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ALI(USAI{AT

El6keturvakeskuksen ulkomaisia eldkejArjestelmi6 koskeva tutkimusten sarja aloi-
tettiin vuonna 1963. Talla sarjalla on pyritty antamaan suomalaisille elaketurvan
kehittdjille tietoja tilanteesta muissa maissa. Viimeksi sarjassa julkaistiin tutki-
mus, joka kasitteli palkansaajien yleisiA eldkejdrjestelmia eri maissa vuonna 1969.
ElAketurvan nopean kehityksen vuoksi tAmdn tutkimuksen tulokset ovat jo monel-
ta osin vanhentuneita. TAstA syystA tutklmuksen tekijAt - Margaretha Aarnio ja
Jouko Janhunen - ovat uusineet ja ajankohtaistaneet sen vuotta 1977 koske-
vaksi. Samassa yhteydessa sita on myos laajennettu.ottamalla mukaan lyhyet ku-
vaukset itsenaisten yrittdjien elaketurvasta niissA tutkimuksen piiriin kuuluvissa
maissa, joissa yrittdjilla on omat erilliset eldkejArjestelmdnsA.

Eldketurvakeskuksessa maaliskuun 31 pdivAn6 1977

Margaretha Aarnio
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J()HIlAI{TO

Ulkomaisia eldkejdrjestelmi6 kdsittelevAssd tutkimussar.iassaan on Eliiketurvakes-
kus viimeksi julkaissut tutkimuksen "Eldketurva eri maissa vuonna 1969". Nyt

kisilli oleva tutkimus on uusittu ja ajankohtaistettu painos vuoden 1969 kir.iasta.

Tutkimuksen sisAltoi ja tietoja on jossain mddrin laajenllettu vuodesta 1969, en-
nen muuta itsenaisten yrittajien osalta.

Esitys on tdssd tutkimuksessa jaettu kolmeen osaan. Ensitnmiiisessd luvussa tar-
kastellaan elAketurvan nykyistd tilannetta ja kehitysta koko maailmassa. Kahdek-
sassa seuraavassa luvussa kdsitellAiin elaketurvaan liittyviA yleisiii asioita ja
el6kejdrjestelmien peruspiirteitA tutkittujen maiden eliikeidrjestelmien valossa.
NdistA elAkejdrjestelmistd esitetaan yksityiskohtaiset kuvaukset neljdssd viimei-
sessd luvussa. Kirjaan liittyy liiteosa, jonka alussa on lyhyt selvitys Suomen
solmimista sosiaaliturvasopimuksista eldkevakuutuksen kannalta katsottuna. Sen

lisdksi liiteosassa on taulukot palkansaaiien eldkejdrjestelmien laa.iuudesta Eu-

roopassa, Amerikassa, Aasiassa .ia Afrikassa sekA yritttijien elAketurvasta Euroo-
passa ja Pohjois-Amerikassa.

Yksityiskohtaisen kuvauksen kohteena olevat elikej6rjestelmat ovat niita, jotka

kattavat joko maan koko veeston tai palkansaajat taikka ainakin piidosan heistii.

Yleisten eldkejdrjestelmien rinnalla toimivat palkansaajien erityiselakejarjestelmat,
jotka ulottavat piiriinsA vain tietyt tyontekij6- tai toimihenkiloryhmdt, on lueteltu
kunkin maan kohdalla, mutta naista jarjestelmista ei ole tehty yksityiskohtaisia

kuvauksia. ltsendisten yrittajien eldkejirjestelmid on sit| vastoin kAsitelty hieman

laa.lemmin. Tdssd yleisesityksessa niite ei ole kuitenkaan voitu selvittdA samassa

laajuudessa kuin vuonna 1967 ilmestyneessd ElAketurvakeskuksen tutkimuksessa
"Yrittdjien eliiketurva eri maissa".

Tarkasteluun on otettu elakejarjestelmid 20 eri maasta, jotka si,iaitsevat Euroo-
passa ia Pohjois-Amerikassa. Maat ovat Alankomaat, Belgia, lslanti, lso-Britannia,
Italia, ltavalta, Jugoslavia, Kanada, Neuvostoliitto, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi,

Saksan demokraattinen tasavalta, Saksan liittotasavalta, Suomi, Sveitsi, Tanska,

Tsekkoslovakia ja Yhdysvallat. NAiden t/oidaan katsoa antavan melko hyvAn ku-
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van elaketurvasla Euroopassa, koska Ldnsi-Euroopan osalta tarkastelun ulko-
puolelle j66vAt (erditi pienoisvaltioita lukuun ottamatta) ainostaan Espanja, lrlan-
ti, Kreikka, Luxemburg, Portugali ja Turkki sekA ltA-Euroopan osalta Albania,
Bulgaria, Romania ja Unkari.

Esityksen perustana oleva aineisto on koottu eri aikakausilehdistA ja -kirjoista
seka eri maiden elAketurvaa esittelevistd teoksista. Alkuperdisid lakitekstejd on
kdytetty hyvdksi niin paljon kuin niitd on ollut saatavissa. ElAkejdrjestelmistA
annetut tiedot ovat yleensa vuoden 1977 tammikuussa voimassa olleiden maerays-
ten mukaiset. Rahamddrina ilmoitetut etuudet on muutettu Suomen markoiksi
vuoden 1976 lopulla voimassa olleiden kurssien mukaan.

10



1 ELIKETUBVAi{ t{YKYIl{Eil TILAI{ilE MAAILMASSA

Ei6keturvalla pyritdSn varmistamaan sen piiriin kuuluville henkiloille toimeen-

tuion jatkuvuus vanhuuden, tyokyvyttomyyden ja perheenhuoltajan kuoleman va-

ralta. Viime vuosikymmenind on eri puolilla maailmaa alettu kiinnittAd yhA enem-

ntAn huomiota elaketurvan parantamiseen. Kehitys on tasse Suhteessa ollut
varsin nopeaa. Niinpa kun vuonna 1949 oli jonkinlainen useamman kuin yhden

vi,estoryhman kdsittdva elakejdrjestelma 44 maassa, niit6 oli 58 maassa vuonna

1958, 97 maassa vuonna 1967 ja vuonna 1977 io 109 maassa.

ElS.keturvan kehitys ei ole kaikissa maissa ollut taysin samanlaista. Yleensa kui-

tenkin elAkkeet on ensin jarjestetty niille vAestoryhmille, joiden kohdalla se on

ollut helpointa joko ryhmdn homogeenisuuden, ammatillisen erityisaseman, alu-

eellisen sijainnin tai muun syyn vuoksi. Erittdin usein elAketurva on aluksi uio-

tettu valtion tai muissa julkisissa toissii olevrin. Vield vuoden 1977 alussa maa-

ilmassa oli l7 valtiota, joissa eldketurvan piirissd olivat vain ndmii vAestoryh-

mat. Mutta naiden lisaksi oli edelleenkin joukko maita, joissa yhdellakd6n ryh-

mdlld ei viela ollut lakisAAteist6 elaketurvaa.

Kun eldkkeet on saatu jarjestetyksi pienemmille vdestoryhmille, on seuraavana
vaiheena tavallisesti ollut laajentaa eldketurvan piiriii suurempia ryhmi6 koske-
vaksi joko entista elakejdrjestelmAA muuttamalla tai luomalla uusia jdrjestelmii
entisten rinnalle. Palkansaajien elaketurva on useimmissa maissa pyritty jArjes-

tdmdfin kuntoon ennen kuin itseniiisten yrittdiien elflkeongelmia on alettu ratkoa.
Poikkeuksen tdssii muodostavat eraat niista maista, joissa on voimassa koko

vdeston kattava tasasuuruinen kansanelAkelSrjestelmA. Ndissd palkansaajat ja
yrittAjdt on saatettu liittaa eleketurvan piiriin samanaikaisesti. Kaiken kaikkiaan
lakisAiiteinen eldketurva on yrittAjilld vielA harvinaista. Vuonna 1977 vain 49

maassa yrittajat tai osa heistd on elSketurvan piirissS. NAistd valtioista yli puo-

let eli 28 on eurooppalaisia.

