan lu-
kien.

Perhe-elEikettii maksetaan sellaisen edunjiittdjdn jdlkeen, joka sai van-
huus- tai tyokyvyttomyyselaketta tai oli niihin oikeutettu tai ioka kuoli
tyotapaturman taikka ammattitaudin seurauksena. Perhe-elAkettd saavat
naispuolinen leski, lapset sekii erdin edellyty,ksin myos miespuolinen les-
ki, edunjdtt6jAn vanhemmat, eronnut aviopuoliso sekii sisaret ja veljet.

Leskeneldke maksetaan kolme vuotta avioliitossa olleelle naisleskelle,
joka on tAyttdnyt 50 vuotta edunjAttdjiin kuollessa tai tdyttAd sen viiden
vuoden kuluessa edunjAttdjdn kuolemasta. Miesleskelld on vaadittava ikA
65 vuotta. Leskeneldke maksetaan iAstti ja avioliiton kestosta riippumatta,
jos leski on tyokyvyton tai huolehtii alle 1O-vuotiaasta perhe-elSkkeeseen
oikeutetusta edunjdttdjiin Iapsesta, lapsenlapsesta, sisaresta tai veljest6.
Elake maksetaan Iasta huoltavalle leskelle siihen saakka, kunnes lapsi
teyftaa 16 vuotta.

Jokainen naisleski, joka oli taloudellisesti riippuvainen edunjdttdjiistA, saa
vAliaikaisena leskenelAkkeend eldkettd yhden vuoden ajan edunj?ittdjdn
kuoleman j6lkeen, vaikka hdn ei olisikaan tayttanyt vaadittua ikAii eikti
hdnelld olisi lasta huollettavanaan. Vdliaikaisen eldkkeen maksamista voi-
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daan edellisestii jatkaa vield vuoden ajan, jos leski saa ammattikoulu-
tusta.

Vanhemmat ja miespuolinen leski saavat perhe-elakkeen vain, jos he oli-
vat taloudellisesti riippuvaisia edunjdttajasta. Eronnut aviopuoliso saa
elakkeen, jos hdn oli oikeutettu elatusapuun edunjdttAjdltA. Jos eronnut
aviopuoliso solmii uuden avioliiton, hiin menettAd eldkkeensii. Leski me-
nettAa samoin eldkkeensd solmiessaan uuden avioliiton, mutta saa sen
uudelleen, jos avioliitto punkautuu.

Lapsi saa eliikettd, kunnes hain taiyttdd 16 vuotta tai 24 vuotta, jos hain
opiskelee. Eldke maksetaan i6std riippumatta, jos lapsi on tullut tyoky-
vyttomaksi ennen 16 ikiivuottaan. Samoja sddnnoksi6 kuin lapsiin sovel-
letaan myds edunjaittAjdn lapsenlapsiin sekd naimattomiin sisariin ja vel-
jiin. Lapsen eldke loppuu edunsaajan solmiessa avioliiton, mutta opiske-
leva orpo saa eldkettA avioliiton solmimisesta huolimatta jopa 25-vuo-
tiaaksi asti, siina tapauksessa ette se on oikeutettua opintojen keston
vuoksi.

Perhe-eldkkeen suuruus riippuu edunsaajien lukumddrdstd, eliikkeen pe-
rusteena olevasta edunjdttdjdn palkasta ja edunjiitteijrin palvelusvuosien
lukumddrdstA. Jos edunsaajia on vain yksi, eliike on 45 0/o eldkeperus-
teesta 1500 zl:ii,n (264 mk) saakka, ja 50% jos edunsaajia on kaksi.
Jos edunsaajia on kolme tai useampia, eliikeprosentti on 60. Kaikilla
lasketaan lisdksi 30 % 1 500 zl:a (264 mk) ylittAvdstd eldkeperusteesta
2000 zl:iin (352 mk) saakka ja 210lo 2000 zl:a (352 mk) ylittdvdltd osat-
ta. Perhe-eldkkeen perusmddrAEi korotetaan 0.4 o/o:lla eldkeperusteesta
edunjdttdjdn jokaiselta palvelusvuodelta viiden palvelusvuoden jdlkeen,
enintaan kuitenkin 20 vuodelta.

Jos edu.njattajdn kuolema aiheutui ty6tapaturmasta tai ammattitaudista,
eldkettA korotetaan 10 o/o:lla eldkeperusteesta; vAhintddn kuitenkin 120
zl (21 mk). Tiiysorvoille maksetaan samoin korotuksena eldkkeeseen 100/o
elakeperusteesta. Kunniamerkkeja saaneesta perheenjdsenestd suorite.
taan 250lo:n korotus eltikkeeseen. Jos edunsaaja on tyokyvyton ensim-
maisen ty<ikyvyttcimyysluokan mukaan, hAnelle suoritetaan korotuksena
elSkkeeseen 200 zl (35 mk). Perhekorotuksia voidaan suorittaa samoin
ku in perheavustusjiirjestelmdssd.

Perhe-eldkkeen vdhimmdismA6rA vuoden 1970 alusta ldhtien on yhden
edunsaajan kyseess6 ollen 700 zl (123 mk) kuukaudessa, kahden edun-
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saajan 770 zl (136 mk) ja kolmen sekd useamman 850 zl (150 mk) kuu-
kaudessa. Ndihin mlidriin eivat kuulu perhe-elakkeeseen maksettavat ko-
rotukset. Ennen vuotta 1970 vAhimmdismdtirdt ovat edellisess6 jdrjestyk-
sessd 580 zl (102 mk), 645 zl (114 mk) ia 725 zl (128 mk).

EdunjAttdjAn tai hanen perheenjdsenensA kuoltua maksetaan hautaus'
avustusta hautauksesta huolehtineelle henkilolle. EdunjiittiijAn kuollessa
suoritetaan kolmen kuukauden eldkettd vastaava rahamiiArd ja perheen-
jasenen kuollessa kahden kuukauden eldkettd vastaava rahamiidrd.

ElAketurvan rahoituksesta vastaavat vakuutetut ja tyonantajat. Vakuutus-
maksut suoritetaan erityiseen eldkerahastoon. Vakuutetut maksavat 3 0/o

ansiotulostaan. Yritykset maksavat eldkerahastolle 8.50/o tyontekiioiden
palkoista. Yritysten maksuosuus kdytetdan kaikkien sosiaaliturvaetuuksien
kustannuksiin, vakuutettujen sen sijaan yksinomaan eldkemenoihin.

Elakeiariestelman hallinnosta huolehtii Sosiaalivakuutuslaitos, jolle kuuluu
myos eldikerahaston hallinto. Laitoksen apuna toimii 24 alueosastoa eri
puolilla maata. Sosiaalivakuutuslaitoksen ja alueosastojen johdossa ovat
valvontaneuvostot, jotka toimivat sekd lain tulkintatehtAvissa ette vali-
tuselimind. Valvontaneuvostojen jtisenistA 2/5 on maan hallituksen ja 3/5
ammattiyhdistysten n im ittdmiii.

Tarkastustoimintaa varten maa on jaettu '103 tarkastuspiiriin' Tydkyvytto-
myysasioita kdsittelevdt Sosiaalivakuutuslaitoksen asettamat l6iikdritoimi-
kunnat, joita on 242. Lisdksi maassa on noin 220 tiedotusasemaa. Eldke-
hakemusten ktisittelystii huolehtivat Sosiaalivakuutuslaitoksen alueosastot.
LSSktiritoimikuntien yldpuolella toimivat ldAnien vastaavat toimikunnat.

Jdrjestelmdn ylin vafuontaoi,keus kuuluu Kansalliselle ty6- ja palkkakomi-
tealle.
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12.9 RANSKA
Eltikejdrjestelmdt:
- palkansaajien eldkejArjestelmd
- palkansaajien lisdelAkejdrjestelmd

- muita elakejarjestelmia:
- kasiteollisuuden harjoittajien eldkejdrjestelme
- kaupan ja teollisuuden harjoittajien eltikejiirjestelmA
- vapaan ammatin harjoittajien eldkejArjestelmd
- maatalouden harjoittajien eldkejdrjestelmd
- maataloustyontekljoiden eldkejdrjestelmd
- kaivosmiesten eldkejdrjestelmd
- stihko- ja kaasualan tyontekijoiden eldkejdrjestelmA
- rautatielAisten eldkejdrjestelmd
- merimiesten elAkejdrjestelmd

- julkisissa toissii olevien eldkejeirjestelmd

Palkansaajien e!Skeiiiriestelma

Palkansaajien eldkejArjestelmdn (1945 ja 1967) piiriin kuuluu noin 700/o
kaikista palkansaajista. Jdrjestelmd myontdi vanhuus-, tyokyvyttomyys-
ja perhe-eldkkeitai sekd hautausavustuksia. Kolme viimeksi mainittua
etuuslajia on hallinnollisesti ja rahoituksellisesti erotettu vanhuusel6k-
keistA.

Vanhuuseldkkeitd on kahdenlaisia: vakuutusmaksuista riippuvia ja niistd
riippumattomia eltikkeitd. EdellisessA erotetaan lisdksi "normaali" van-
huuselike ja elinkorko.

Vakuutusmaksuista riippuvaa vanhuuseldketta maksetaan 60 vuotta teyt-
tiineelle vakuutetulle, rmutta eliikkeelle siirtymista voidaan lykdtd ylos-
pdin. ElAkkeen saaminen ei edellyta tyonteon lopettamista.

VanhuuselSkkeen mddrd riippuu vakuutusvuosien Iukumddrdstd, vakuute-
tun iesta ja keskimtidrdisestA vuositulosta. Jos vakuutettu on kuulunut
jdr.iestelmtiAn 30 vuotta, hdn saa 60 vuoden iiissd "normaalin" vanhuus-
eldkkeen, jonka mddrii on 20o/o keskimddriiisesta vuositulosta.

Eldkkeen maarii lasketaan suhteessa vakuutusvuosiin, jos vakuutetulla ei
ole 30 vakuutusvuotta mutta on kuitenkin 15. Jos vakuutettu on kykene-
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maton tyohon tai on ollut ainakin 20 vuotta sellaisessa vaikeassa tyossA'
jonka katsotaan aiheuttavan ennenaikaisen vanhenemisen, elakkeen
maiirh on 60 vuoden iiissd 40 0/o keskimiiarAisestd palkasta.

Keskimtiiirdinen vuosituto lasketaan 10 viimeiseltii vakuutusvuodelta ennen
60 vuoden ikdA tai, mikdli se on vakuutetun kannalta edullisempaa, ennen
elAkkeelle siirtymisen ajankohtaa. Vuosituloa laskettaessa otetaan kuten
vakuutusmaksuissakin huomioon ansiot 1 360 fr (1 028 mk) mddrAAn saakka
kuukaudessa. Elakkeelle siirtymisen lykk2iiiminen merkitsee korotusta
elakkeeseen. El2ike kohoaa 4 0/o eliikkeen perusteena olevista ansioista
jokaiselta vuodelta 60 ikdvuoden jAlkeen, joten 65-vuotiaana eliikkeelle
siirtyvdn eldkeprosentti on 40.

VanhuuselSkkeeseen suoritetaan korotuksia 65 vuotta tayttaneesta huol-
lettavasta aviopuolisosta, lapsista seki lisAksi hoitolisaa. Huollettava
aviopuoliso merkitsoe tasasuuruista korotusta elakkeeseen. Vakuutettu,
joka on huoltanut vdhintdAn kolmea lasta ainakin yhdeksdn vuotta ennen
ndiden 16 vu'oden ikaa, saa 10o/o:n korotuksen elakkeeseen. Vakuutettu,
jonka ennen 65 vuoden ik55 todetaan tarvitsevan jatkuvasti toisen hen-
kilon hoitoa, saa 40o/o:n korotuksen eliikkeeseen.

Elinkorkoa maksetaan vakuutetulle, joka on tayttanyt 65 vuotta ja ollut
jArjestelm6n piirissd 5-14 vuotta. Elinkoron mddrii on 100/o 1.7. 1930 ja
31. 12. 1935 vdlisend aikana vanhuusvakuutusta varten maksetuista vakuu-
tusmaksuista sekd 10 o/o puolesta mdtiriistA kaikkien 1. 1. 1936 jdlkeen
sosiaalivakuutusta varten maksettujen vakuutusmaksujen kaksinkertaisesta
yhteismliAristd. Elinkorkoon ei suoriteta mitddn korotuksia.

NAitd vanhuuselekkeita maksetaan vakuutetun varallisuudesta riippumatta.

Niille henkiloille, jotka eivdt voi saada edellislii vanhuuseldkkeltd, 'koska
he eivdt ole maksaneet riittavasti tai lainkaan vakuutusmaksuja, makse-
taan tasasuuruisia vanhuuselAkkeitii. NdmA eldkkeet ovat siis maksetuista
vakuutusmaksuista riippumattom ia.

Tasasuuruisen vanhuuseliikkeen saamisen edellytyksenii on 65 vuoden
ika tai 60, jos vakuutettu on tyokyvyton. Lisdksi vaaditaan, etta vakuu-
tettu on ollut tyossA yhteensa 25 vuotta tai 15 vuotta 50 ikAvuotensa
tayttamisen jdlkeen ja ettei vakuutetun tulotaso ylita tiettya rajaa. Tdmdn
vanhuuseldkkeen merkitys on melko vdhAinen, koska useimmat niistA,

lotka ttiyttAvdt tamtin elakkeen vaati,mat ehdot, tulevat oikeutetuiksi myos
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vakuutusmaksuista riippuvaan elakkeeseen. Tasaeldkkeen mddrd on
1 550 fr (1 172 mk) vuodessa. ElAkkeeseen suoritetaan korotuksia huol-
lettavasta aviopuolisosta ja lapsista.