Kaikki eldkejArjestelmat ovat jatkuvan muutoksen alaisia. Moniin maihin on vii-
me vuosina luotu tai ollaan luomassa kokonaan uusia elakejarjestelmiS. Muun
muassa lsossa-Britanniassa on hyv|ksytty vuonna 1978 voimaantulevaksi elflke-
turvan uudistus, jonka pohjana ovat nykyiset kansaneldke- ja tydelakeiarjestel-
met. Ruotsissa taydennettiin tyontekiioiden tyoelaketurvaa vuonna 1973 uudella,
sopimuspohjaisella lisdeldkeieriestelmalla. Alankomaissa ja SveitsissH ollaan laki-
sddteistAmdssd ja samalla huomattavasti laajentamassa nykyistd vapaaehtoista
tyoel6kejdrjestelmiid. Rakenteellisia muutoksia eldkelakeihin, eleketurvan laa-
jennuksia sek6 el6ke-etuuksie;n parannuksia on edelleen suoritettu useissa maissa.
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Kuten johdannossa jo todettiin, tassa tutkimuksessa kiinnitetddn pddhuomio nii-
hin yleisiin eldkejarjestelmiin, joissa palkansaajat tai pddosa heistA on mukana.
Palkansaajien eliiketurva voidaan periaatteessa jdrjestdd kolmella eri tavalla:
1) koko vdeston kdsittdvilld kansanelikej6rjestelmilla ja niitd taydentavilta tisa-
elake- tai tycielakejdrjestelmiile, 2) patkansaajien omiila yteisilld el6kejdrjestel-
milld, tai 3) erityiseldkejdrjestetmiila, joloin eri patkansaajaryhmiila on omat jdr-
jestelmdnsd. Varsin harva maa on omaksunut palkansaajien yksinomaiseksi
eldkejdrjestelmiimuodoksi jonkin naistd j6rjestelmdtyypeistd. useimmissa maissa
on kdytossa useamman tyyppisiA jArjestelmid.

Kansaneliikejdrjestelmdt ovat valtion johtamia et6kejdrjestetmi6, joiden piiriin kuu-
luu maan koko vdesto. Kansaneldkejarjestelmia on varsinkin Euroopassa tdyden-
netty lisa- tai tyoeldkejarjestelmiila, jotka puolestaan kattavat joko koko ansio-
tydtd tekevdn viieston tai palkansaajat. Monissa maissa taas ei ole kansanelake-
jarjestelmdd, vaan palkansaajitta on joko yksi yhteinen jdrjestelma tai sitten tyon-
tekijoille ja toimihenkiloilla on motemmilla omat jarjestelmdnsd. Er6issd maissa
ovat joko kaikki tai osa itsendisistd yrittdjistd mukana palkansaajien el6kejir-
jestelmiss6, toisissa taas on yrittdjiilei omat jiirjestetmdnsii patkansaajien jiirjes-
telmien rinnalla. Erityisjarlestelmat koskevat vain tiettyja veesto- tai ammatti-
ryhmid, esim. julkisissa toissa olevia, kaivostyontekijoitd, rautatielaisid, merimie-
hid tai maataloustyontekijoitd. Erityisjdrjestelmid on paitsi palkansaajilla myos
itsendisillS yrittAjilld.

Taulukossa 1 on tehty lukumiidrainen yhteenveto palkansaajien ja itsendisten
yrittejien elaketurvasta maailmassa vuonna'1g77.

Euroopassa ja Amerikassa on kaikilla valtioilla ainakin jonkin vdestoryhman kat-
tava eldkejdrjestelma. sen sijaan Aasiassa ja Afrikassa on edelleen valtioita,
joissa edes yhdelldkddn patkansaajaryhmalld ei viela ole elaketurvaa. Aasiassa
.ia Afrikassa ovat samoin ne valtiot, joissa vain julkisissa toissii olevat kuuluvat
eldketurvan piiriin. Koko vaeston kdsittdvdt kansanelakej6rjestelmat ovat omi-
naisia nimenomaan erdil!e Pohjois- ja Liinsi-Euroopan valtioille, mutta niitd on
myos muutamissa Euroopan ulkopuolella olevissa maissa. Erdissd kansaneldke-
jdrjestelmissd koko eliike tai jokin osa siita maksetaan vain tietyn tulorajan
alapuolella oleville avustusluontoisina eldkkeind. Joillakin palkansaajaryhmilld on
erityisjarjestelmid ennen kaikkea Euroopassa ja Amerikassa.

Taulukkoa tarkasteltaessa on muistettava, ette monissa maissa on tiettyjen yri-
tysten tai tyonantajien palveluksessa olevilla vapaaehtoinen elaketurva yrityksen
puitteissa. Ldnsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtioissa n6ma vapaaehtoiset
eldkejdrjestelmat saattavat ulottaa piiriinsa puolet tai jopa ylikin koko palkan-
saajavdestostd. viime vuosina on monissa maissa, muun muassa saksan tiltto-
tasayallassa ja Yhdysyallolssa, saadetty lakeja, joilla nditd vapaaehtoisia eldke-
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Taulukko 1. PALKANSAAJIEN JA !TSENATSTEN YRITTAJIEN
ELAKETURVA MAAILMASSA
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4) Liseksi vapaaehtoinen vakuutus kolmessa maassa
5) Lisaksi vapaaohtoinen vakuutus yhdessa maassa
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2. TUTKITUT ELAI(UABJESTELMIT

Elakejarjestelmat voidaan jakaa ryhmiin hyvin monella eri tavalla. Edellisessa
luvussa tuli jo esitle yksi mahdollinen ryhmittelyperuste, organisaatiotyypeittain.
Tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin elaketurvaa eri maissa vuonna 1969, ryhmittely
suoritettiin eliikeperusteiden mukaan ts. sen mukaan, maksoiko jarjestelma aktii-
viajan ansioista riippumattomia eli tasasuuruisia vai niihin perustuvia eli ansioi-
hin suhteutettuja eldkkeit6. Tdssd tutkimuksessa el6kejarjestelmdt on ryhmitelty
uudella tavalla, aluekohtaisesti.

Tarkastelun kohteena olevat 20 maata on jaettu neljddn ryhmddn seuraavasti

'I Poh.loismaiset eldkejArjestelmdt
lslanti
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska

2. Lensi-Euroopan eldkejdrjestelmia
Alankomaat
Belgia
lso-Britannia
Italia
Itevalta
Ranska
Saksan liittotasavalta
Sveitsi

3. lta-Euroopan elikejdrfestelmlA
Jugoslavia
Neuvostoliitto
Puola
Saksan demokraattinen tasavalta
Tsekkoslovakia

4. Pohjois-Amerikan elikejirjestelmdt
Kanada
Yhdysvallat
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Tutkimuksen seuraavissa luvuissa kAsitell66n ereite elakejarjestelmien peruspiir-

teite. Tame suoritetaan pfi|asiassa yllA mainittujen maiden el|kejdrjestelmien va-

lossa, mutta joissakin kohdin otetaan esimerkkejA my6s neiden maiden ulko-
puolisista elikejdrjestelmist6.
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3. JliBJESTELMIEil ULOTTUVUUS

Tutkimuksen liitteinA olevista taulukoista kAyvdt selville ne vAestoryhmAt, jotka
kussakin maassa ovat mukana eliiketurvassa. Jdrjestelmien yksityiskohtaisten
kuvausten yhteydessa tutkimuksen loppuosassa esitetaan vield luettelot kunkin
maan tiirkeimmistd eldkejdrjestelmistd. Niihin sisdltyvdt myos palkansaajien eri-
tyisjarjestelmet ja itsendisten yrittdjien eldkejdrjestelmAt.

Yleinen kansaneldkejdrjestelmA maksaa aktiiviajan ansioista riippumattomia eldk-
keitd koko vdestolle jokaisessa viidess6 pohjoismaassa. Kansaneldkkeen lisAksi
Noriassa, Ruotsissa ja Siromessa on sek6 palkansaajilla etta yrittajilla ansioihin
suhteutetut lisaelakkeet. Tanskassa on palkansaajilla kansanelikejarjestelman
ohella oma lisdeldkejdrjestelmdns6. Sen maksamat elakkeet eivdt kuitenkaan ole
ansioista, vaan pelkdstdan vakuutusajan pituudesta riippuvia. Palkansaajien lis6-
eldkejdrjestelmdiin voivat ranskassa kuulua myos ne itseniiiset yrittdjdt, jotka
saavat tuloa sekd yrittdjdnii etta palkansaajana. lslannissa ei viela ole yleista
lakisdateistd tyoelakettd, mutta monilla yksittdisill6 tyoaloilla on omia sopimus-
pohjaisia tyoeldkejdrjestelyjd.

Jokaisessa pohjoismaassa on erailla palkansaajaryhmilld yleisten el6kkeiden
ohella omia erityiseldkejarjestelmiddn. tslannissa ja Tanskassa niit6 on julki-
sissa toissa olevilla, Ruotsissa samoin ja sielld lisdksi yksityisen sektorin toimi-
henkiloilla ja tyontekijoilla seka osuustoimintaliikkeen ja vakuutusalan palveluk-
sessa olevilla. NorJassa merimiehilli, kalastajilla, metsatyontekijoilld, rautatie-
ldisilld, poronhoitajilla ja julkisissa t<iissa olevilla on omat erityisjirjestelmdnsd.

KansanelSkejarjestelmdt on kdytossa myos Alankomaissa ja lsossa-Brilanniassa.
Alankomaissa valtaosalla (90 %) palkansaajia on kansaneliikkeen lisdksi tyci-
elakkeet tyosuhteen perusteella. Ndmd eldkkeet ovat eldkejarjestelysta riippuen
joko ansioihin suhteutettuja tai niist6 riippumattomia. Alankomaiden kansan-
eldkejdrjestelmiissd ei tyokyvyttomyyselakkeita makseta koko vdestolle, vaan ai-
noastaan palkansaajille. Vuoden 1976 lokakuussa tuli kuitenkin voimaan uusi
tyokyvyttomyyselakejdrjestelmd, ,iosta ryhdytdan maksamaan tasasuuruisia eldk-
keitd koko vdestolle. Uudet tyokyvyttomyyselakkeet tullaan yhteensovittamaan ny-
kyisten tyokyvyttomyyselikkeiden kanssa, jotka jeevat edelleen voimaan. tsossa-
Britanniassa tyoel6keturva kattaa vain palkansaajat. Myoskdin uudessa, vuonna
1978 voimaantulevassa eldkejdrjestelyn ty<ieldkeosassa eivdt yrittajat tule ole-
maan mukana. Tama uusi eldkejdrjestely muodostuu kansaneldkkeesta ja valtion
tyoelakkeesta seka sita korvaavista tyonantajakohtaisista tyciel6kej6rjestelmistd.

..
Tutkituista Liinsi-Euroopan jarjestelmisi6 sveitsin eldkejdrjestelm6 on ainoa -ellei Alankomaiden ja lso-Britannian kansanel6kejdrjestelmid oteta huomioon -
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joka kattaa periaatteessa koko ansiotyotd tekevAn vAeston. Muissa maissa elAke-
turva rakentuu useiden eri eldkejdrjestelmien varaan.

Belgian yleiseen elakejarjestelmAiin kuuluvat kaikki muut palkansaajat paitsi rau-
tatielaiset ja julkisissa toissii olevat, joilla on omat jarjestelmiit. ivlaanviljelijoilla
ja muilla itsendisillA yrittdjillA on yhteinen elAkejdrjestelma. ltaliassa padosa pal-
kansaajista kuuluu yleiseen elAkejdrjestelmAAn, mutta sen rinnalla toimii suuri
joukko erityisjirjestelmid, joista osa tdydentdA, osa korvaa yleisen jArjestelmdn
maksamia elAkkeitA. ltseniiisiS yrittdjid varten on ltaliassa useita jArjestelmiA;
rnaatalousyritt6jilld, kaupan, kdsiteollisuuden ja useiden vapaiden ammattien har-
joittajilla on omansa.

Itdvallassa palkansaajien el6keturva koostuu kolmesta rakenteeltaan samanlai-
sesta jdrjestelmasta; tyontekijoiden, toimihenkiloiden ja kaivosmiesten jdrjes-
telmista. Julkisissa toissA olevilla, maanviljelijoilld, itsendisilld yrittAjilld ja julki-
silla notaareilla on omat jarjestelmansii. Saksan liittotasavallassa tyontekijoilla
ja toimihenkiloilla on myos omat eldkejdrjestelmansa. Niiden ulkopuolella ovat
kaivosmiehet ja julkisissa toissa olevat omine erityisjarjestelmineen. ltsenAisistd
yrittajista kdsiteollisuuden harjoittajat kuuluvat tyontekijdiden eldkelain ja erdAt
vapaan ammatin harjoittajat toimihenkiloiden eldkelain alaisuuteen. Vuodesta
1973 lAhtien ovat eldkevakuutuksen ulkopuolella olevat yrittdjdt seka perheen-
emannat, jotka eivet ole tyossd kodin ulkopuolella, voineet liittya jdrjestelmiin
vapaaehtoisesti. MaatalousyrittdjillA ja lisdksi useilla vapaiden ammattien har-
joittajilla on omat eldkejdrjestelmdnsd.

Ranskassa palkansaajien yleisen jdrjestelm5n piiriin kuuluu lahes 80 0/o kaikista
palkansaajista. Erilliset jArjestelmAt on maataloustyontekijoilld, kaivosmiehilld,
rautatieldisillA, merimiehill6 ja julkisissa t<iissA olevilla. Kaupan ja teollisuuden
palveluksessa olevilla palkansaajilla sekd erAill6 muillakin ryhmilld on yleisen
jdrjestelmAn tdydennyksenA omia lisAelSkejArjestelmiti. ltsendisistd yrittAjist6 kau-
pan, kdsiteollisuuden ja teollisuuden harjoittajilla, vapaan ammatin harjoittajilla
ja maatalousyrittiijillA on omat eldkejdrjestelmdnsd.

Tutkimuksen piiriin kuuluvista ltd-Euroopan maista Saksan demokraattisen tasa-
vallan palkansaajien el6kejdrjestelmAssA eivdt rautateiden ja postin palveluk-
sessa olevat ole mukana. Heilld on omat jdrjestelmansa, samoin kuin maan
itsentiisilld yritttijilli. Neuvostoliitossa ovat palkansaajien jArjestelmdssA kaikki
nluut palkansaajat paitsi kollektiivitilojen tycintekijdt. Viimeksi mainittujen elAke-
jirjestelmdn edut ovat nykyisin ldhes samat kuin palkansaajien yleisessA jArjes-
telmdssA maksettavat. ErAdt vapaan ammatin harjoittajat kuuluvat palkansaajien
jdrjestelmddn. Samankaltainen j6rjestely on myos Jugoslaviassa, jossa mm. kir-
jailijat, taiteilijat ja asianajajat voivat liittyd palkansaajien yleiseen eldkejdrjestel-
mdAn. ErAilld vapaan ammatin harjoittajilla on siellS lisAksi omia jtirjestelmiAdn.
Puolan yleiseen el6kejdrjestelmAdn eivlit kuulu kaivosmiehet, rautatieldiset eivdt-
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kli armeljan, poliisin ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat, vaan heitA
varten on erilliset elikejdrjestelmdt. ErAillti yrittAjdryhmillti on oma eldketurvansa,
mutta sita hoidetaan palkansaajien eliikejdrjestelmtin yhteydessii. Tsekkoslovaki-
assa ovat palkansaajien jarjestelmassa osuustoimintatilojen tyontekijoitd lukuun
ottamatta kaikki muut palkansaajat. LisAksi tdhdn jdrjestelmAdn kuuluvat ereat
vapaiden ammattien harjoittajat samalla tavalla kuin Neuyosloliitossa. Maanviljeli-
joillri ja muutamilla muilla yrittdjdryhmill6 on oma erillinen eldkejdrjestelmdnsA.

Pohjois-Amerikan maista Kanadassa on koko vaeston kattava kansaneliikejiirjes-
telm6 ja sitd tdydentAvd lisdeldketurva samaan tapaan kuin pohjoismaissa. Julki-
sissa toissa olevilla on omat ansioeldkejdrjestelmdnsd. Yhdysvaltain yleiseen elii-
kejArjestelmdAn kuuluvat sekii palkansaajat ettd itsendiset yrittajat. Rautatie-
l6isill6 ja julkisissa tdissd olevilla on kuitenkin omat jArjestelmdnsA. Viimeksi
mainittuja varten on lukuisia eldkejdrjestelmid, joista osa korvaa, osa tiiydentdd
yleistA eldketurvaa.