Edellisen suuruista lisAeltikettd voidaan suori'ttaa 65 vuotta taytteneelle
(tai 60 vuotta tAyttdneelle tyokyvyttomAlle) perheenAidille, joka on huol-
tanut ainakin viittd lasta vdhintddn yhdeksdn vuoden ajan lasten 16 ensim-
maiseste ikdvuodesta.

Kansallisesta yhteisrahastosta maksetaan Iisdeldkettd vanhuus- tai ty<)-
kyvyttomyyseleketta saavalle edunsaajalle, jonka varallisuus ei ylita tiettya
rajaa. Tiim6n lisaelakkeen mAdrii on 950 fr (718 mk) vuodessa. Elaketta
vdhennetddn suhteellisesti, jos edunsaajan varallisuus ylittea asetetun
rajan.

TyiikyvyHtimyyseldke kAsitetddn sairausvakuutuksesta saadun etuuden
jatkoksi.

TyokyvyttomyyselAkkeen saamisen edellytyksend on v6hintdtin 2/3 W6-
kyvyn menetys. Edelleen vaaditaan, etta vakuutettu on ollut jArjestelmdn
piirissd vihinttiSn 12 kuukautta ja tycissii 480 tuntia viimeisten 12 kuu-
kauden aikana. Teste tuntimdiiriistd on oltava 120 viimeisten kolmen
kuukauden aikana kuluneita.

Tydkyvyttomyyseliikkeen suuruus riippuu vakuutetun tyokyvyttomyysas-
teesta. Tyokyvyttomdt jaetaan kolmeen luokkaan: 1) osittain tyokyvyttomdt,
2) tdysin tyokyvyttomet, ja 3) jatkuvaa hoitoa tarvitsevat, teysin tyokyvyt-
tomdt henkilot.

EnsimmAiseen luokkaan kuuluvilla tyokyvyttomillii elake on 300/o keski-
mddr6isestA ansiotulosta, joka lasketaan 10 viimeiseltd vuodelta. Toiseen
luokkaan kuuluvilla elake on 50 0/o keskimddriiisestd ansiotulosta. Kol-
manteen luokkaan 'kuuluvilla elake on sama kuin toisessa luokassa, mutta
siihen maksetaan hoitolisdnd 40 o/o elakkeesta. Jokaisessa kolmessa
tydkyvyttomyysluokassa el6kkeil,l6 on vAhi,m,mdis- ja eni,mmdismddrdt.

Jos edunsaaja joutuu sairaalahoitoon, eldkettd vdhennetddn 20-60o/o
edunsaajan perheen varallisuudesta riippuen. El6ke voidaan lopettaa
kokonaan, jos edunsaajan tyokyky palautuu sellaiseksi, ettd hiin voi ty6s-
saan ansaita 50 0/o normaaleista ansioista, tai jos edunsaaja yleensd
ryhW pysWdsti tyohon.
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ErAissii tapauksissa edunsaajalle voidaan suorittaa palkan lisdksi osa
elekkeesta, enintdAn puolet, jos edunsaaja saa uudelleenkoulutusta johon-
kin ammattiin. Eldkettd voidaan maksaa koulutuksen jAlkeenkin, enintdAn
kuitenkin kolmelta vuodelta.

Tyokyvytt6myyseldkkeen maksaminen lopetetaan 60 vuoden itissS, jolloln
edunsaaja alkaa saada vanhuuseldkettii.

Tyokyvytt6myyseldkkeensaajan alle 60-vuotiaalla naispuolisella leskelld,
joka ei saa mitddn el6kettd, on oikeus leskeneldkkeeseen, jos hAn on
tdysin tyokyvyton. Tyokyvyton,miesleski saa vastaavassa tapauksessa
elAkkeen, jos hdn oli taloudellisesti riippuvainen vaimostaan. Elikkeen
mddrA on puolet edunjAttdjdn eldkkeesta, kuitenkin siten, ettA elAkkeellA
on vdhimmdismddrd. Eltikettd voidaan korottaa 100/0, jos edunsaajalla on
ainakin kolme lasta.

Perhe-elfikett?i maksetaan sekA nais- ettA miespuoliselle leskelle, jos
edunjAttdjii sai vanhuuseldkettA tai elinkorkoa tai oli kuollessaan siihen
oikeutettu. Orvoneldkkeitd ei makseta lainkaan.

Leskeneltikkeen saamiseksi vaaditaan, ettA leski on tdyttiinyt 65 vuotta
(tai 60 jos hdn on tyokyvyton) ja ettA avioliitto oli solmittu ennen edun-
jattajan 60 vuoden ikaiS ja etta se oli jatkunut vdhintdtin kaksi vuotta
ennen kuin edunjattaja sai vanhuuseldkkeen. LisAksi edellytetaan, etta
leski oli taloudellisesti riippuvainen edunjdttdjdstd eivAtkti lesken varat
ylita tiettya rajaa.

Leskeneldkkeen mddrd on 50 0/o edunjdttAj5n eldkkeestd. Eldkettd koro-
tetaan 10 0/o leskelle, joka on huoltanut vtihintddn kolmea lasta.

Leskenel6ke voidaan maksaa myos sellaisen edunjiittdjiin jiilkeen, joka
sai vakuutusmaksuista riippumatonta vanhuuseldketta tai oli siihen kuol-
lessaan oikeutettu. TiimA leskeneldke on saman suuruinen kuin vastaava
vanhuusel6ke. Elaketta voidaan lisata lapsikorotuksella, jonka miid16 on
1O o/o kolmesta huollettavasta lapsesta.

EdunjdttAjdn kuoltua maksetaan hautausavustus joko leskelle tai muille
jdlkeenjddneille. Hautausavustuksen saamisen edellytyksena on, ettii
edunjdttdjd on ollut tyossd vAhint66n 60 tuntia kuolemaa edeltdneiden
kolmen kuukauden ai'kana.
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Hautausavustuksen mddrd vastaa edunj:ittdijdn g0 paivan ansiota. Avus*
tuksella on vdhimmdismaara, joka on 1 0/o vakuutusmaksun perusteena
olevista vuosiansioista, sekA enimmdismddrd, joka on vakuutusmaksujen
perusteena olevan kuukausiansion enimmiiismddrd kolminkertaisena.

Elakkeet ja elEikkeen perusteena olevat ansiotulot tarkistetaan vuosittain.
Tarkistus tapahtuu erityisen kertoimen avulla. Tarkistuksella halutaan
pitdei eldkkeiden arvo samalla tasolla yleisen tulotason kanssa.

Elekkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut ja tyonantajat. Vanhuus-
eldkkeitd varten vakuutetut maksavat 3 0/o alle 1 360 fr (1 028 mk) kuu-
kausitulostaan ja tyonantajat 5.5 0/o vastaavista palkoista.

Tyokyvyttomyys- ja perhe-elakkeita sekd hautausavustuksia varten vakuu-
tetut suorittavat 3.5 0/o niistd ansioista, jotka ovat alle 1 360 fr (1 028 mk)
kuukaudessa, tyonantajien osuuden ollessa 11.5olo vastaavista palkoista.
Mikdli vakuutetun tulot ylittdvdt 1 360 fr (l 028 mk) kuukaudessa, hiin
joutuu edellisen vakuutusmaksun lisdksi maksamaan I 0/o tdm6n rajatulon
ylitt5vdltA kuukausitulon osalta ja tydnantajat vastaavasti 2 0/0.

Tyokyvyttcimyys- ja perh+.el5kkeitd sekd hautausavustuksia varten koot-
tavista vakuutusmaksuista rahoitetaan myos sairausvakuutuksen sairaus-
ja eitiysetuudet.

El6,keturvan hallinto tapah.uu kol,mella tasolla: paikaltis-, alue. ja koko
maan tasolla.

Vanhuuseldkkeiden hallinnosta vastaa koko maan tasolla Kansallinen
vanhuusvakuutuskassa ja tyokyvyttdmyys- sekA perhe-eldkkeiden hallin-
nosta Kansallinen sairausvakuutuskassa. Niiden johdossa ovat yhtdldi-
sesti edustettuina vakuutetut ja tyonantajat. Kassojen tehtAvAnd on ennen
kaikkea huolehtia jdrjestelmien rahavaroista. Kassojen apuna toimii alue-ja paikalliskassoja. Edelliset huolehtivat vakuutusmaksujen kerd6misestd
ja elAkkeiden myontdmisestA ja jAlkimmaiset elakkeiden maksamisesta
ja vakuutettujen rekisterdinnista.

Kansallisten vanhuusvakuutus- ja sairausvakuutuskassojen ylaipuolella
toimii koordinoivana elimenii Sosiaaliturvajerjestelmien keskuselin. Se
suorittaa rahavarojen tasausta jtirjestelmien kesken ja er6i'.ai jarjestelmien
yhteisiA tehtdvi6.

Eliiketurvan yli,mpind valvontaeliminA toimivat sosiaali,ministerid seke
talous- ja finanssiministerio.
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Palkansaajien lisiieliikeiiiriestelmii

Palkansaajien listielakejiirjestelmd (1947 ja 1962) muodostuu useista eri
.eldkej6rjestelmista, lotka syntyivat tyomarkkinajdrjestojen vtilisillii sopi-
muksilla. Jdrjestelmien piiriin kuuluvat kaupan ja teollisuuden palveluk-
sessa olevat 21 vuotta tayttaneet palkansaajat. Muutkin kuin kaupan ja
teollisuuden tyoalat voivat halutessaan liittyA jdrjestelmiin'

Lisdeldkejarjestelmiit vaihtelevat kooltaan ja ulottuvuudeltaan jdrjestel-
mistd, joihin kuuluu yhden yrityksen palkansaaiat, jiirjestelmiin, joita
suuret eri kassojen muodostamat yhteenliittymat ovat perustaneet. Tar
kei,mmAt niiistii ovat ns. "cadres"-jArjestelmd ja "non-cadres"-jdrjestelmA.
'Cadres-ldrjestelma on lisdeldkejdrjestelmistA vanhin (1947). Cadres-jdrles-
telmd perustettiin niitti palkansaajia varten, joiden palkkataso ylitti yleisen

el6kejdrjestelmdn vakuutusmaksujen ja samalla eldkkeiden perusteena
olleen rajatulon. NAmd palkansaajat olivat I6hinnti ammattitaitoisia tyon-
tekijoitd seka teknisen tai akateemisen koulutu,ksen saaneita toi,mihenki-
loit2i. Vuoden 1962 jdlkeen uusien tyonantaiien on pitdnyt jAr.iestd6 tyon-
tekijoittensA eldketurva non-cadres-jiirjestelmiin mukaisesti. Tdmd jdrjes-
telma perustettiin niitd lAhinnd ammattitaidottomia tyontekiioitti ja alempi-
palkkaisia toimihenkiloita varten, joiden palkkataso oli selvdsti cadres-
palkansaajien alapuolella.

LisdelskejArjestelmien myontdmit eldke'etuudet ovat vanhuus- ja perhe-

eldkkeet.

Vanhuuselake maksetaan 65 vuoden iassa 44 vuoden palveluksen jilkeen'
Palvelusajaksi katsotaan myos se palvelusaika, jolta ei ole maksettu
vakuutusmaksuja. Eldkkeelle voidaan siirtyd .io 55 vuoden iAn tdytttimisen
jAlkeen, mutta elakkeen mdiird on tdlloin vdhennetty. Ne vakuutetut,
jotka eiviit ole koskaan maksaneet vakuutusmaksuja, voivat jtitida eliik-
keelle jo 60-vuotiaana, mutta saavat samoin vahennetyn elAkkeen. Eldk-
keen saaminen edellyttdd tyonteon lopettamista.

Cadres-jArjestelmdssii eliike on 65 vuoden idssA 40 0/o palkansaajien
yleisen eliikejdrjestelmdn soveltaman rajatulon ylittdvdltti ansiotulon
osalta ennen eldkeikdd. Non-cadres-jArjestelmAssd eliike on 65 vuoden
idssd 20 0/o edunsaajan koko ansiotulosta ennen eldkeikdd.

Elakkeen mAdrd riippuu vakuutetun "tililleen" hankkimista eldkepisteistd'
Jokaiselta vakuutusmaksuvuodelta vakuutettu saa elakepisteit2i, jotka vas-
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taavat hdnen vuosittaisen vakuutusmaksunsa yhteismtidrda jaettuna tuon
vuoden vertauspalkalla, joka lasketaan jdrjestelm6dn kuuluvien vakuu-
tettujen keskimddriiisen edellisen vuoden vuosipalkan perusteella. Elake-
pisteiden rahallinen arvo mtidrdtiian vuosittain. siin6 otetaan huomioon
kaikkien vakuutusmaksujen kokonaismddrd ja vakuurtetuille kertyvien eld-
kepisteiden todenndkoinen yhteismddrd ko. vuonna ja tiettyind seuraa-
vina vuosina. Tail16 tavalla saadaan samalla eldkkeiden maairat sopeu-
tettua yleiseen palkkatasoon.