EdellA mainittujen lisdksi eurooppalaisista valtioista voidaan todeta, etta Albani-
assa, Romaniassa ja Unkarissa kaikki palkansaajat, maataloustyontekijoitd lukuun
ottamatta, kuuluvat yhden eldkejArjestelmiin piiriin. Sama on tilanne Bulgariassa
ja Maltassa, joissa kuitenkir myos itsendiset yrittajat ovat samassa elAkejdrjes-
telmiissd kuin palkansaajat. Kreikassa palkansaajien eldkejdrjestelmddn kuuluu
mycis erditti itsenAisii yrittdjid. Luxemburgissa tyontekijoilla ja toimihenkiloill6 on
molemmilla omat eldkejdrjestelmdnsd. lrlannissa palkansaajien yhteiseen eldke-
jdrjestelm66n eivat kuulu suurituloiset toimihenkilot. Espanjassa ja Portugalissa
kaupan ja teolllsuuden palveluksessa olevilla palkansaa.jilla on yhteiset eliike-
jiirjestelmdt. - Kaikissa muissa tdssa mainituissa maissa, paitsi Maltassa, on
yrittAjd- ja palkansaajaryhmiA, loilla on omia erityiselakejdrjestelmii.

Euroopan ulkopuolisissa valtioissa on palkansaajilla yleensd yhteinen elAkejdr-
jestelma, mutta kuten liitetaulukoista kAy selville, se ei suinkaan aina ulotu kaik-
kiin palkansaajiin. JdrjestelmAdn kuulumisen edellytyksend on joko tietyilla aloir-
la, kuten kaupan ja teollisuuden piirissA, tyoskentely tai vdhinttidn tietty mAdrd
tyontekijoit6 (tavallisimmin 5 tai 10) yrityksen palveluksessa. ErAissti Keski-ld6n
ja Latinalaisen Amerikan valtioissa eliiketurva on ensin jdrjestetty kaupunki-
ammateissa tyoskenteleville palkansaajille ja vasta vdhitellen otettu eldketurvan
piiriin myos maaseutu. Tiiti menettelya ovat seuranneet mm. Columbia, lran,
lrak, Meksiko ja Venezuela. Erityisjdrjestelmid on pddasiassa vain julkisissa toissd
olevilla, sekA muutamissa harvoissa maissa maatalousty6ntekijoillA, kaivosmie-
hill6, rautatielaisilla, merimiehilli ja erAilld muilla pienemmilld ryhmillri,

Kaikissa eltikejdrjestelmissa maaritell6dn tarkkaan ne ryhmdt, jotka kuuluvat jAr-
jestelmdn piiriin. Vaikka jdrjestelmd periaatteessa kattaa esim. kaikki palkansaa-
jat, sen ulkopuolelle jdd kuitenkin aina tiettyjd ryhmiti. Uutta jarjestelmdd perus-
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tettaessa tdmd yleensi koskee niitA henkiloitd, jotka jiirjestelmdn voimaantullessa

io ovat eldkeidssA. Monet jdrjestelmdt jdttdvdt samoin ulkopuolelle ne palkan-

saajat, joiden tyosuhde on lyhytaikainen tai jotka eiv6t tyossddn ylld tiettyyn vA-

himmdisansioon.

ErAissd maissa on kaytossa ns. avustustyyppisid elAkejdrjestelmid, joihin peri-
aatteessa kuuluu useimmiten maan koko vdesto, mutta etuuksien saanti on riippu-
vainen tulojen mddrAst6. NAiden jdrjestelmien ulottuvuutta ei voida tarkastella
samassa mielessd kuin muiden elZikejdrjestelmien. Avustustyyppinen eliikejArjes-
telma on kdytcissA mm. Australiassa ja Eteld-Afrikassa. Australia on kuitenkin siir-
tymasse kansaneliiketyyppiseen peruseldkejdrjestelmaan.

Valtaosa edellA esitetyistd elAkejdrjestelmista rakentuu pakollisen vakuutuksen
periaatteelle. ErdissA jdrjestelmissd on kuuluminen jarjestelman piiriin kuitenkin
tehty vapaaehtoiseksi. lson-Britannian kansaneliikejZirjestelmAdn kuuluminen on
vapaaehtoista avioliitossa oleville naisille seka niille itsendisille yrittAjille ja ansio-
tyota tekemattomille henkiloille, joiden tulot jddvdt tietyn rajan alapuolelle.

Ruotsin lisdeldkejArjestelmiiin on palkansaajien pakko kuulua. Sen sijaan itse
nAisillA yrittdjilld on oikeus tietyin ehdoin sekd yksilollisesti erota jArjestelmAsld
etta liittya siihen myohemmin uudelleen. Samoin Suomen tyoeldkejArjestelmdssd
on yrittdjilld, jonka eldketurva on muulla tavoin riittiiviin hyvin jtirjestetty, mah-
dollisuus anomuksesta jdZidA jdrjestelmiin ulkopuolelle ja myohemmin palata sern

piiriin. lldvallassa ja Saksan liittotasavallassa el?ikejdrjestelmaan kuuluminen on
yieensa pakollista, mutta jos pakollisen kuulumisen edellytykset lakkaavat ole-
masta, vakuutettu voi joko erota siita tai myos edelleen pysyd mukana jdrjes'
telmdssd edellyttaen, etti hAn on tAyttdnyt tietyt, paaasiassa vakuutusaikaa ko-s-

kevat vaatimukset.
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4, JIRJESTELMIEil KATTAMAT NIS(IT

Palkansaajien eldkejdrjestelmien tavallisin tyyppi on jdrjestelmA, joka kdsittiA
vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeet. Tdstd yhdistelmdsti on kuitenkin
olemassa muutamia poikkeuksia. Ne ovat yleensii sellaisia, etti jdrjestelmti ei
maksa tyrikyvyttomyys- tai perhe-elAkkeita.

Kaikki tutkitut eldkejdrjestelmat maksavat vanhuus- ja leskenelSkkeitd. Sen si-
jaan tyokyvyttomyyselAkkeiden kohdalla on eroavuuksia. Alankomaissa tyoky-
vyttomyyselakkeitA on tdhdn saakka maksettu vain palkansaajille, kun taas van.
huus- ja perhe-elikkeitd on saanut koko vaestd. Kuten luvussa 3 edella to-
dettiin, lokakuusta 1976 lihtien tyokyvyttomyyseldkkeitd on ryhdytty kuitenkin mak-
samaan mycis itseniiisille yrittdjille. Tanskassa palkansaajien lisiel6kejdrjestel-
mdssd ei tyokyvyttomyyseldkkeitd makseta lainkaan. Belgia poikkeaa muista
maista siind, etta siella tyokyvyttomyyselAkkeet kuuluvat sairausvakuutusjArjes-
telmAn eik6 eldkejdrjestelmAn yhteyteen.

Niissd maissa, joissa on kansaneldkejdrjestelmdn rinnalla palkansaajien ansto-
clAkejdrjestelma tai koko vaestdn kAsittdvd ansioihin suhteutettu lisdeldkejdrjes-
telma, kattaa ainakin toinen jArjestelmistd sekd vanhuuden, tyokyvyttomyyden
ette perheenhuoltajan kuoleman aiheuttamat riskit. Kaikissa maissa eivAt molem-
mat jarjestelmat ole tassa suhteessa tdydellisiS. Esim. Kanadassa vain lisAelAke-
jdrjestelmd kdsittdd kaikki eldkelajit, kun taas kansaneldkejArjestelmiin ainoal
varsinaiset eldkkeet ovat vanhuuseldkkeet. Suomi ja Ruotsi ovat tutkituista mais-
ta ainoat, joissa sekii vanhukset ja tyokyvytt6mdt ettA lesket ja orvot voivat
saada rinnakkaln kahta eldkettA, kansanelAkettd ja ansioihin suhteutettua lisi-
elAkettA.