Elaketta voidaan korottaa tietyillei lisdeduilla. Edunsaajalle, jolla on huol-
lettavanaan ainakin kolme lasta, maksetaan lisdeldkettd. sitd voidaan
maksaa myos silloin kun vakuutetun olosuhteet edellyttdvdt erityistd
taloudellista tukea.

Perhe'eldke myonnetddn naispuoliselle leskelle ja lapsille. Leskeneliik-
keen saa leski, joka on tayttanyt 55 vuotta (tai 50 vuotta cadres-jdrjes-
telmassa) edunjrittdjan kuollessa tai on tyokyvyton, tai jolla on huoltet-
tavanaan ainakin kaksi lasta. Leskeneldkkeen miidrd on 60 0/o ja orvon-
eliikkeen 30 0/o edunjAttdjdn elAkkeestA.

Lisdeleikkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut ja ty6nantajat.

Cadres-jdrjestelmAssd vdhimmdisvakuutusmaksu on go/o palkansaajien
yleisen eliikejarjestelmdn soveltaman rajatulon ylitt6vdlt6 ansiotulon
osalta yldrajatuloon saakka, jonka maarii on 4-kertainen verrattuna ylei-
sen eldkejrirjestelmdn rajatuloon. vakuutusmaksusta tyonantajan osuus
on 6 ja vakuutetun 2 prosenttiyksikk6A. Vakuutusmaksu voidaan osapuol-
ten sopimuksella korottaa 16 0/o:ksi, iolloin elakkeet vastaavasti suu.
renevat.

Non-cadres-jSrjestelmdssd vakuutusmaksu on 4olo ansioista rajatuloon
saakka, joka on puolestaan S-kertainen verrattuna palkansaajien ylei-
sessd el6kejdrjestelmdssd sovellettavaan rajatuloon. vakuutusmaksu
jaetaan tyonanta.ian ja vakuutetun kesken suhteessa g:2.

Lisdeldkejdrjestelmien hallinnosta vastaavat sit6 varten perustetut kassat.
Cadres- ja non-cadres-jdrjestelmille on omat keskuselimensd, joiden
tehtdvdnd on tolmia koordinoivina ja rahavaroja tasaavina yhteistyo-
eliminil.

Tiissd kuvattujen jdrjestelmien lisdksi on lisdeldkejdrjestelmid, jotka toimi-
vat itsendisesti edellisen organisaation ulkopuolella. Niitai on mm. pank-
kien, sanomalehtien, liikenteen ja hotellialan palkansaajilla.
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12.10 SVEITSI

EldkejArjestelmd:

- koko vdeston kattava ansioihin suhteutettu eldkejdrjestelmd

Sveitsin eltikejZirjestelmd

Sveitsin ansioihin suhteutettu elAkejdrjestelmti myontAA vanhuus- ja per-
he-eldkkeitd (1948) sekii tyokyvyttomyyseliikkeitd (1960 ja 1968). ElaikejAr-
jestelmdn piiriin kuuluu koko vAesto ja se perustuu pakollisen vakuutuk-
sen periaatteelle.

Vanhuuseldkette maksetaan 65 vuotta tayttaneelle miehelle ja 62 vuotta
tdyttAneelle nai,selle. El6kkeen saamisen edellytyksenA ei ole tyonteon
lopettaminen.

Vanhuuseldkkeitd on kahdenlaisia: ns. vakinaisia ja ylimdArAisi6 elAkkei'
ta. Vakinaiset elakkeet jakautuvat tdysimiidriiisiin ja osaeltikkeisiin.

Tdysimddrdisen eltikkeen saamiseksi vaaditaan, etta vakuutettu on suo-
rittanut vakuutusmaksut jokaiselta vuodelta vuodesta 1948 lAhtien tai sen
vuoden alusta, jona vakuutettu on tdyttiinyt 21 vuotta, jos se on tapah-
tunut vuoden 1948 jdlkeen.

TAysimAEiriiinen elAke kuukautta kohti lasketaan vuoden 1969 alusta ldh-
tien siten, ettti kiinteddn 125 fr:n (120 mk) perusmddrAdn lisdtHiin 1.250/o
keski'mtitirtiisesta vuositulosta niilta vuosilta, joilta vakuutettu on maksa-
nut vakuutusmaksunsa. EldkkeillA on vdhimmdis- ja enimmdismiiiriit. Yk-
sindisen henkil6n tdyden eliikkeen vdhimmdismddrd on 2 400 fr (2 305
mk) ja enimmAismddrd 4800 fr (4610 mk) vuodessa. Viihimmdismdiirii
vastaa 6000 fr:n (5763 mk) ja enimmiiismdiird 22000 fr:n (21 131 mk)
keskimAtirdisen vuositulon perusteella lasketun elakkeen mAArA6.

Avioliitossa olevalle miehelle, jonka vaimo on tiiyttiinyt 45 vuotta mutta
ei 60 vuotta, elAkettd korotetaan 400/0. Saman suuruinen korotus makse-
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taan alle 1B-vuotiaasta (tai alle 25-vuotiaasta opiskelevasta) lapsesta.
Ndissd tapauksissa korotuksen v6himmdismddrd on 960 tr (922 mk) ja
enimmdismdArd 1 920 tr (1 844 mk) vuodessa. Kun mies on tAyttdnyt 65
vuotta ja vaimo 60 vuotta tai on vAhintddn 500/o:n invalidi, maksetaan
elSkkeeseen 60 0/o:n korotus. TAlloin muodostuvan ns. aviopuolisoeliik-
keen viihimmAismddrd on 3840 fr (3688 mk) ja enimmdismddrA 7680
1r (7 377 mk) vuodessa.

Tdysimdtirdisten eliikkeiden ohella maksetaan ns. osaeldkkeitd. Niitd saa-
vat vakuutetut, jotka eivSt ole suorittaneet tiysimdiirAiseen eldkkeeseen
vaadittavaa mddrAA vakuutusmaksuja. Vdhimmdisvaatimuksena on makse-
tut vakuutusmaksut yhdelta vuodelta. Osaeliike on yhta suuri osa tay-
destA eldkkeestii kuin ao. henkilon vakuutusvuosien lukumdiirA on hdnen
ikdluokassaan vaadittavasta tAydestd mddr.istd.

Sellaiselle Sveitsin kansalaiselle, jonka vakinainen eliike jAisi pienem-
mAksi kuin nykyisen tdysimddriisen elAkkeen vlihimmAismiiiirii, suorite-
taan ns. ylimAdrAistA elaketta niin paljon, etta hanen eldkemdiiriinsd vas-
taa tiiysimAiiraisen vanhuuseldkkeen vAhimmdismAdrdd. YlimiiArAinen elii-
ke maksetaan, jos vakuutetun tulot ja omaisuus eivdt ylitii tiettyja rajoja.
Tulorajoja ei kuitenkaan sovelleta henkiloon, joka on syntynyt ennen
1. 7. 1883, eikd ennen 1. 12. 1948 leskeksi tai orvoksi tulleisiin. Ntimd
ovat niitii henkiloit6, jotka jtrivAt vuoden 1948 lain ulkopuolelle. Tulo-
rajoja ei myoskddn sovelleta 62 vuotta tayttaneeseen aviovaimoon, joka
ei ole maksanut vakuutusmaksuja (ndin on vain niin kauan kuin aviomies
ei ole oikeutettu aviopuolisoille maksettavaan vanhuuseldkkeeseen), eika
naiseen, joka on eronnut puolisostaan 61 ikdvuoden tayttamisen jAlkeen.
YlimtidrAisten elAkkeiden osalta jdrjestelma vastaa tavallaan tasasuurui-
sia eldkkeitii maksavaa kansaneliikejiirjestelmdd. Nditd ylimddraisia elak-
keiti voidaan maksaa paitsi vanhuus-, myos tyokyvyttomyys- ja perhe-
eldkkeen saajille.

Eliikkeensaaja, joka on ollut vihintAAn vuoden vaikeasti avuton, saa
elAkkeeseensi Iisdykseni 175 fr (168 mk) kuukaudessa.

LeskenelEkette maksetaan alle 62-vuotiaalle naispuoliselle Ieskelle, jolla
on edunjAttdjan kuollessa huollettavanaan yksi tai useampia lapsia, sekA
lapsettomalle leskelle, joka edunjAttAjAn kuollessa on tayttanyt 40 vuotta
ja ollut avioliitossa vdhintddn viisi vuotta. Ndissd tapauksissa eliike on
80 0/o siita edunjiittdjdn vanhuuseliikkeestii, jota hdn sai tai johon h6n
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oli oikeutettu. Eldkkeen v6himmdismddrd on 1 920 fr (1 844 mk) ja enim-
mAism6dri 3 840 f r (3 688 mk) vuodessa.

Leskelle, joka ei tAytA edellisiS vaati,muksia, maksetaan kertasuorituksena
2-4 vuoden leskenel6kettti vastaava rahasum,ma riippuen lesken idstd
edunjAttdjAn kuollessa ja avioliiton kestosta.

Eronnut aviopuoliso on oikeutettu leskeneldkkeeseen, jos hdn sai elatus-
apua mieheltddn ja avioliitto oli kestdnyt ai'nakin 10 vuotta.

Orvoneliikettd maksetaan sekd tAys- ettii puoliorvolle. Orvoneldkettd mak-
setaan 18 vuoden ikddn saakka ja 25 vuoden ikddn, jos asianomainen
opiskelee. Jos lapsi on vAhintddn 50 o/o:sesti tyokyvyton, eldkettd makse-
taan 20 ikdvuoden tayttemiseen saakka. Puoliorvon el6ke on 40olo edun-
jattajan vanhuuseliikkeestd. VdhimmAism66r6 on 960 tr (922 mk) ja enim-
m6ismAdrii 1 920 fr (1 844 mk) vuodessa. Tdysorvon elake on 60 0/o edun-
jettajan vanhuuseldkkeestd, vAhimmdismA6rAn ollessa 1 MO lr (1 383 mk)
ja enimmAismddrin 2880 fr (2766 mk) vuodessa.

Tytikyvytttimyyseliikeillii on oma jArjestelmdnsd, rnutta se on erittdin I5-
heisessii yhteydessA vanhuus- ja perhe-eldkejdrjestelmiSn. Tycikyvytto-
myysel6kkeilld pyritddn suojelemaan vakuutettuja tyokyvyttomyyden ta-
loudellisilta seurauksilta siihen katsomatta, onko tyokyvyttomyys fyysistd
vai henkistii ja johtuuko se sairaudesta vai tapaturmasta. Ulottuvuus on
sama kuin vanhuus- ja perhe-eldkkeilld. ElAkkeen saamiseksi vaaditaan
vakuutusmaksut samojen perusteiden mukaan kuin vanhuuselakkeessa.
Ty6kyvyttomyyseldke muuttuu vanhuuseldkkeeksi edunsaajan tdyttdessd
65 vuotta.

Taiysi ty6kyvyttomyyselAke maksetaan, jos tyokyvyttomyysaste on ansio-
kyvyn menetyksenA ilmaistuna vilhintddn 662/to/o. Jos ty6kyvy,tt6myys-
aste on taman alapuolella mutta yli 500/0, maksetaan ainoastaan puolet
tdydestd eltikkeestA. Poikkeustapauksissa tdmd mdArd voidaan maksaa
silloinkin kun tyokyvyn menetys on vain 1/3. Tyrlkyvyttdmyysaste mddrS-
t66n vertaamalla ,kuntoutuksen jdlkeistd ansiomSSrd6 silhen, jonka asian-
omainen saisi, ios ,h6n ei olisi tyokyvyt6n. Kuntouttaminen on ,tyokyvyt-
t6myysvakuutuksessa tuotu voimakkaasti esille, ja varsinaista eldkettd
maksetaan vasta, jos kuntouttamisyritykset eivdt johda tulokseen. Kun-
touttamisaikana maksetaan eldkettd vastaavaa pdivdrahaa, johon vakuu-
tettu on oikeutettu jo 18 vuotta tdytettyiidn.
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Tycikyvyttcimyyseldkkeiden mddriit lasketaan samalla tavalla kuin edell6
vanhuuseldkkeiden mAdrAt. Edunsaajalle, joka tarvitsee jatkuvaa toisen
henki'lon hoitoa, suoritetaan tyokwyttomyyden vaikeusasteesta riippuen
67-200 fr:n (64-192 mk) lisdys el6kkeeseen. Tiimdn lisdn saamisen edel-
lytyksend on viel6, etteivAt edunsaalan muut tulot ylitd tiettyA rajaa.

TyokyvyttomyyselSke myonnetddn myos silloin, kun kysymyksessd on pit-
kdllinen sairaus mutta ei pysyvii tyokyvyttomyys (vAhintdAn 360 pdiv66
tycikyvytrin ja tyokyvyn vdheneminen 50o/o tai enemmAn).

Vuonna 1966 voimaan tulleen lain puitteissa kantonit voivat myontdd
tuloharkintaisia lisdeldkkeit?i pienituloisille vanhuus-, tydkyvyttomyys- ja
perhe-elSkkeen saajille. Kukin kantoni voi itsendisesti p6Attdd nAiden
listieliikkeiden maksamisesta, joihin se kuitenkin saa rahallista tukea
liittovaltiolta 30-70o/o eldkkeiden kustannuksista kantonin taloudel'lisesta
kantokyvystd riippuen. LisdelAkkeiden tarkoituksena on yhdess6 varsinais-
ten elAkkeiden kanssa taata jokaiselle edunsaajalle riittdvd toimeentulo.
LisdelAkkeitd myonnettaessa otetaan huomioon edunsaajan tulot ja omai-
suus tiettyjen sdAntojen mukaan. Nditii eldkkeitA voidaan maksaa Sveit-
sin kansalaisille ja niille ulkomaalaisille, jotka ovat asuneet maassa kes-
keytyksetta vAhintdAn 15 vuotta (pakolaisten kyseessd ollen viisi vuotta).

Eliikkeet tarkistetaan joka kolmas vuosi, jolloin elakkeet sopeutetaan
hintatasoon maassa. Tarkistus voidaan suorittaa aikaisemminkin, jos
kuluttajahintoja osoittava indeksi on kohonnut 8 0/o:lla. Joka kuudes vuosi
tarkistetaan eldkkeiden ja ansiotulojen viilinen suhde.

Eldkkeiden rahoituksesta vastaavat palkansaajien osalta vakuutetut, tyon-
antajat sekA valtio ja kantonit. Vakuutettu suori,ttaa ansiotulostaan 2.6 o/o

vanhuus- ja perhe-elSkkeita varten ja 0.6 0/o tyokyvyttomyyseldkkeitA var-
ten. Henkilot, jotka eivAt harjoita ansiotoimintaa ja joilla ei ole vakuutus-
aikanaan tuloja, suorittavat vakuutusmaksuina varallisuudesta riippuen
40-2 000 fr (38-1 921 mk) vuodessa. TyossakAymdttdrntit perheenemAnnAt
eivat maksa vakuutusmaksuja.

Tyonantajat suorittavat vakuutettujen palkoista 2.6 0/o vanhuus- ja perhe-
eldkkeitA sek6 0.6 0/o tyokyvyttomyyselakkeita varten.

Itsenaisten yrittdjien vakuutusmaksu,n suuruus on 4.6 0/o verotettavista
vuosiansioista. Jos yrittdjdn vuositulo on alle 16 000 fr (15 368 mk) mutta
vAhint6Sn 1600 fr (1 537 mk), vdhenee vakuutusmaksu asteittain 2.60/o:iin.
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Jos vuositulo on alle 1 600 fr (1 537 mk), on vakuutusmaksu aina 40 fr
(38 mk) vuodessa.

Valtio la kantonit osallistuvat vanhuus- ja perhe-eldkejdrjestelmdn kus-
tannuksiin kiinteillA vuosimaksuilla (vuoteen 1984 saakka vAhintiidn 200/o
ja sen jdlkeen vAhintAdn 25 0/o kaikista kustannuksista). Ne myos mak-
savat 50 0/o tyokyvyttomyyselakkeiden kokonaiskustannuksista. Toisen puo-
len tyokyvyttomyyselAkkeiden kustannuksista suorittavat vakuutetut ja
tyonantajat. Valtio ja kantonit jakavat tyokyvyttomyyselakkeiden osalta
kustannuksensa keskeniiiin siten, ettd valtio suorittaa niistd 213 ia kanlo-
nit 1/3. Vanhuus- ja perhe-eltikkeiden osalta valtio suorittaa 3/4 ja kan
lonit 1/4 jdrjestelmiille tulevista julkisista varoista.

Eldkejdrjestelmdn hallinnosta huolehtivat ns. tasausrahastot, joita on
yhteensii 104. Kantonit ovat perustaneet 25 ja valtio 2 rahastoa. Taman
lisAksi on 77 eri ammattien tasausrahastoa. Eri tasausrahastojen keskus-
elimenA on Keskustasaustoimisto, joka myos suorittaa vakuutettujen
rekisteroinnin. Tasausrahastojen pAAtehtdvind ovat vakuutusmaksujen
kerAA'minen sekd elAkkeiden laskeminen ja maksaminen.

Valtion elimet harjoittavat epasuoraa jarjestelmAn valvontaa. Sitd varten
on olemassa tarkastustoimistoja, joissa tutkitaan aika a,ioin rahastojen
kertomukset.

Tyokyvyttomyysvakuutuksen halli,nto on IdheisessA yhteydessii vanhuus-
ja perhe-eldkevakuutuksen hallintoon. Omia elimid ovat kuitenkin kaksi
valtion perustamaa tyokyvyttomyysvakuutuslautakuntaa, joista toinen on
perustettu liittohallituksen virkailijoita ja toinen ulkomailla asuvia vakuu-
tettuja varten. Jokaisessa kantonissa on oma tyo,kyvyttomyysvakuutus-
lautakuntansa. Nama lautakunnat kAsittelevAt tyokyvyttomyystapaukset ja
pddttAvdt kuntouttamisohjelmasta sekii el5kkeiden maksamisesta. Kuntout-
tamistoimintaa varten on olemassa lisdksi '10 alueellista toimistoa eri
kantoneissa.

JArjestelmdn yleisvalvonnasta vastaa sisdasiainministerio, jonka alaisena
toimii sosiaalivakuutustoimisto.

Tasausrahastojen paatoksista voidaan valittaa ensin kussakin kantonissa
olevalle valitusviranomaiselle sekA sen jdlkeen vakuutusoikeuteen.
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12.11 TSEKKOSLOVAKIA

Eldkejdrjestelmdt:
- palkansaajien elakejarjestelma
-,muita elAkejSrjestelmi6:

- osuustoiimintatilojen tyontekijoiden eliikejdrjestelmA

- maanviljelijciiden ja muiden itsendisten yri,ttdjien elAkejdrjestelmA

Palkansaajien eldkej?irjestelma

Palkansaajien eldkejdrjestelmrin (1965) piiriin kuuluvat maataloudellisten
osuustoimin,tatilojen tyontekijoitA lukuun ottamatta kaikki muut palkan-
saajat. Tdmdn lisdksi tdssd jdrjestelmdssd ovat eraat vapaan ammatin
harjoittajat, mm. arkkitehdit, taiteilijat ja tiedemiehet, sekd opinnoissaan
pitkAlle edistyneet opiskelijat. JdrjestelmA perustuu pakollisen vakuutuk-
sen periaatteelle ja se myont66 vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-
eldkkeita sekA hautausavustuksia.

Eldkkeet mSdrdytyvtit suurelta osalta sen mukaan millaista tyota edun-
saaja on tehnyt. Tata varten eri ammatit on jaettu kolmeen luokkaan.
EnsimmAiseen tyoluokkaan kuuluvat terveydelle vaaralliset ja vaarallisissa
olosuhteissa tehtdvdt tydt (esim. maanalainen kaivostyo). Toiseen tyo-
luokkaan kuuluvat muut erityisen vaikeissa tyoolosuhteissa teh,tAvdt tyot
ja kolmanteen kaikki muut.

Vanhuuselake maksetaan miehille yleensa 60 vuoden iassa 25 palvelus-
vuoden jalkeen. Eltikkeelle siirtymistA voidaan kuitenkin lykdtd. Muuta-
milla tyoaloilla, esim. tietyissd kaivosalan toissti, eltikeikd ensimmdisessA
tyoluokassa on 58 vuotta, jos vakuutettu on tydskennellyt tayteen eliik-
keeseen vaadittavasta 25 vuodesta vdhintdAn 20 vuotta tdhdn tyoluokkaan
kuuluvalla tyoalalla ja on sill6 edelleen tullessaan el6keik55n. Useim-
milla tyoaloilla ensimmdisessa tyoluokassa elakkeelle voidaan kuitenkin
edellisten palvelusaikaedellytysten puitteissa siirtyd jo 55 vuoden idssd.

Naisten elSkeiki vaihtelee 53-57 ikavuosien v6lilld lasten lukumddrasta
riippuen. Nainen, joka on kasvattanut 5 tai useampia lapsia, pddsee

etdkkeelle 53 vuoden idssii 25 palvelusvuoden jdlkeen, 3-4 lasta kasvat-
tanut s4-vuotiaana, 2 lasta kasvattanut ss-vuotiaana, 1 lasta kasvattanut
56-vuotiaana, ,ja nainen, jolla ei ole yhtd6n lasta, s7-vuotlaana.
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Jos vakuutettu ei ole normaali.in eldkeikiian tullessaan palvellut 25 vuotta,
h6n saa vanhuuseliikkeen vasta tdytettyAdn vaaditun palvelusajan, viimeis-
taan kuitenkin 65 vuoden idss6. Jos hAn ei ole 65 vuoden iAsstikAdn

ollut palveluksessa 25 vuotta, hdn saa osaelakkeen silld edellytyksella,
etta palvelusvuosia on vtihintSan 10. Tdssd tapauksessa elakkeen miidrd
on suhteessa palvelusvuosiin. YhtA lasta kasvattanut nainen, joka ei ole
oikeutettu tdyteen elAkkeeseen, saa vanhuuseldkkeen 60 vuoden itissd,

.ios hiinelld ei ole palvelusvuosia 25 mutta on kuitenkin 20. Nainen' jolla
ei ote lapsia, saa vastaavan eldkkeen 62 vuoden iAssd. - Osael6kkeen
mAiird on 20lo eld'kkeen perusteena olevasta palkasta kerrottuna palvelus-
vuosien IukumAdrAllii. Osaeliikkeen vdhimmAismdArd on 300 kr (176 mk)

kuukaudessa.

Varsinaisen vanhuuseldkkeen mAdrd riippuu edunsaajan tyoluokasta, pal-
velusvuosien lukumddrdstd ja eliikkeen perusteena olevasta palkasta.
Viimeksi mainittu lasketaan keskimddrdisend kuukausiansi'ona viimeisten
5 tai 10 vuoden ansioista, riippuen siitd kumpi on edullisempaa edun-
saajan kannalta. Keskiansi,ota laskettaessa otetaan tiiysimddrAisend huo-
mioon kuukausiansiot 2 000 kr (1 174 mk) mddrddn saakka, ja tdm6n
ylittAvdltd ansion osalta 1/3, enintaan kuitenkin 3 000 kr (1 760 mk) kuu-
kausiansioon asti. Palvelusvuosien laskeminen aloitetaan 18 ikiivuoden
tayttamisesta.

Ensimm6isessti tyoluokassa el6ke on 60 0/o keskiansiosta (jos edunsaaja
on palvellut vaadittavasta 25 vuoden palvelusajasta vdhinttidn 20 vuotta
taman tyoluokan alaan kuuluvalla tyoalalla ia on silld jdddessddn eldk-
keelle) ja tdmin lisiiksi 20lo keskiansiosta kutakin palvelusvuotta kohti
2'l palvelusvuodesta ldhtien. Toisessa tyoluokassa perusprosentti on 55
(vtihint6dn 20 vuotta tdssA tyoluokassa 25 palvelusvuodesta) ja lisAys-
prosentti 1.5 kultakin palvelusvuodelta 21 :std lShtien. Kolmannessa ty6-
luokassa perusprosentti on 50 ja lisdysprosentti 1 kultakin vuodelta
26:sta lAhtien.

Vanhuuseliikkeen mddrd ei saa yli,ttdd 70 0/o keskiansiosta toisessa tyo-
luokassa siind tapauksessa, ett6 edunsaaja on tyoskennellyt vaadittavasta
25 palvelusvuodesta viihintAdn 20 t6hdn tyoluokkaan kuuluvalla tydalalla.
Jos edunsaaja ei tAytd nditd ehtoja, hAnen eltlkkeensd ei saa ylittdd
60 0/o keskiansiosta. Ensimmdisessd tyoluokassa ei sovelleta tdllaisia
prosent'tirajoja, mik6li edunsaaja on tyoskennellyt 25 palvelusvuodesta
vAhintiiiin 20 vuotta tdssA tyoluokassa.
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Edunsaajan huoltamasta yli 65-vuotiaasta tai tyokyvyttomdstd aviovaimosta
suoritetaan eldkkeeseen korotus, jonka m6?ird on 100-300 kr (59-176 mk)
kuukaudessa perheen olosuhteista riippuen. Jatkuvasti toisen henkilon
hoitoa ja apua tarvitsevalle edunsaajalle maksetaan eldkkeeseen 100-
400 kr (59-235 mk) kuukaudessa edunsaajan avuttomuudesta ja sosiaa-
lisista, perhe- ja taloudellisista oloista riippuen. Koulua kdyvdst6 tai
opiskelevasta lapsesta suoritetaan eldkkeeseen 70-950 kr (41-567 mk)
kuukaudessa Iasten lukumddrAstd ja edunsaajan el6kkeen Iaadusta ja
suuruudesta rii,ppuen.

Edunsaaja, joka Iykkdd elAkkeelle siirtymistAtin yli normaalin eldkeidn,
saa korotetun eldkkeen. Eldkkeen mdArii kohoaa 4olo:lla keskimdiirdisestd
kuukausiansiosta kutakin tdyttd lykkdysvuotta kohti. Mikdli tyovuosi ei ole
taydellinen, korotus on 10/o ,kuukausiansiosta kutakin kolmen kuukauden
tyojaksoa kohti.