Perhe-eldkkeet, jotka voivat kdsittdd sekA leskeneldkkeen ettd orvoneldkkeen
tai vain jomman kumman, liittyvat lAheisesti vanhuus- ja ty<ikyvyttomyyseldk-
keisiin. Kaikki tiissi tutkitut eldkejdrjestelmit sisdltiivAt leskenelikkeen. Sen si-
jaan orvonel6kkeiden osalta muutamat jdrjestelmat ovat puutteellisia. Tanskan
kumpaankaan elAkejArjestelmd6n ei sistilly orvonelakkeiti. Samoin on asianlaita
Belglassa ja Ranskassa. Belgiassa orvoille maksettavat korotetut lapsiavustuk-
sel korvaavat orvoneldkkeet.

Useiden maiden elakesuorituksiin liittyy elAkkeiden lisAksi kertasuorituksena mak-
settava hautausavustus. Se maksetaan tavallisesti sukulaissuhteesta riippumatta
vainajan hautauksesta huolehtineille henkil6ille. Erdissd maissa hautausavustus
maksetaan kuitenkin sairausvakuutusjdrjestelmEn eikii el6kejiirjestelmdn kautta.
Ndin on Alankomaissa, Belgiassa, ltdvallassa ja Tanskassa.
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Erdissd maissa el6kejdrjestelmin etuuksiin kuuluu edellisten "tavanomaisten'
el6kkeiden lisdksi ns. ty6tt6myyselAkkeet. Tutkituista maista niita maksetaan
Belgiassa, ltdvallassa, Ruolsissa, Saksan lllttotasavallassa ja Suomessa, Jokai-
sessa n6istA maista eldkkeen maksu tydttdmyyden perusteella aloitetaan aikai-
sintaan viisi vuotta ennen normaalia yleistd eliikeik66.

Seuraavalla sivulla esitetddn taulukon muodossa tutkittujen maiden elAkejirjes-
telmissd katetut riskit.

Maailmassa on 20 maata, joiden eldkejdrjestelmissa kaikki tai jotkut etuudet
maksetaan kertasuorituksina. Ndist6 seitsemassa vanhuus- ja tyOkyvyttdmyys-
eldkkeet maksetaan jatkuvina el6kkeinii, mutta perhe-eliikkeet sen sijaan kerta-
suorituksina. Tdhdn ryhm56n kuuluvat mm. Filippiinit, Gabon ja Paraguay. N6issd
maissa eldkejdrjestelmAn voidaan sanoa kattavan kaikki kolme riski6, mutta eri
mleless6 kuin muissa el?ikejdrjestelmissd. Euroopassa ei ole endd yhttiiin seF
laista lakisAAteist6 el6kejdrjestelm66, jossa elAke-etuudet olisivat kertasuorit-
telsia.
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Taulukko 2. E LA K E J A R J E S T E L M ! E N KATTA M A T R I S K I T
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5. ELAKKEEil SAAMISEil EDELLYTYKSET

Kaikissa eliikejdrjestelmissii on eliikkeiden myontiimiselle asetettu tietyt, laissa
mahdollisimman tarkoin mddritellyt kriteerit. Tiissii luvussa kdsitellddn erditd
oleellisimpia eldkkeen saamisen edellytyksid. Vanhuuseldkkeen osalta ttillaiseksi
voidaan teydella syyll6 ensisijaisesti katsoa eldkei6n tdyttdminen. Tyokyvytto-
nryyseldkkeessd tietty ty6kyvyttomyyden aste on tiirke6 paitsi etuuden saamiseen
usein myos sen mdArd6n vaikuttavana tekijdn6. Perhe-eldkkeen kohdalla tar-
kastellaan tassa luvussa niita ehtoja, jotka koskevat elSkkeeseen oikeutettuja
henkiloitd. Eldkkeen saamiseen ja ennen kaikkea sen maarean vaikuttavaa va-
kuutusaikaa kAsitellAdn sen sijaan jiiljempdnd "Eldikkeen mAdrAytyminen" -koh-
dassa.

5. 1 Vanhuuseldkelkd

Taulukosta 3 havaitaan, etta eri maissa kdytossd oleva yleinen vanhuuseliikeikA
vaihtelee hyvinkin paljon maasta toiseen. Korkein kiinteii vanhuuseldkeikd on
67 vuotta ja alhaisin 40 vuotta. Edellinen on lslannin, Norlan ja Tanskan eldke-
jArjestelmissd, jdlkimmdinen Neuvostoliitossa tietyn palvelusajan suorittaneilla
sokeilla naishenkiloilld. Paitsi jArjestelmAstd toiseen, vaihtelua elAkeiAssd esiin-
tyl myos jdrjestelmien sisdlld sukupuolen, ammattiryhmdn, palvelusvuosien, ter-
veydellisten la erAiden muiden tekijoiden mukaan.

Niissa tapauksissa, joissa miehillA ja naisilla on eri elAkeikd, kdytdnto on aina
se, atta naisten elakeikd on alhaisempi kuin miesten. Hyvin yleisesti naisten eld-
keikd on tdlloin viisi vuotta alhaisempi, kuten Belgiassa, lsossa-Brilanniassa, lta-
llassa, ltdvallassa, Puolassa ja Saksan demokraatlisessa tasavallassa. Sveilsissa
se on kolme vuotta alempi.

Neuvostoliitossa ja Tsekkoslovakiassa naisten elakeika on samoin miesten elii-
keikdd alhaisempi, mutta n6issd maissa myds naisten keskuudessa on vaihtelua
eldkeidn suhteen. Neuvostollltossa vahintean viisi lasta kasvattanut nainen paa-
see eldkkeelle viitti vuotta aikaisemmin kuin muut. Tsekkoslovakiassa naisten
eidkeik6 vaihtelee 53 ja 57 vuoden vdlilld lasten lukum56rdstd riippuen. Suomen
ja Tanskan kansaneldkejtirjestelmissd naisten eldkeikd on periaatteessa sama
kuin miesten, mutta tietyissa olosuhteissa eraAt naiset voivat pddstA eldkkeelle
viitta vuotta normaalia aikaisemmin. Suomessa alempi elAkeikd (60) koskee pieni-
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Taulukko 3. VANHUUSELAKEIKA
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tuloisia yksindisid naisia ia Tanskassa (62) pienituloisia yksinaisie naisia ja eldk-
keensaajien vaimoja.

Ammateittain tapahtuvat el6keidn ilhmittelyt ovat ominaisia sosialistisille maille.
Neuvostoliitossa eldkeikd erdillii vaarallisilla tyoaloilla ja vaikeissa toissd on jopa
1C vuotta alhaisempi kuin tavanomaisilla tyoaloilla. Samantapaiset jarjestelyt
ovat myos Jugoslaviassa, Puolassa ja Tsekkoslovakiassa, vaihteluvdli ei vain ole
niin suuri kuin Neuvostoliitossa. Tutkltuista LAnsi-Euroopan maista ainoastaan
Belgia ja Ranska soveltavat yleisissd eldkejdrlestelmissd alempaa elAkeikAd joil-
lakin tyoaloilla.

Palvelusvuosilla on vaikutusta eldkeikddn ltaliassa, ltdvaltassa, Jugoslaviassa,
Neuvostoliitossa ja Saksan liittotasavallassa. ltaliassa elikkeen voi saada idstd
riippumatta, jos palvelusvuosia on vAhintddn 35, ltdvallassa vastaavassa tapauk-
sessa viisi vuotta ja Saksan liittotasavallassa kaksi vuotta normaalia elakeikAd
aikaisemmin. Jugoslaviassa elAkkeen saa samoin viisi vuotta aikaisemmin, jos
miehelle on palvelusvuosia 35 ja naisella 30; normaalissa elAkeiAssd vaaditaan
20 palvelusvuotta. Jos miehellii sielld on 40 tai naisella 35 palvelusvuotta, ei
eldkkeen saamiselle ole asetettu mitAdn ikdrajaa. Saksan liiltotasavallassa nai-
set voivat paiAstd eldkkeelle viittd vuotta normaalia aikaisemmin, jos he ovat
olleet paatoimisessa ammatissa vdhintdan 1o vuotta viimeisistd 20 vuodesta.
Neuvoetollitossa tietty maidrd palvelusvuosia maan pohjoisilla alueilla oikeuttaa
viitte vuotta normaalia alhaisempaan eldkeikddn.