VanhuuselSkkeilld on yhdessd muista elAkejdrjestelmistd mahdollisesti
saatavien eldkkeiden kanssa enimmdis- ja vdhimmdismdArdt. Edunsaaja,
joka on kuulunut ensimmiiiseen tyoluokkaan ainakin 20 vuotta ja on
siina jaedesseiiin eldkkeelle, saa enintiiAn 2200 kr (1 291 mk) kuukau-
dessa. Jos edunsaaja on ollut ensimmdisessd tyoluokassa 20 vuotta,
mutta ei kuulu siihen enAd eldkkeelle jAAdess66n, eldkkeen enimmAis-
mdArd on hdnen kohdallaan 1 800 kr (1 056 mk) kuu,kaudessa. Sama
mddrd maksetaan edunsaajalle, joka on kuulunut toiseen tyoluokkaan
ainakin 20 vuotta. Kaikissa muissa tapauksissa enimmAiseldke on 1 600 kr
(939 mk). Eldkkeen mdiird ei kuitenkaan saa ylittid 900/o keskiansiosta.
Palvelusvuosivaatimukset tAyttdvdn eliikkeensaajan elAkkeen vdhimmdis-
mdiirii on 400 kr (235 mk) kuukaudessa.

Varsinaisten elAkkeiden IisAksi maksetaan erditii erityiselakkeita. Ns.
sosiaalista elAkettd maksetaan vdhd.raraiselle 65 vuotta tayttaneelle tai
t2iysin tyokyvyttomdlle henkilolle, joka ei ole oikeutettu mihinkddn muu-
hun elAkkeeseen. Yksindiselle henkilolle eldke on 25O kr (147 mk) kuu-
kaudessa ja aviopuolisoille yhteisesti 375 kr (220 mk). Ns. henkilokoh-
taista elaketta voidaan maksaa kansantalouden, kulttuurin, hallinnon yms.
aloilla poikkeuksellisia ansioita saavuttaneille henkiloille.

Tytikyvytttimyyselakeile maksetaan vakuutetulle, joka on menettanyt tyo-
kykynsd kokonaan (tdysi elake) tai ainakin 'tl3 siita (osaetdke). Etakkeen
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saamiseksi edellytetddn, ettd edunsaajalla on tietty ,maara palvelusvuosia.

Niiden lukumAArd riippuu edunsaajan i,iistd seuraavasti:

alle 20-vuotiaalta vaaditaan
20-22
22-24
24-26
26-28
yli 28

alle 1 vuosi
1 vuosi
2 vuotta
3,,
4,,
5,,

Yli 28-vuotiaalta edellytetaan, etta vaadittu palvelusaika on kulunut vii-
meisten 10 vuoden aikana ennen tyokyvyttomyytta. Lisaedellytys on, ettei
tyonteon lopettamisen ja tyokyvyttomdksi tulon v6linen aika ole kahta
vuotta pitempi. Naispuoliselta leskeltS ei vaadita tyokyvyttomyyseliikkeen
saamiseksi tiettyd palvelusaikaa, jos h.in oli tyossi miehens6 kuollessa
tai oli mennyt tyohon yhden vuoden kuluessa sen jdlkeen kun lesken-
elakkeen maksaminen loppui. Edellytyksend on lesken kohdalla, ettA hdn

oli tyossd yhtajaksoisesti silhen saakka kun han tuli tyokyvyttomAksi.

Tyokyvyttomyyseleketta laskettaessa otetaan palvelusaikana huomioon tyo-
kyvyttomyyden alkamisen ja miehilla 60 sekA naisilla 57 ikAvuoden tAyt-

tamisen vdlinen ai'ka. Tyokyvyttomyyselake mAdrAytyy siten samalla ta-
valla kuin vanhuuselAke edellA.

Huollettavasta aviovaimosta, lapsista ja jatkuvaa hoitoa tarvitsevasta edun-
saajasta suoritetaan samat korotukset kuin vanhuuseldkkeessS.

ElAkkeillA on samat vdhim'mAis- ja enimmdismddrdt kuin vanhuuseldk-
keessii.

Osittain tyokyvyttomAlle vakuutetulle suoritetaan 50 0/o taydesta ty6kyvyt-
tomyyselakkeesta" osaelakkeeseen ei kuitenkaan sovelleta v6himmdiselii-
kemAArdyksiii.

Jos tyokyvyttomyys on ollut seurauksena tyotapaturmasta, ei elAkkeen
saamiseksi vaadita tiettyd palvelusaikaa. Elake on tdlloin myos 10 0/o suu-
rempi kuin muissa tyokyvyttomyystapauksissa.

Sosiaatisia eliikkeitii maksetaan vdhdvaraisille tyokyvyttomille, jotka eivdt
saa muita eliikkeitA. Mddrdt ovat samat kuln vanhuuseldkkeissA.

Perh+.el?ikettS maksetaan sellaisen henkilon jalkeen, joka sai vanhuus-
tai tyokyvyttomyyseldkettti tai oli tayttanyt tyokyvyttomyyselAkkeen saami-
seksi vaadittavat edellyty'kset.
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Leskeneliike maksetaan jokaiselle naisleskelle yhden vuoden aian edun-
jtittiijiin kuoleman j6lkeen. TdmAn jdlkeen eliikettd maksetaan seuraavis-
sa tapauksissa: 1) jos leski on tyokyvytdn, 2) jos hiinelld on huolletta-
vanaan orvonelakkeeseen oikeutettu lapsi, 3) jos hin on kasvattanut kol-
mea lasta, 4) jos hein on tayttanyt 45 vuotta ja kasvarttanut kahta lasta,
5) jos hdn on tAyttdnyt 50 vuotta, ja 6) jos edunjdttAjd kuoti tyotapatur-
man seurauksena tyoss6, joka ,kuuluu ensimmiiiseen tydluokkaan, ja les-
ki oli ,tiiyttAnyt 40 vuotta edunjtittiijdn kuoltessa.

Leskeneldketta ei makseta, jos avioliitto oli solmittu edunjattajan taytet-
tyd 60 vuotta eika se ollut jatkunut kahta vuotta. Jos avioliitosta on syn-
tynyt lapsi tai aviopuolisot olivat elaneet yhdessA ennen em. ikd6 tai
jos edunjdttiijd kuoli ty6tapaturman seurauksena, eldke maksetaan edun-
jAttrijiin iastA ja avioliiton kestosta riippumatta.

EldkkeensA menettdneelle leskelle aletaan maksaa leskeneldkettd uudel-
leen, jos hdn tAyttdA eldkkeen saamisen ehdot kahden vuoden kuluessa
edellisen leskenelSkkeen maksamisesta. MAdrAaika on viisi vuotta, jos
edunjetteja kuului ensimmaiseen tyoluokkaan ja kuoli tyotapaturman seu-
rau'ksena.

Leski menettdd eldkkeensd, jos hdn solmii uuden avioliiton. Jos uusi
avioliitto ,purkautuu aviopuolison kuoleman johdosta, leski saa entisen
eldkkeensA. Edellytyksend on, ette sitd olisi maksettu hdnelle, jos hdn
ei olisi solminut uutta avioliittoa, ja ettd jeilkimmdinen avioliitto ei oikeuta
leskeneldkkeeseen.

Eronnut vaimo on oikeutettu leskeneldkkeeseen, jos hdn sai elatusapua
edunjAttdjdltd. Naimaton nainen voi saada leskeneltikkeen tietyissd olois-
sa, jos hdn oli eldnyt yhdessd edunjdttAjdn kanssa ja ollut taste talou-
dellisesti riippuvainen.

Leskeneldkkeen maara on 60 0/o siitd eldkkeeste, jota edunjdttAjA sai
tai johon hdn oli kuollessaan oikeutettu. Osittaista tycikyvyttomyyselaketta
saaneen edunjattajan jdlkeen leskenelAke lasketaan teydesta tyokyvytto-
myyselAkkeestii. Leskeneldkkeen vdhimmaismeera on 360 kr (211 mk)
kuukaudessa.

Eronneelle vaimol,le maksettava elAke ei saa ylittaa elatusavun mddrAA,
eikd leskeneldkkeen viihimmiiismdArdii sovelleta tassa tapauksessa. Edun-
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jattaien jdlkeen maksettavien leskeneltikkeiden yhteism6drd ei saa ylit-
tdd edunjdttijdn el6kkeen mdArAd.

Jos leski kdy tyoss6, hAnen el6kettA6n vdhennetAdn puolella siitA mdd-
rdstd, jolla eldke ja ansiotulo yhdessd yli,ttAvdt kahta lasta huoltavalla
leskelld 1 600 kr (939 mk) kuukaudessa, yht6 Iasta huoltavalla leskellii
1 400 kr (822 ,mk) ja lapsettomalla leskelld 1 200 kr (7M mk) kuukau-
dessa. Vdhennyksestd huol.imatta 'leskelle maksetaan ainakin puolet les-
keneldkkeestA, jos htin huolehtii vahintean yhdestd lapsesta. Eliikettd
ei vahennetd lainkaan, jos leskellA on huollettavanaan kolme tai useam-
pia lapsia. VAhennystii ei myoskddn suoriteta niiden leskien kohdalla'
jotka saavat vdliai'kaista leskeneldkettA yhden vuoden ajan edunjdttdjdn
kuoleman jAlkeen.

Orvoneliikettl maksetaan alle 1S-vuotiaalle seka alle 2s-vuotiaalle opis-
kelevalle tai tyokyvyttomAlle orvolle. Orvoneldke maksetaan paitsi omalle
myos adoptoidulle lapselle sekd lapsenlapselle ja kasvattilapselle. Kah-
den viimeksi mainitun kohdalla edellytetdAn, ette he olivat taloudellisesti
rii'ppuvaisia edunjdttdjAst6. Jos lapsi on oikeutettu orvoneldkkeeseen
useam,man kuin yhden edunjdttdjtin jdlkeen, h6nelle maksetaan vain se

elAke, joka on mAAriiltddn suurin. Tdysorvolle maksetaan el6ke, vaikka
kumpikaan vanhemm.ista ei olisi tiiyttdnyt eliikkeen saamisen ehtoja. Or-
vonelAkettd el makseta, jos orvon omat tulot ovat yli 600 kr (352 mk)
kuukaudessa. Puotiorvon eldke on 30 0/o edunjiittdjdn eldkkeestti. Eldk-
keen vdhimmdismddrti on '180 kr (106 mk) ja enimmdism66rd 450 kr
(264 mk) kuukaudessa. Taysorvon eldke on ai,na 2150 kr (264 ,mk) kuukau-
dessa.

Elekkeiden yhteensovitus. Jos edunsaaja on oikeutettu useampaan kuin
yhteen eltikkeeseen, hdnelle maksetaan vain se eldke, joka on m56rdl-
tiidn suurin. Mutta jos leskeneldkkeeseen tai orvonelAkkeeseen oikeutet-
tu henkilo on samalla oikeutettu johonkin muuhun elakkeeseen, hdn saa
tEiysimddrdisend sen eldkkeen, joka on suurempi, ja tdm6n lisdksi puolet
muista eldkkeistd.

Hautausavustuksena maksetaan eduniAttdi6n jiilkeen 1 000 kr (587 mk)

Palkansaaj,ien elAkejArjestelmin rahoituksesta vastaa valtio yksin. Tdmd
ei kuitenkaan koske niitA vapaan ammatin harjoittajia, iotka kuuluvat idr-
jestelmiin piiriin. He suorittavat omien eldkkeittensa rahoitukseen tarvit-
tavat varat.
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Jdrjestelmdn yleishallinnosta huolehtii Kansallinen sosiaaliturvatoimisto,
joka myos hoitaa eldkkeiden maksamisen postitoimistojen vdlitykselld.
Sosiaaliturvatoimiston alaisuudessa toimivat alue- ja paikallisneuvostot.
Ne ottavat vasrtaan eliikehakemukset, suorittavat tarkastustoimintaa, miiti-
r:idvdt tyokyvyttomyysasteen ja huolehtivat ns. sosiaalisista eldkkeist6.

12.12 YHDYSVALLAT

ElAkejArjestelmAt:

- palkansaajien eltikejArjestelmd
- muita eldkejdrjestelmi6:

- rautatielAisten eldkejdrjestelmd
- julkisissa toissii olevien elAkejdrjestelmA

Yhdysvaltain eliikejdriestelme

Palkansaajien eldkejdrjestelman (1935) piiriin kuuluvat eraita lyhytaikai-
sissa tyosuhteissa olevia tai alle $ 150 (630 mk) vuodessa ansaitsevia
maa- ja kotitaloustyontekijoita lukuun ottamatta kaikki palkansaajat. TA-
hdn jdrjestelmaan kuuluvat myos yli $ 400 (1 680 mk) vuodessa ansait-
sevat itsenaiset yrittajat. Alaikeraja jdrjestelmdAn kuulumiselle on 18
vuotta. Jerjestelmd perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle ja se
myontdd vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-elakkeita sekd hautausavus-
tuksia.

Vanhuuseldkettd aletaan maksaa sekd miehille ett6 naisille 65 vuoden
idssd. Eldkeikii on kuitenkin alaspdin liu,kuva siten, ettii elAkkeen voi
saada jo 62-vuotiaana, mutta se on silloin vahennetty pysyvdsti 65 ika-
vuoden jdlkeenkin. VAhennys on 62/solo ku,ltakin vuodel,ta en,nen 65 vuo-
den ikAA.

Vakuutusajaksi katsotaan aika vuodesta 1950 alkaen tai 21 ikiivuoden
tdyttdmisestd, jos tAmd on tapahtunut vuoden 1950 jdlkeen. Vakuutus-
maksuja on elAkkeen saamiseksi maksettava vdhintAdn 1/4 kalenterinel-
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jdnnesvuosista vuoden 1950 j6lkeen (miehilld 65 vuoden ja naisilla 62

vuoden tayttdmiseen saakka) tai yhteensa 40 maksettua neljannesvuotta.

Vanhuusetiikkeen mAArd riippuu vakuutusmaksujen perusteena olevasta
keskimddrdisesta kuukausiansiosta poisl'ukien viisi huonointa vuotta. Kuu-
kausiansion laskeminen pSdttyy naisilla 62 ia miehilld 65 vuoden iAssA.

Elakkeen mdArd on 71.1601o ensimmiiisesta $ 110 (462 mk) ansiotulon
osasta, 25.BBo/o tdmdn ylittdviistri $ 290 (1 218 mk) mAdrZistA, 24.18o/o

seuraavasta $ 150 (630 mk) mddrtistti ia 28.430/0 seuraavasta $ 100 (420

mk) mAAriistA. Eldkkeeseen oikeuttavaksi tuloksi lasketaan enintdhn $7800
(32760 mk) vuodessa eli $ 650 (2730 mk) kuukaudessa.

Eliikkeeseen suoritetaan ereite 'korotuksia. Huollettavasta 65 vuotta (tai
62 vuotta, viihennetyn eldkkeen ollessa kyseessii) tayttiineestA aviopuoli-
sosta suoritetaan elakkeeseen 500/o:n korotus. Sama korotus suorite-
taan, jos perheessd on huollettavana alle 18-vuotias (tai alle 22-vuotias
opis'keleva) lapsi. Jos tapsi on tyokyvyton, ei korotuksen suorittaminen
ole riippuvainen lapsen iiist6.

Elakkeiden mdarilld on aina rahamaaraiset vdhimmdis- ja enimmdismda-
rat. Esimerkiksi yksiniiisen, 65 vuotta tayttaneen eldkkeensaajan kohdalla
ne ovat $ 55 (231 mk) ja $ 218 (916 mk) kuukaudessa. Kokonaiselakkeen
enimmdismiiiirA on 80 0/o eliikkeen perusteena olevasta keskimaaraisesta
ansiotulosta.

Vakuutetulla, joka on tayttanyt 72 vuotta, eivdt mahdolliset ansiotulot vai-
kuta elAkkeen suuruuteen. Sen sijaan alle 72-vuotiaalla eldke pienenee,
jos vuositulot ylittdvdt $ 1 680 (7 056 mk). Kurkin kaksi dollaria $ 1 680

(7 056 mk) ja $ 2 880 (12 096 mk) vdlillS vdhentdd elAkettA yhdelld dolla-
rilla. JdlkimmAisen tulorajan ylittdvtiltd osalta elake vAhenee tuloja vas-
taavalla mdtirdllA, mika merkitsee sit6, etta ansiotulon kohotessa tiettyyn
mddrdtin eliike voi loppua kokonaan.

Tytikyvyttdmyyseldkkeen saamisen ehtona on kuuden kuukauden odotus-
aika, mikd tarkoittaa sita, etta elaketta aletaan maksaa vasta tdmiin ajan
kuluttua tyokyvyttomyyden alkamisesta. LisAksi vaaditaan, ettA vakuutettu
on maksanut vakuutusmaksuja 1/4 kalenterineli2innesvuosista vuoden
'1950 jdlkeen tai 21 ikAvuoden tdyttdmisesta taikka yhteensa 40 kalenteri-
neljdnnesvuotta. Jokaisessa tapauksessa edellytetaan, etta vakuutettu on
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maksanut vakuutusmaksut 20 kalenterineljannesvuoden ajalta viimeisten
40 neljdnnesvuoden aikana.

Aluksi tyokyvyttomyyseldkkeitd maksettiin vain 50-64-vuotiaille, tdysin tyo-
hon kykenemdtt6mille vakuutetuille, jos tydkyvyttdmyys oli kestanyt tai
sen voitiin olettaa kestiivan vahintdin 12 kuukautta tai'kka jos tyokyvytto-
myyden voitiin olettaa johtavan kuolemaan. Vuonna 1960 poistettiin 50
vuoden alaikdraja.

Vakuutettu, joka on alle 31-vuotias mutta on kuitenkin tayttanyt 24 vuot-
ta, saa tyokyvyttomyyselakkeen, jos hAn on maksanut vakuutusmaksut
ainakin puolesta niistA neljEinnesvuosista, jotka ovat kuluneet 21 ika-
vuoden tAyttdmisestA tyokyvyttomyyden alkamiseen. Alle 24-vuotias va-
kuutettu saa eldkkeen, ios hdn on maksanut vakuutusmaksut ainakin
puolesta tycikyvyttcimyyttd edeltdneista 12 neljennesvuodesta (sen neljiin-
nesvuoden loppuun menness6, jonka aikana tyokyvyttomAksitulo tapah-
tui).

TyokyvyttomyyselAkkeen mddrd muodostuu samalla tavalla kuin vanhuus.
elekkeen. Eldkettii miiiirdttAessA otetaan huomioon viisi parasta ansio-
vuotta vuoden 1950 jdl,keen. Tulevia vuosia ei oteta huomioon, koska
eldkkeen perustana on pel,kdstdiin vakuutusmaksujen suuruus eikd va-
kuutusvuosien lukumddrd.

Tyokyvytt6myyselakkeen vdhimmdis- ja enimmAismaarat seka aviopuoliso-
ja lapsikorotukset ovat samat kuin vanhuuseldkkeissA.

Eldkkeensaajan on hyvbksytteva ammatillinen kuntoutus. Jos vakuutettu
palaa ammattiin, hdnelle maksetaan elAkettd edelleen yhden vuoden ajan.

Perhe-eliikkeiden saamisen yleiseni edellytyksend on, ettd edunjAttdjA
sai itse vanhuus- tai tydkyvyttdmyyseldkett6 tai oli maksanut vakuutus-
maksuja vdhintAdn 6 kalenterineljdnnesvuodelta viimeisistd 13 kalenteri-
neljdnnesvuodesta, 1/4 kalenterineljAnnesvuosista vuoden 19S0 jdlkeen
tai yhteensd 40 kalenterineljannesvuotta.

Leskeneldkettd maksetaan naispu,olisel,le leskelle, jolla ei ole huollettava-
naan alaikAisid lapsia, aikaisintaan 60 ikdvuodesta alkaen riippumatta sii-
tA, minkA ikainen h6n oli miehen kuollessa. Leski, joka ottaa eldkkeen
jo 60-vuotiaana, saa alennetun eldkkeen. Tdyttd eldkettd aletaan maksaa
62-vuotiaalle leskelle. Lapsia huoltava leski saa heti iAstd rii,ppumatta
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elakkeen niin pitkaksi aikaa kuin huoltovelvollisuutta kestdd, jonka jtil-
keen tAllainen leski siirtyy samaan asemaan kuin muutkin saaden elAk-
keen uudelleen 60-62 vuoden i6ssA.

Tyokyvyton naisleski ja edunjiittaijAn huoltama miesleski voivat saada va-
hennetyn leskeneldkkeen io 50 vuoden i6ss6. Vdhennetyn elakkeen suu-
ruus riippuu lesken idstd siten, etta 50 vuoden ikdiselle elake on 50 0/o

edunjdttdjdn eldkkeestd ja esim.60 vuoden i'ktiisel'le se on 71.5% (mikii
on sama m66rd kuin kaikille leskille 60 vuoden i6ssd maksettava alen-
nettu elAke). Edellytyksend leskeneli[kkeen saamiselle tyokyryttdmyyden
perusteella on ikdvaatirmuksen lisdksi se, etta leski on tullut ty6kyvytto-
m6ksi aikaisintaan seitsemdn vuotta ennen aviopuolison kuolemaa tai vii-
meistAsn seitsemdn vuotta sen jAlkeen. Jos kyseessd on lapsia huoltanut
leski, ty6kyvyttomyyden edellytetean alkaneen seitsemdn vuoden kulues-
sa huoltovelvollisena saadun leskeneld,kkeen maksamisen lakkaamisesta.

varsinainen leskenelake on 62-vuotiaalle leskelle 82.5010 ia 60-vuotiaalle
71.5o/o edunjdttajtin vanhuuseldkkeestd. Alle 62-vuotiaat, lapsi,a huoltavat
lesket saavat 75 0/o edunjiittiijin eldkkeestd.

Leskeneldketta maksetaan miespuoliselle leskelle, jos han 'oli taloudelli-
sesti riippuvainen vaimostaan. Eldkkeen maere on sama kuin naispuoli-
sella leskelld.

Leskenelakettd maksetaan myos elatusapua saaneelle eronneelle vaimol-
le, joka oli edunjattajan kanssa avioliitossa vahinttitin 20 vuotta tai jolla
on lapsi huollettavanaan. Eronneen vaimon elAke on saman suuruinen
kuin lesken.

Leskenelaketta maksetaan uudelleen avioituvalle leskelle siind tapaukses-
sa, etta uudelleen avioituminen tapahtuu 60 ikiivuoden (miehillii 62) jal-
keen. Elake on t6lloin 50 0/o edunjAttiijAn vanhuuselAkkeestd'

orvonelakeile maksetaan tSys- ja puoliorvolle 75 0/o edunjdttdjdn vanhuus-
eldkkeestii. El6kett6 maksetaan 18 vuoden ikddn saakka ja opiskeliioilla
22 vuoden ikd6n saakka. Tyokyvyttoman orvon eldke jatkuu ilman ikti-
rajaa.

perhe-eleketta myonnetddn myos edunjdttdldn vanhemmille, mikali he

molemmat ovat yli 62-vuotiaita ia olivat taloudellisesti riippuvaisia edun-
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jattajasta. Eldke on 1500/o edunjdttdjan tdydestd vanhuusetiikkeestii, mut-
ta 82.5 0/o samasta mddrAstd, jos vain toinen vanhemmista on elossa.

Perhe-eldkkeilld on omat rahamaaraiset viihimmdis- ja enimmdismdEirdnsii.
Esimerkiksi edunjdttdjdn maksimieldkkeen (g 218, g.l6 mk kuukaudessa,
ilman korotuksia) perusteella mddreiytyvdn perh.e-elakkeen enimmiiismadrd
on $ 434 (1 823 mk) kuukaudessa.

Hautausavustuksena maksetaan edunjdttdj6n jdlkeen kolmen kuukauden
elAke, enintdiin kuitenkin $ ZSS 1t 071 mk).

Edelld selostettujen elakkeiden ohella voidaan erillisen llittovaltion avus-
tusohielman puitteissa maksaa varattomille henkiloille vanhuusavustusta,
samoin tyokyvyttomyysavustusta varattomille ty6kyvyttomille ja sokeille
henkiloilrle. Avustusta voivat saada myos varattomat orvot ja ne sukulai-
set, joiden luona ndmA orvot asuvat.

Elakejdrjestelmdn rahoitukseen osallistuvat vakuutetut ja heiddn tyonan-
tajansa. vakuutetut suorittavat kohoavan prosentin verotettavista ansio-
tuloistaan seuraavasti:

vuosrna 1969-70
1971-72
1 973-

ansioista 4.2 o/o

o/o

Tyonantajat suorittavat vakuutettujen palkoista saman mddrdn kuin va_
kuutetut ansiotuloistaan.

Korkein vuosiansio, josta vakuutusmaksut suoritetaan, on g 7 gOO (32 760
mk). Yllri olevista vakuutettujen ja tyonantajien vakuutusmaksuista siir-
retadn yhteensd mddrd, joka vastaa 0.95 0/o ansioista tyokyvyttomyyselak-
keiden rahoitusta varten. Loppuosa kdytetiian vanhuus- ja perhe-elakkei-
den rahoitukseen.

Jiirjestelmdn piiriin 'kuuluvat itsenaiset yrittdjit kustantavat itse oman eld-
keturvansa. He rnaksavat 3/4 vakuutetun ja tyonantajan yhdessd (palkan-
saajan osalta) maksamasta vakuutusmaksumdtirdstd. Maksu pyoristetaan
ldhimpddn 1/10o/o:iin. Enimmdismaksu on 7olo ansioista.

Jdrjestel'mdn yleisvalvonta kuuluu terveys-, kasvatus- ja sosiaaliministe-
riolle. Elakeasiat kuuluvat sen yhdelle osastol,le, sosiaaliturvahallituk-
selle.

4.6
5.0

o/o
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Sosi,aaliturvahallituksen al'aisena toirnii Vanhuus- ja perhe-eliikevirasto.
Eliikevirastolla on kenttdorganisaatio, johon kuu'luu 7 alue- ja 625 piiri-
toimistoa seka yli 3600 muuta palvelupistettd. Piiritoi'mistot ja viimeksi
mainitut palvelupisteet toimivat vakuutettujen neuvontaeliminii, ottavat
vastaan el6kehakemuksia ja ratkaisevat vanhuus- ja perhe-elakkeiden
mdiirtit. Aluetoimistot vahvistavat eldkkeiden ,mddrdt ja ilmoittavat ne val-
tiovarainmlnisteriolle maksatusta varten. TyokyvyttomyyselSkehakemukset
ratkaistaan kunkin osavaltion elimissA ja pAatokset vahvistaa Sosiaalitur-
vahallitus.

Valtiovarainrministerio ker66 vakuutusmaksut ja maksaa elakkeet sekA huo-
Iehtii jarjestelman rahastoista. Rahastollla on oma hallituksensa, ioka on
vastuuvelvollinen kongressille toiminnastaan ja jdrjestelmdn taloudelli-
sesta tilasta.