Erddt eldkejdrjestelmdt myontdvit eldkkeen normaalia alemmassa el6keiAssd,
jos terveydelliset tai erddt muut poikkeukselliset seikat sitd vaativat. Niinpd Tans-
kan kansanelakejdrjestelmassi ja ltiivallan eldkejdrjestelmassii terveydelliset syyt
katsotaan alempaan elAkeikdiin oikeuttaviksi. Neuvostoliitossa pidetidn sokeutta
tiillaisena asiantilana. Belgiassa, ttdvallassa, Ruolsissa, saksan liittolasavaflassa
ja suomessa tyottomyys eriiin ehdoin oikeuttaa alempaan eldkeikddn. Toisaalta
tyottomyyden perusteella maksettava ennenaikaiselAke on jo siin6 maarin yleis-
tynyt, etta sita voidaan pitiiii omana eleke-etuutenaan - tyottomyyseldkkeena.

Edelld esitetyt eldkeidt ovat vaihtelusta huolimatta kiinteita ik6rajoja. Monissa
idrjestelmissd on kuitenkin pyritty joustavuuteen eldkeikdkdytdnnossd madrdAmdl-
ld elakeikd liukuvaksi siten, ette vakuutettu voi halutessaan siirtyd eldkkeelle
normaalia eldkeikdd aikaisemmin tai lykdtd eldkkeen alkamisen sitd myohemmAk-
si. JdlkimmAinen kAytdnto on verrattomasti yleisempi kuin edellinen.

Eldkeik6 on ylospdin liukuva lslannin, !son-Britannian, ltalian, Norjan, Ranskan,
saksan liittotasavallan, suomen, Tanskan ja Tsekkoslovakian eliikejarjestelmissii.
Belgiassa ja Ruotsissa on liukumismahdollisuus molempiin suuntiin, Yhdysval-
loissa vain alaspdin. Ruotsissa eldkeidn liukumismahdollisuus on hein6kuussa
1976 voimaan tulleen el6keikiikAytiinnon uudistuksen jAlkeen 6G-70 ikdvuosien
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vdlilld. Yleinen elAkeikii alennettiin samassa yhteydessA 67 vuodesta 65 vuoteen'

Lisaksi otettiin kdyttoon palkansaaiia koskevana osaelake osa-aikatyohon yhdis-

tettynd vdlill6 6H5 vuotta. Tarkempi kuvaus tasta uudesta eldkeikiikiytdnnostti
on j6llempdnd Ruotsin eliiketurvan yksityiskohtaisen kuvauksen yhteydessd.

Liukuvan elAkeidn vaikutuksesta eliikkeen suuruuteen on eri maissa jonkin ver-

ran toisistaan poikkeavia mdirdyksid. Yleinen sddnto on kuitenkin, ettd eldke

on vahennetty normaalia aikaisemmassa elakeiassa ja korotettu, jos elAkkeelle

siirtymistd lykdtdAn. Esimerkkeinii voidaan mainita Ruotsi la Suomi. Ruotsissa

eldkeikd on liukuva vAlilld 60-70 vuotta, jolloin iokainen kuukausi ennen 65 vuo-

den ikad vdhentdd eldkettd 0.5 0/o ja jokainen kuukausi 65 vuoden jdlkeen lisdd

sitS 0.6 0/0. suomen kansanelakejarjestelmissS jokainen lykkaysvuosi 65 ikSvuo-

den jdlkeen merkitsee 70 ikdvuoteen saakka 12.5 olo korotusta eliikkeen perus-

osaan. Maksimikorotus on siis 62.5 olo. Tyoeldkeidriestelmassa taas eliikett6 ko-
rotetaan lykktiysajalta sAAstyneitd eldke-erid vastaavalla mdArdl16. Esim. 68 vuo-

den idssd elakkeen korotus on n. 37 0/o ia 70 vuoden idssd n. 72 o/o.

Esimerkkind erittain voimakkaasta elAkkeen miiiiriin muuttumisesta liukumisvd-
lilld on Ranska. Sielld elAkkeen mddrd kasvaa viidellS prosenttiyksikollA vuotta
kohti 1O vuoden liukumisvalille. Eliike on 60 vuoden iissd 25 0/o elAkeperus-
teesta ja 70 vuoden iiissd 75 o/0.

Normaalisti elAkkeen liuttaminen koskee koko eliikettii. Poikkeuksen muodosta-
vat Norla ja Ruotsi, joissa on mahdollista liuttaa myos osaeleketta. Noriassa elii-
ke voidaan ottaa neljannesosina ja liuttaa loppuosaa. Ruotsissa voidaan liuttaa
puolta teydestd eldkkeestA.

5.2 Tytikyvytt6myyselekkeen saamisen edellytykset

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, ettd tyokyvyttomyydel16 tarkoitetaan sellaista sat-

rauden, vian tai vamman aiheuttamaa henkistA tai ruumiillista tilaa, jonka ioh-
dosta asianomaisen henkilon tyo- ja ansiokyky on ratkaisevasti alentunut. Elak-
keen saamisen edellytyksene olevan tyokyvyttomyyden miidritelmiit vaihtelevat
kuitenkin sanamuodoltaan ja myos asialliselta sisdll6lt6dn varsin palion jArjestel-

mAstA toiseen. Erdissd j5rjestelmissd pannaan piidpaino ty6kyvyttomyyden lAdke-

tieteelliseen puoleen, kun taas toisissa otetaan enemmiin tai vihemmAn huomioon
myds erilaisia sosiaalisia tekijoitd lShtien siiti, etta naista johtuen voi laake-
tieteellisesti katsoen samanlainen tilanne olla ansiomahdollisuuksien kannalta
toisille henkilciille kohtalokkaampi kuin toisille. Tdllaisia sosiaalisia ntikokohtia
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voivat olla vakuutetun ikd, ammattitaito ja koulutus, yleinen tyovoimatilanne, tyon-
saantimahdollisuudet vakuutetun omalla asuinpaikkakunnalla jne. on mddrltel-
mid, joissa edellytetdan, ettd asianomainen ei pysty tekemddn minkiidnlaista
tyotEi, kun taas toisissa viitataan vakuutetun kykyyn tehdd "htinelle sopivaa tyo-
td" tai "entistd tyot6dn tai sitd vastaavaa" taikka puhutaan hanen mahdollisuuk-
sistaan ansaita tietty osa joko yleensd "normaaleista ansioista" tai "normaaleista
ansioista hdnen omassa ammatissaan".

Tyokyvyttomyys voi olia joko tilapaista tai pysyvae. Eldkejdrjestelmat eivdt yleen-
sd myonnd eldkkeitd aivan tilapdisissd tydkyvyttcimyystapauksissa, vaan naiden
korvaamisen katsotaan kuuluvan sairausvakuutusjdrjestelmille. Kuitenkaan ei eldk-
keen saaminen tavallisesti edellytti elinikdiseksi arvioitua tyokyvyttomyytta, vaan
siihen riittdd, etta tyokyvyttomyys on jatkunut tai tulee todenndk6isesti jatku-
maan pitkdhkcin, eri jdrjestelmissd eri tavoin madritellyn ajan. Erddt jdrjestelmdt
maksavat jatkuvien tyokyvyttcimyyseldkkeiden ohella my6s maardaikaisia elak-
keit6.

Eldkkeen myontdmisen edellytyksenii olevan tyokyvyttomyyden ei valttamatta tar
vitse olla tdydellistd, vaan el6kkeite maksetaan useimmissa jeirjestelmissai jo
osittaisenkin tycikyvyttomyyden johdosta. se, miten suuri tyokyvyn menetys eldk-
keen saamiseksi vaaditaan, on tavallisimmin maaritelty tiettyna numeerisesti il-
maistuna osuutena joko tyo- tai ansiokyvystd. N6in on etenkin sellaisissa jarjes-
telmissa, joissa maksetaan eri suuruisia tydtq/vyttomyyselakkeitd - tiysid eldk-
keitei ja osaeldkkeitd - tyokyvyn menetyksen asteesta riippuen. Tdllaisia on suu-
rin osa tutkituista jdrjestelmistd. My6s niissd j6rjestelmissd, jotka maksavat vain
yhdenlaisia ty6kyvytt6myyseldkkeitd, on el6kkeen my6nt6misen edellytyksenA
usein tietty prosenttinen ansiokyvyn menetys, mutta ndiden idrjestelmien piiristd
lriytyy my6s esimerkkejai siita, ettd tydkyvytt6myyseldkkeen saamisen edellytykset
voidaan mAiiritelld muullakin tavoin.