Elakeviraston pAiitoksistd voidaan valittaa tulkinta- ia valitustoimistoon,
jossa on asian untija paatosten tarkastusta varten. TAmd toimisto on myos
Sosiaaliturvahallituksen alainen, mutta ElSkevirastosta riippumaton. Toi-
miston piiStoksistd voi valittaa edelleen Sosiaaliturvahallituksen valitus-
neuvostoon ja sen jdlkeen liittovaltion yleisiin tuomioistuimiin.
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I3. LIITIEEI

13.1 Tutkittujen eliikejdrjestelmien historiattinen kehitys

Seuraavassa esitetddn yhteenvetona tdrkeimmAt ajankohdat edelld kuvat-
tujen eldkejdrjestelmien kehityksessa. Mukaan on otettu vain ne vuosi-
luvut, jolloin jdrjestelmdt on perustettu tai jolloin niitd on perusteellisesti
muutettu. Jokaisen jdrjestelmdn kohdalla on tapahtunut pienehkdja
lainmuutoksia, kuten el6kkeiden korotuksia. Nditd ei ole kuiten,kaan
otettu mukaan ,tiihAn 'luetteloon, koska kaikkia lainmuutoksia ei ole saa-
tavissa selville eivitkd ne ilman laajempla selvityksi6 kertoisi mitA6n
muutosten sisallosta. Vuosiluvut viittaavat yleensd lakien voimaantulo-
aikaan. Varsinkin vanhem,man ,lainsddddnn6n kohdalla esiintyy eri ldh-
teissd jonkin verran toisistaan poikkeavia tietoja eikA aina ole ollut mah-
dollista selvittdd mikA ndistd on tAsmdllisin. Kaikista pienempid v6esto-
ryhmi6 koskevista erityisjArjestelmistA ei ole saatu selville perustamis-
vuosia, joten niitd ei ole tdssd luettelossa.

1, HOLLANTI

1919

1947
1 949

Pien itu lo isten ty6ntekij di n pakol I i nen ty<ikyvyttomyysvaku utus.
Ensimmdiset vanhuusvakuutuslait.
Yleinen vanhuusavustusjdrjestelmd
Laki jonka mukaan toimialoittaisia vanhuusvakuutuskassoja
voidaan julistaa pakollisiksi
Sosiaal ivakuutuslainsA6ddnn<in koordinointi
Yleinen vanhuusvakuutus (vuoden 1919 lakien Iisdyksid;
kumosi vuoden 1947 avustusjdrjestel,mdn)
Yleinen perhe-eldkevakuutus
Uusi laki palkansaajien tyokyvyttdmyyselakkeista

Pakollinen vanhuusvakuutus (henkilokohtaisen rahaston muo-
dostamiseen perustuva)
Vanhuusvakuutuksen uusiminen (tarveharkintainen)
Eri lakien kokoaminen sosiaalivakuutusjdrjestehAksi
Kansaneldkkeet tuloista riippumattomiksi
Valtion eldkejdrjestelmA
Uusi kansaneldkelaki

1954
1957

ISLANTI
.t 936

't 959
1967

1 946
1 956
1961
1 963
19M
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TANSKA

2. ENGLANTI

1940

1948

1961

1965
1 966

KANADA

1891
1922
1933
.t 956
1959
1 960
1964
1 966

1908
1911
1925

1927
1952
1954
1966

Vanhuusel6kkeitA tarveharkinnan perusteella
Oikeus tarveharkintaisiin vanhuuselekkeisiin lakisii6teiseksi
KansanelSkelaki (eldkkeet avustusluontoisia)
Kiintedn vdhimmAiseliikkeen kiiyttdonotto
Uusi laki leskeneldkkeistA
Ty6 kyvyttomyysel Akejdrjestel mAn keh ittdm i nen
Tyomarkkinoiden lisdeliike
Kansanelekejarjestel mdn
lakien uudistus

vanhuus- ja tyokyvyttdmyyseldke-

EnsimmAinen vanhuusvakuutuslaki
Tyokywttomyyseldkelaki
Pakollinen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutus pienituloisille
tyontekijoille
Uusi vanhuus- ja perhe-eldkelaki (lisAavustuksia pienituloi-
sille)
Kansaneldkelaki
Avustusluontoisia eldkkeitii koskeva laki
Uusi kansaneldkelaki, joka sisdlsi my6s porrastettujen van-
huus- ja leskenelakkeiden jdrjestelmdn (tyoelSkkeet)
Nykyisin voimassaoleva kansanelakelaki
Laki lisdeldkkeistd pienituloisille el6kkeensaalille
Ansioihin suhteutettu osa kansaneldkelain mukaisiin vdli-
aikaisiin leskenelAkkeisiin

Laki vanhuusavustuksista
Vanhuuseldkelaki
Laki tyokyvyttomyysavustu ksista
LisdelAkejdrjestelmd
Laki lisdeldkkeistd pienituloisille kansanelAkkeen saajille

Vanhuusvakuutuslaki (el6kkeet tarveharkintaisia)
Merimiesten elAkelaki (uudistettu v. 1962)
Valtion el6kejdrjestelmA
Metsatyontekiloiden el6kelaki (uudistettu v. 1960)
Kalastajien elAkelaki
Orvonelakkeet lapsille (uudistettu v. 1963)
Uusi vanhuusvakuutuslaki (tasaelakkeet)
Tyo kyvyttomyysvakuutuslaki
TyoeldkejArjestelmd tyoehtosopimusten pohjalla (ei lakisAd-
teinen)
Laki lesken- ja orvonelAkkeistA
Uusi laki kansanvakuutuksesta (entisen kansaneldkelain
uudistus ja uusi lisAelSkej6rjestelmii)
ElAkelisii kansanelAkelain etuuksiin
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1 937
1948
1949
1952
1 958

1959
1 961
1962

1965
1967
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RUOTSI

1914
1937

suoMl

1939

1952
1955
'1956

1957

1962
1 964

1966
1967

1969

1 970

3. BELGIA

1900
1911
1920

1946
1959
1960
1963
1969

1924
1925
1930
1 945

1955
1956
1957
1958

Yleinen pakollinen eldkevakuutus
El6kejdrjestel,mAn uudistus; mm. siirtyminen tasasuuruisiin
kansanel6kkeisiin
Kansanel6kelain uudistus
Valtion eldkejirjestelmd
LisAelSkelaki (tycielrikkeet)
Yleinen sosiaalivakuutuslaki (eri lakien koordinointi)
ElAkelis6 kansanelAkelain etuukslin

KansanelAkelaki (pakollinen vanhuus- ja tyokyvyttcimyys-
vakuutus)
Vanhuusavustuslaki (kansaneldkelain tdydennys)
TyO lq/vyttomyysavustuslaki (kansanelAkelain t6ydennys)
Merimieseliikelaki
Kansanel6kelain uudistus; mm. siirtyminen tasael6kejdrjes-
telmtitin
TycielAkejdrjestelmi (TEL ja LEL)
Kunnall inen elAkej6rjestelmA
Apu- ja hoitolisi kansaneldkejdrjestelmAn etuuksiin
TukilisAt kansanelAkejdrjestelm6n etuuksiin
Perh+.elAkkeet tyoeldkelakeihin vanhuus- ja ty<ikyvyttdmyys-
elAkkeiden lisAksi
Valti'on elSkejArjestelmdn uudistus
Valtion perhe-eldkkeiden uudistus
Yleinen perhe-eldkelaki kansanel6kejdrjestelmdn yhteyteen
Yrittdjien eldkelaki
Maatalousyrittdjien el6kelaki
Asumistuki kansanelAkejdrjestelman etuuksiin
Lapsen hoitotuki kansaneldkejiirjestelman etuuksiln

Ty6ntekijdin vapaaehtoinen vakuutusoikeus
Kaivosmiesten pakollinen vanhuusvakuutus
Eldkkeet vanhoille varattomille tydntekijoille llman vakuutus-
maksuja
Pakollinen vanhuusvakuutus ty6ntekijoille
EnsimmAiset sdAnncikset toimihenkil6iden vakuutuksesta
Pakollinen vanhuusvakuutus toimihenkil6ille
Jdrjestel,mdn keh ittiiminen sosiaal itu rvajArjestel mdksi
Tyo kyvyttdmyyse I akkeet sai rau svaku utusj drjestel m 5n
dess6
Ty6ntekijdiden uusi elAkelaki
Itsenaisten yrittdjien elAkelaki
Toimihenki16iden uusi elakelaki
Kaivosrniesten uusi elSkelaki

yhtey-
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1 960
1968

Itsendisten yrittdjien uusi eldkelaki
Tyontekijoiden, toimihenkiloiden, kaivosmiesten ja merimies'
ten eldkejdrjestel,mien yhdistdminen palkansaajien yhteiseksi
eldkejArjestelm6ksi
Tuloharkintaiset elakkeet pienituloisille eldkkeensaajille

Vapaaehtoinen eldkevakuutus tycintekijoille
Pakollinen elAkevakuutus palkansaajille
Vapaaehtoinen Iisdvakuutus palkansaajille
Vapaaehtoinen elAkevakuutus erdille yrittdjAryhmille
Palkansaajien eliikevakuutuksen uusiminen
Maatalouden harjoittajien eldkejdrjestelmA
KAsiteollisuuden harjoittajien eldkejdrjestelmA
Palkansaajien uusi eldkejArjestelmd
Muutoksia palkansaajien uuteen eldkejdrjestelmddn

Teollisuustyontekijoiden pakollinen vanhuus- ja tyokyvytt6-
myysvakuutus
Uusi tyokyvyttomyysvakuutus
Toimihenkiloiden vanhuus- ja tyokyvyttomyysvakuutus
Kaivosmiesten vanhuusvakuutus
Pakollinen eldkevakuutus itsendisille k6sity6ldisille
SosiaalivakuutuslainsAAddnnon uudistus
Sosiaalivakuutuksen rahoituksen ja organisaation uudistus
Kaivosmiesten elAkkeiden kodifiointi
Tyontekijoiden ja toimihenkiloiden eldketurvan hallinto ja
rahoitu'ksen valvonta ammattiyhdistyksille
Rautateiden ja postin palveluksessa oleville oma eldkejdr-
jestelmd
Itsenaisten yritt6jien eldkejdrjestelmA
Tyontekijoiden ja toimihenkiloiden sosiaalivakuutussddnnosto
yhtendiseen muotoon
Tyonteki,joiden ja toimihenkiloiden uusi eldkejdrjestelme
Vapaaehtoinen I isdeldkevakuutus

1 969

ITALIA

1 898
1 920

1 952
1 957
1959
1 968
1 969

!TA-SAKSA

1891

1 899
191 1

1923
1938

1946-47
1951

1 956

1 961

1 968

ITAVALTA

1 909
1926
1 935
1 939

1 952

1 956
1 958

Toimihenkiloiden vanhuusvakuutus
Julkisten notaarien sosiaalivakuutuslaki
Tydntekijoiden ensi,mmdinen eldkelaki
Saksan vakuutuslainsdAdinnon ulottaminen ltiivallan
tekijoita, toimihenkiloitd ja kaivosmiehid koskevaksi
Lakien muokkaaminen paremmin ltdvallan oloihin
tuviksi
Yleinen sosiaalivakuutuslaki
Itseniiisten yrittdjien eldkelaki
Maatalouden harioittaiien eldkelaki

tyon-

sovel-
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1961 ,Kaikkien vanhojen
ddnt<ld vastaavaksi

el5kkeiden muuttaminen uutta lainsae-

JUGOSLAVIA

1937
1938
1950
1958
1963

Ty6ntekij6iden vanhuuwakuutus
Toimihenkiloiden van,huusvakuutus
Ty6ntekij6iden ja toimihenkiloiden sosiaalivakuutusjArjestelmd
U usi tydk] /ytt<imyyseldkelaki
Sosiaalivakuutusjarjestelman organisaation ja rahoituksen
uudistus
Uusi vanhuus- ja perhe-eldkelaki1965

LINSI.SAKSA

1891

1899
1911
1923
1938

1949-54
1957

1968

Teollisuusty6ntekijOiden pakollinen vanhuus- ja tyokyvytto-
myysvakuutus
Uusi tyokyriyttdmyywakuutus
Toimihenkiloiden vanhuus- ja tyokyvyttomyysvakuutus
Kaivosmiesten vanhuusvakuutus
Pakollinen elSkevakuutus itseniisille kdsityoldisille
Vapaan ammatin harjoittajien Iiittyminen elakevakuutukseen
El6kevakuutusjdrjestelmdn perusteell inen uudistus
Maanviljelij6iden pakollinen eldkevakuutus
Suurituloisten toimihenkiloiden liittAminen pakolliseen vakuu-
tukseen ja vakuutusmaksuluokituksen uudistus

NEUVOSTOLI!TTO

1925
'l.927
1928

1929-37

1956
1958
1965

Opettaj ien eldkejdrjestelmA
Tekstiiliteollisuuden tyontekijoiden el6kejArjestelmd
Raskaan metalliteol,lisuuden ja erAiden muiden alojen tyon-
tekiiioiden elAkejdrjestelmdt
ElAkejArjestelyjen laajeneminen koskemaan kaikkia palkan-
saajia
Palkansaajien yleinen eldkelaki
Mal I istidnndt kol lekti iviti lojen avustuskassoja varten
Kollektiiviti lojen eldkejdrjestelmd