Ty6kyvyttomyysasteesta riippuvia osaelSkkeitd eivdt sisAlld Belgian, ttalian, lt5-
vallan, Kanadan, Saksan demokraatlisen tasavallan eikd yhdysvaltain eldkeidr-
jestelmrit. Niissd maksetaan teysi ty6knryttdmyyseldke kaikilte jarjestetmdn tyo-
kyvyttdmyysmdiiritelmtin mukaan elEkkeeseen oikeutetuiksi todetuille. Belgiassa ja
saksan demokraaltisessa tasavallassa edellytetddn, ettd vakuutettu on menettd-
nyt ainakin 2/3 normaalista ansiokyvyst6Sn. Sama raja on voimassa tyontekijoi-
den kohdalla llallassa, kun taas toimihenkil6illE sielld riittdE ansiokyvyn vdhene-
minen puoleen normaalista. ltivallassa rajana on kaikkien vakuutettujen kohdalla
kykenematt6myys ansaita puolta normaaleista ansioistaan. suomen kansaneldke-
jErjestelmA ei my6sk56n sisdllS osaty6kyvytt6myysel6kkeit6, mutta ty6etrike-
jErjestelm6dn ne liitettiin vuonna 1g73.

Suomen kansaneldkejArjestelm6ssd sekd Kanadan ja Yhdysvaltain elAkelArjes-
telmissa tyokyvyttomyysmddritelmdt eivat sisdlld mit66n numeerista mittaa vaadi-
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tulle tyokyvyn menetykselle, vaan asia on niissii ilmaistu toisella tavoin. Suomen
kansanelikejArjestelmAssd tyokyvyttomand pidetAdn henkiloA, joka on sairau-
den, vian tai vamman vuoksi kykenemdtcin tekemdan tavallista tyotAiin tai muuta
siihen verrattavaa tyota, jota on pidettdvA ika, ammattitaito ja muut seikat
huomioon ottaen hAnelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. So-
keat ja liikuntakyvyttomat katsotaan kuitenkin aina tycikyvyttomiksi heiddn to-
dellisista ansiomahdollisuuksistaan riippumatta. Kanadassa ja Yhdysvalloissa elA-
ke myonnetdAn, jos todetaan, etta vakuutetulla ei ole mahdollisuutta jatkuvaan

tyontekoon missAdn ammatissa. Yhdysvalloissa otetaan kuitenkin vakuutetun tyo-
mahdollisuuksia arvioitaessa erilaisia sosiaalisia tekijoitA huomioon suuremmassa
md6rin kuin Kanadassa.

OsatyokyvyttomyyselAkkeitd maksavista jArjestelmistd useimmissa luokitellaan tyo-
kyvyttomdt kahteen tai kolmeen ryhmdan tydkyvyttdmyysasteen mukaan, mutta
erddt jdrjestelmdt maksavat osaelakkeitti jatkuvan asteikon mukaan siten, etta
elAkkeen mddrd on suoraan ty6kyvytt6myysasteen osoittama osuus tAydestii
eliikkeestd. Alin elAkkeeseen oikeuttava tyokyvyttomyysaste on yleensa yhtey-
dessd siihen, kuinka suuria pienimmdt maksettavat osaeldkkeet ovat tayteen
eldkkeeseen verrattuina, mutta myos poikkeuksia tiistd sddnnostd esiintyy. Ylei-
send havaintona jdrjestelmien vertailusta voidaankin todeta, etta eri jdrjestelmdt
ovat tyokyvyttomyytte koskevien vaatimusten suhteen ankaruudeltaan varsin eri-
laisia.

Alinta tyokyvyttomyysrajaa sovelletaan Alankomalden kansanelakejarjestelmissd,
lossa jo 15 o/o:n tyokyvyttomyys oikeuttaa osaelakkeeseen. Jugoslaviassa rajana
on 30 0/o ja Tsekkoslovakiassa 1/3 tyokyvyttcimyys. NAistd maista Alankomaissa
ja Jugoslaviassa kdytetddn osaelAkkeen suuruutta mddrAttdessd jatkuvaa asteik-
koa, kun sen sijaan Tsekkosloyaklas$ kaikki osaeldketapaukset saavat puolet
tdydestA elAkkeestd. Samoin Sveltslssd on osaelAkkeen mAdrd aina puolet tay-
destd eldkkeesta, mutta sen saamiseksi vaaditaan tavallisesti 50 0/o:n tyokyvytto-
myys, joskin poikkeustapauksissa el6ke voidaan myont6d jo 1/3:n tyokyvystAdn
menett6neelle.

Pohjoismaissa on osaeldkkeeseen oikeuttavan tyokyvyttomyyden rajana Suomen
tyoeldkejdrjestelmAd lukuun ottamatta 50 0/o:n ty6kyvytt<imyys. TAtd rajaa sovelle-
taan Noriassa ja Ruotslssa sekd kansanelaikettd ettd lisdeldkettA myonnettdessd.
Se on my6s kaytossa lslannin ja Tanskan kansanelAkejdrjestelmissti. Suomen tyci-
eldkej6rjestelmAssd osaelAkkeeseen vaaditaan v6hintddn 4O olo:n tyokyvyn alene-
minen. lslannlssa ja Norjassa osaelAkkeiden suuruus m5drAytyy jatkuvan asteikon
mukaan. Ruotsissa osaelSke voi olla joko 213 tai 1/3 taydestd elakkeesta. Tans-
kassa osaeldkkeita on samoin kaksi luokkaa eldkkeen miArdn ollessa joko 314
tai 3/8 taydeste elakkeesta. Suomen tyoeldkejdrjestelmAssA osaeldke on 1/2 tay-
dest6 eldkkeestii.
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Osaeldkkeitd maksavissa jiirjestelmissd ovat tdyden tyokyvyttomyyseldkkeen saa-
rniselle asetetut vaatimukset usein varsin ankarat. NiinpA edell6 mainituista
maista Jugoslaviassa, Norjassa, Tanskassa ja Tsekkoslovakiassa tdyden eldkkeen
myontiminen edellyttAA suunnilleen tdydellistd tyokyvyn menetystii. Alankomalssa
rajaksi on asetettu 80 0/o:n ja lslannissa 75 0/o:n tyokyvyttomyys. Sveitsissfi myon-
netddn tdysi eldke jo ansiokyvyn menetyksen ollessa vdhintddn 2/3. Suomen tyo-
elAkejdrjestelmassa tayteen eliikkeeseen oikeuttavan tyokyvyttomyyden raja on
vieldkin alempana. Tayteen eldkkeeseen edellytetaan 60 0/o:n tyokyvyttomyytta.
Ruolsissa vanhat tyontekijat - ohieikArajana 60 vuotta - pdAsevdt tyokyvytto-
myyseldkkeelle lievemmin (joko ltiAketieteellisin tai tyon luonteeseen liittyvin)
perustein kuin nuoremmat tyontekildt.

Myos Neuvostoliilossa, Puolassa ja Ranskassa tyokyvyttomdt jaetaan elakkeen
suuruuden mddrAdmiseksi kolmeen luokkaan, mutta luokittelun perusteet poik-
keavat erlitissii kohdin edellii esitetysta. Suurimman eliikkeen saavaan luokkaan
kuuluvat nimittdin niiissii maissa jatkuvaa hoitoa tarvitsevat tdysin tyokyvyttomdt,
keskimmiiiseen luokkaan muut taysin tycikyvyttomdt ja kolmanteen kaikki el6k-
keeseen oikeutetut osatyokyvyttomiit. Tosin monissa muissakin maissa jatkuvaa
apua tai hoitoa tarvitsevat henkilot saavat kaytannossii tavallista suuremman
eldkkeen, mutta tdtd ei niissA ole kytketty tyokyvyttomyysluokitukseen, vaan asia
hoidetaan erillisten avuttomuuslisien avulla. Ndin on mm. Suomen ja Tanskan
kansaneliikejdrjestelmiss6, jotka maksavat normaalin tyokyvyttomyyselekkeen li-
sAksi tdllaisille tyokyvyttomille avun ja hoidon tarpeesta riippuen joko apulisAd
tai sita suurempaa hoitolisiiii.