Toim ihenki16iden elAkejArjestelyj6
Yleinen sosiaal ivakuutuslaki
Koko sosiaal itu rvajtirjestel man perusteel,l inen u ud istus
Kollektiivitilojen jesenten ja heid6n perheidensA etdkelaki
Itseniisten maanvi[ielijciiden eldkkeitA koskeva laki
Palkansaajien eldkejdrjestelmdn uudistus

PUOLA

1927
1933
1954
1962

1968
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RANSKA
1 894
1910
1930
1941
1 945
1 946
1949

Kaivosmiesten eldkejArjestelmA
Laki tyontekijdin ja maataloustycintekijdin el6kkeist6
Laaja sosiaalivakuutusjArjestelmA (rahastointiin perustuva)
Tarveharkintaan perustuvien elikkeiden kAyttoonotto
Koko sosiaaliturvajirjestelmdn uudistus
Kaivosm iesten eld,kejdrjestel,mAn uudistus
ItsenAisten yrittdjien (k6siteollisuus, kauppa ja teollisuus,
maatalous, vapaat ammatit) eldkejdrjestelmdt
Maatalouden elSkejArjestelmien uudistus
Sosiaaliturvan eri alojen lainsddddnnon'koordinointi
Lisdeldke vahatuloisille vanhuus- ja ty6kyvytt6myyselEkkeen
saajille
TyomarkkinajArjestojen vdlinen sopimus palkansaajien lisA-
eldkejAr,jestelmistd
Palkansaajien yleisen elAkevakuutuksen hallinnon ja rahoi-
tuksen uudistus

svEtTst
1948
1960
1966
1 968
1969

1 854
1 909
1926
1948
1 957
1 965

Pako,llinen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutus
Pakoll inen tyokyvyttomyysvakuutus
Tuloharkintaiset liseelakkeet pienituloisille elAkkeensaajille
Tyokyvyttomyysvakuutuksen uudistus
Vanhuus- ja perh+'elAkevakuutuksen uudistus

TSEKKOSLOVAKIA
Kaivosm iesten vanhuusvakuutus
Toimihenkiloiden vanhuusvakuutus
Pakollinen vanhuusvakuutus kaikille muille palkansaajille
ItsenAisten yrittdj ien elAkejdrjestelmd
Sosiaalivakuutusjdrjestelmd
Eliikejdrjestel,mien uudistus (palkansaajat, osuustoimintatilo-
jen ty6ntekiiat, maanvi,ljelijdt ja muut itsenAiset yrittajat)

YHDYSVALLAT
1935 Sosiaaliturvalaki, joka sisAlsi mm. vanhuusvakuutuksen teolli-

suuden ja kaupan tyontekijoille (sekii laajan Federal-State
avustusj dr,j estel mAn)

1937 RautatielAisten vanhuus- ja tyokyvyttomyysvakuutus
1939 Perhe-elAkevakuutuksen liittdminen tyontekijoiden vanhuus-

vakuutukseen
1950 Vakuutettujen piirin laajentuminen kiisittdmdAn my6s maa-

talous- ja kotityontekijet ja useimmat ns. "kaupunkiam,mat-
tien" itsenai,set yrittdjdt; lisAksi vapaaehtoinen liittymismah-
dollisuus erAille ryhmille
Vakuutettujen piirin laajenemirien; uusia yrittAjdryhmiA jAr-
jestelmAAn, mm. maanviljelijdt
Ty<i kyvyttcimyyselakkeet mu kaan el6kejdrjestel mddn
Lddkdrit elAkejArlestelmti6n; tAmdn jdlkeen kdytAnnolli.sesti
katsoen kaikki yrittdjdt ovat mukana jArjestelm6ssti

1954, 56

181
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Maa

Kansanelake-
jariestelma

Ansioi-
hin

suhteu-
tettu

Tasasuu-
ru i nen

Toimi-
henki-
t6iIa

Tydn-
teki-
idiila

Liitetaulukko 2. PALKANSAAJIEN ELAKE-

Palkansaajien omat
el akejarjestel mat

Yhteinen
jerj.

Albania
Belgia

Bulgaria

X
x

x

Englanti
Espanja

X

x

x

x teoll. ja
kauppa

Hollanti
lrlanti
lslanti

xt)

Italia
ItAvalta
Jugoslavia
Kreikka
Luxemburg
Malta
Neuvostoliitto
Norja
Portugali

x X

X

x
X

X
x

X
X

X

Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Itd-Saksa
Ldnsi-Saksa
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekkoslovakia
Unkari

X teoll. ja
kauppa

X
x
X

x X
x

X

X
x

X
x

l) ty6elakejariestelmia yksityisiila ia vattion palkansaaiilta
2) ty6elakkeet valtaosalla palkansaaiista ammattialoittaisten tyoelakeiariestetyien perusteella
3) toimlhenkiloista mukana vain tiefyn tulorajan alapuolella irlevat "



J A RJ EST ELM AT E U RO O PASSA

x

X

x
x
x
x

x

X

X

X

x

x

X

XX

X

X
x

X

x

X
X

X

X

X

x

x
X

x
x

X
X

X
x

X ja posti

1) kalastaiilla, sairaanhoitaiilla ia metsatyontekijoille
s) lukuisia ryoelakejarjestelmia kaupan ia teollisuuden

X
X

Rauta- I ,",,-tielei- | mie-silla 
I 

hirra

| ,,,*,-I sissaI toissa

I 
otevilla

Erityisjar,estelmat

Muillam
hi

Kaivos-
e-
ta

Maa-
talous-
tyonte-
kij6ira

X merentak.
alueet

x tyonteki-
joiden tuo-

tanto-osuusk

xt)
x kotiapul.

Xr)

x eraat
yksittAiset
amm.alat

Xr)
x kalastajat

x5)

x kirkko
x kelloteoll.

seka eraiden muiden alojen palkansaajilla

Maa

Albania
Belgia

Bulgaria

Englanti
Espanja

Hollanti
lrlanti
lslanti

Italia
Itavalta
Jugoslavia
Kreikka
Luxemburg
Malta
Neuvostoliitto
Norja
Portugali

Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Ita-Saksa
L6nsi-Saksa
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekkoslovakia
Unkari



Liitetaulukko 3.

Maa

Argentiina
Barbados
Bolivia

Brasilia
Chile

Colombia

Costa Rica

Dominik. tasav.
Equador

EI Salvador
Guatemala
Guayana
Haiti

Honduras

Jamaica

Kanada
Kuuba
Meksiko
Nicaragua

Panama
Paraquay
Peru
Trinidad ja
Tobago
Uruguay

Venezuela
Yhdysvallat

x tuloraja

X tuloraia

X tyosse
olevat

x

x tulo-
t4a

x yksit.
yritykset

x

x teoll. ja
kauppa

Xr)
x3)
x ei-

maatal.
x ei-

maatal.

x teoll. ja
kauppa

PALKANSAAJ!EN ELAKE.

X

X ei-maa-
tal.
X

x tulo

x teoll.

X
X

ja julk.

x
X

x teoll. ja
kauppa

X
X

1) lukuisia erityisjarjestelmia eri palkansaaiaryhmilla
2) vain tietyille alueilla asuvat ty6nteki.iat,'kaikki toimihenkilot, osa julkisissa tOissa olevista3) yksityisessa ty6suhteossa olev-at toiniihenkit6t, iutkisissa toilsti otdvat ty6nrekljaa

Palkansaaiien omat
elakejarjestelmat

Toimi-
henki-
loilla

Ty6n-
teki-j6iilii

Tasasuu-
ru i nen

Kansaneldke-
jarieslelma

Ansioi-
hin

suhteu-
tettu

Yhteinen
iarj



Maa-
talous- Kaivos-

mie-
h iilatyonte-

kii6iila

X

1)
s)

MaaJ ulki-
sissa
toisse
olevilla

Meri-
m
hi

e-
ta

Rauta-
tielai-
silla

Muilla

JARJ ESTELMAT AM ERIKASSA

Erityisjariestelmat

xja
ilmailu

X xja
satama-

tyot

x

x

X

x
xt)

X valt.
toimih.

X,)
x sokeriteoll.
x oljyteoll.
x pankki

X 30 muuta
tyoalaa

X san.lehti-
miehet

x pankki,vak.

X sdhkoteoll.

x opettajat,
ti,etolii'kenne

x ol,iyteoll.
X o,pettaiat

X pankki

xu)

Argentiina
Barbados
Bolivia

Brasi,lia
Chile

Colombia

Costa Rica

Dominik. tasav.
Equador

El Salvador
Guatemala
Guayana
Haiti

Honduras

Jamaica

Kanada
Kuuba
Ireksiko
Nicaragua

Panama
Paraquay
Peru
Trinidad ja
Tobago
Uruguay

Venezuela
Yhdysvallat

X
X
X

X

XX

X

x
x

X

X

x
toimihenkilot
maaseudulla tyoskentelevilld tyontekijdllla, pankkien palveluksessa olevilla ja opettajilla
omat jarjestelmat



Llitetaulukko 4.

Maa

Afganistan
Australia
Burma
Ceylon

Filippiinit
lndonesia
lntia
lrak

lran

lsrael
Japani

Jordania
Kambodsha
Kiina
Eteld-Korea
Kypros

Libanon

Malajian tasav.
Malesia
Pakistan
Saudi-Arabia
Singapore
Syyria

Taiwan
Thaimaa
Turkki

Uusi-Seelanti
Eteld-Vietnam
Pohj.-Vietnam

Kansanelake-
iariestelma

Tasasuu-
ruinen

x tuloraja

X
X muuhun
jerjestelm.

kuulu-
mattomat

x tyossa
olevat

x tuloraja

X tuloraja

t) yli 20 ty6ntekiian yritykset (ulkopuolella tietyn tuloraian ylitfavat)
2) yli 10 tydntokilen teollisuusyrltykset, maatilat, kaivokset ja kalastajat

Palkansaaiien omat
elekejarjestelmat

Ansioi-
hin

suhteu-
tettu

PALKANSAAJIEN ELAKEJARJESTELMHT

Toimi-
henki-
l6iile

Ty6n-
teki-
.i6iila

Yhteinen

x yli 3 ty6nt.
yritykset

X

X,)
x teoll. ja
kauppa

x teoll. ja
kauppa

X yli 5 tyont.
yritykset

x

x teoll. ja
kauppa

X tuloraja

X tuloraja
x teol,l. ja
kauppa

Xr)

x teoll. ja
kauppa

ieti.



Erityisjarjestelmat

Maa-
talous-
tyonte-
kii6illa

x x

x

x x

AASIASSA, AUSTRALIASSA JA UUDESSA'SEELANNISSA

Maa
Muilla

x puolival-
tioll. laitosten

toimihenk.

Afganistan
Australia
Burma
Ceylon

Filippi,init
lndonesia
lntia
lrak

x opettajat

lran

lsrael
Japani

Jordania
Kambodsha
Kiina
Etel6-Korea
Kypros

Libanon

Malaiian tasav
Malesia
Pakistan
Saudi-Arabia
Singapore
Syyria

Taiwan
Thaimaa
Turkki

Uusi-Seelanti
EtelA-Vietnam
Pohj.-Vietnam

x
x

x
X

X

x
X
x

x

x

X

x
x
x

X

x
x
x
x
x

mie-
hille

Kaivos-
Jul ki-
sissaRauta-

tielai-
silla

Meri-
mie-
hiila tiiissa

olevilla



Liitetaulukko S.

Yld-Volta

Algeria

Botswana
Burundi
Dahomey
Eteld-Afrikka
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Kamerum
Kenia
Keski-Afrik.
tasav.
Kongo (Braz.)

,, (Kinsh.)
Liberia
Libya
Malawi
Mali
Marokko

Mauretania
Niger
Nigeria
Norsunlur.r,-
rannikko
Ruanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Yhd. Arabitasav

-r) ytlteinen jerjestetme mainituiila ryhmi[a
'?) yli 5 tydntekiian yritykset
3) yli 10 ty6ntekiien yritykset

Kansanelike-
jarjestetme

Maa Ansioi-
hin

suhleu-
tettu

Tasasuu-
ru inen

Toimi-
henki-
loille

Ty6n-
teki-
joilla

x tuloraja

PALKANSAAJIEN ELAKE-

Palkansaajien omat
elakejarjestelmet

Yhteinen
jerj.

x ei-
maatal

X

X

X
X

x
X

'),)

x
x

X
x

,)

x teoll. ja
kauppa

X

ia
kauppa

x3)

xt)
x

x
x teoll. ja
kauppa

xt)
teoll



JARJESTELMAT AFRIKASSA

Rauta-
tielai-
sille

x,)

Meri-
mie-
h iila

Maa-
talous- Kaivos-
tyonte-
kijoille

mie-
hiila

Xr) X,)

Julki-
sissa

toissa
olevilla

X,)
X
x
x
X
X
X
x
X
X
x
X
x
X
x
X
x
X
x
x
x
X
X
X

X
X
x
X
x
x
X
X
X
X

X

Erityisiarjestelmat

Muilla

x pankkit)

Maa

Algeria

Yl2i-Volta

Botswana
Burundi
Dahomey
Eteld-Af rikka
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Kamerum
Kenia
Keski-Afrik.
tasav.
Kongo (Braz.)

,, (Kinsh.)
Liberia
Libya
Malawi
Mali
Marokko

Mauretania
Niger
Nigeria
Norsunluu-
rannikko
Ruanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Yhd. Arabitasav



Paasipalno, Helsinki 1970
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