Saksan liittotasavallan eldkejdrjestelmissd puolestaan on el6kkeen saamisen
edellytyksiA ja eldkkeen suuruutta sAdtelevA tyokyvyttomyyden midritelmA ra-
kennettu kokonaan eri tavoin kuin muissa tutkituissa jArjestelmissd. SiellA ero-
tetaan selvAsti toisistaan "yleisen" ja "ammatillisen" tyokyvyttomyyden kAsitteet.
Edellinen on kyseessd, jos vakuutettu ei kykene harjoittamaan mitiidn ammattia,
kun taas jAlkimmdisen ehdot katsotaan tdytetyiksi mikdli h6n ei pysty ansaitse-
maan 50 0/o ansioista omassa ammatissaan. "Ammatillisen" tyokyvyttomyyden pe-
rusteella maksettava el6ke on mdiriltdAn 2/3 siitd eliikkeesti, johon "yleinen"
tyokyvyttomyys oikeuttaa. Muualla ei niitd molempia kasitteita yleensd kAytetii
rinnakkain, vaan tyokyvyttomyysmddritelmien l6htokohtana on enemmin tai vAhem-
mdn selviisti jompi kumpi niistd.

Mycis Suomen tyoelakejarjestelmdssA kaytettava tyokyvyttomyyden maaritelma
poikkeaa muiden jdrjestelmien, myos Suomen kansanelAkejArjestelmdn, ktiyttd-
mistd miidritelmistd. Tyoeldkejdrjestelmdsse tyokyvyttomyysmiidritelmaa muutet-
tiin vuonna 1973 samalla kun osaeldke otettiin kAyttoon. Oikeus saada tyokyvyt-
tomyyseldkettA on tyoeldkejArjestelmdssd vakuutetulla, jonka tyokyvyn voidaan sai-
rauden, vian tai vamman johdosta arvioida alentuneen vdhintdAn kahdella vii-
denneksellii ainakin yhden vuoden ajaksi. Tyokyvyn alentumista arvioitaessa
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otetaan huomioorr jdljellti oleva kyky hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa

olevalla tyolld, jonka suorittamista voidaan kohtuudella edellyttdA, kun vakuu-

tetun koulutus, aikaisempi toiminta, ikd, asuinolosuhteet ja muut niihin verratta-
vat seikat otetaan huomioon.

Mainittakoon lopuksi Norjan ja Sveitsin eldkejdrjestelmista se piirre, ettd tyoky-
vyttomyyselaketta ei niissa ryhdytd maksamaan automaattisesti tyokyvyttomyyden
toteamisen jAlkeen, vaan tyokyvyton yritetddn ensiksi saada mikeli mahdollista
tulemaan toimeen omin voimin. Vakuutetulle maksetaan aluksi elAketta vastaa-
vaa kuntoutus- tai pdivArahaa, ja varsinaisen eldkkeen maksaminen alkaa vasta,

los kdy selville, ettei kuntoutuksesta ole riittdvAd apua. Tyokyvyttomyyselakkeen
saamisen ja sen suuruuden rajana oleva, prosenttisena ilmaistu ansiokyky mita-
taan vertaamalla kuntoutuksen jdlkeistd tilannetta normaaliin.

Tyokyvyttomien kuntoutusta harjoitetaan suuremmassa tai pienemmdssa mitta-
kaavassa useiden muidenkin elakejArjestelmien puitteissa, mutta niissi myonne-
tdin tavallisesti eldke heti vaaditun tyokyvyttomyyden toteamisen jdlkeen mah-
dollisen kuntoutuksen tuloksia odottamatta. Jos kuntoutus onnistuu ja asianomai-
nen palaa tyoeldrmiidn, voidaan eldke lakkauttaa tai sen miiArdd pienentaa ku-
ten yleensa muutenkin niissii tapauksissa, joissa tyci- tai ansiokyvyn todetaan pa-

lanneen siind mddrin, ettei asianomainen endA tiiytd hdnelle alunperin myonne-
lyn elakkeen saamisen ehtona olevia vaatimuksia.

5. 3 Perhe-eliikkeeseen oikeutetut

Perhe-elAkkeen saamisen ehdot edunjAttAjdn osalta ovat yleensA seuraavan tyyp-
pisid: edunjdttAjd sai itse vanhuus- tai tyokyvyttomyyseldkettA tai olisi kuoleman-
sa ajankohtana ollut oikeutettu eldkkeeseen, jos olisi silloin tullut tyokyvytto-
mdksi, taikka oli kuolemaansa mennessii kuulunut jdrjestelmAdn tietyn ajan.
Ndmd edellytykset ovat oleellisia nimenomaan ansioeldkejdrjestelmissii. Sen si-
jaan tasasuuruisia kansaneldkkeitA maksavissa jArjestelmissd perhe-elakkeen
saannille ei yleensd aseteta edunjAttdjin osalta muita ehtoja kuin kansaneldkkeen
yleisend edellytyksena olevat kansalaisuutta tai tietyn alan maassa asumista kos-
kevat ehdot.

Useimmissa elSkej6rjestelmissd perhe-eldkkeeseen ovat oikeutettuia ainakin edun-
jiittajiin naispuolinen leski ja lapsi. Monet jdrjestelmdt ovat tessa suhteessa
kuitenkin vAljempiS niin, etta ulottavat piiriinsA myds mieslesket, eronneet avio-
puolisot la jotkut muut lAhiomaiset. Viimeksi mainittujen osalta eliikkeen saami-
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sen edellytykset ovat yleensa tiukemmat kuin naisleskelle ja lapselle asetetut.
MikAdn eldkejArjestelmii ei yleensii ehdoitta maksa jatkuvaa elaketta kaikille nais-
leskillekddn, vaan eliikkeen saamiselle on asetettu rajoituksia, jotka voivat kos-
kea lesken ikAii, tyokykyii, huoltovelvollisuutta alaikaisia lapsia kohtaan, avio-
liiton kestoaikaa sekii miehen ikdd avioliittoa solmittaessa.

Lesken ikaa koskevat saAnnokset ovat eri jArjestelmissA erilalsia eika tassa suh-
teessa voida loytdd mit6dn yhtendisi6 linjoja. Siind tapauksessa, ettei leskelta
ole huollettavanaan lasta eikA hdn ole tyokyvyton, leskelle on useimmissa jarjes-
telmissd asetettu alaikdraja leskeneldkkeen saamiselle. Poikkeuksena tasta ovat
!talian, ltdvallan ja Norjan el6kejArjestelmdt sekA Ruotsin lis6eldkejiirjestelmd.
Kaikissa muissa tutkituissa jdrjestelmissi tdm6 raja on kdytossii, ja se vaihte-
lee 35 vuodesta 65 vuoteen. Esimerkkeind mainittakoon erdit6: Kanada 35 vuotta,
lso-Britannia ja Suomi 40 vuotta, Neuvostoliitto ja Ranska 55 vuotta ja Yhdys-
vallat 60 vuotta.

Lesken ikddn liittyy useissa jdrjestelmissd avioliiton kestoaikaa sekd edunjAttd-
jdn ikAA avioliittoa solmittaessa koskevia vaatimuksia. Avioliiton kestoaikaa kos-
kevat vaatimukset ovat yleisempiA kuin edunjdttiijAn ikaiii koskevat. Vaadittu
kestoaika vaihtelee yhdesta vuodesta 10 vuoteen. Edellinen on Belgian eliike-
jarjestelmassa ja jdlkimmdinen Tanskan tyoelakejdrjestelmdssd. Useimmissa jAr-
jestelmissa vaatimuksena on kuitenkin 2-S vuotta jatkunut avioliitto. Esimer-
kiksi Suomessa ja lson-Britannian kansanelikejArjestelmdssii vaatimus on kolme
vuotta, Norjassa ja Ruotsissa viisi vuotta. Naista maista Ruotsin lisdeldkejdrjes-
telma ja Suomen kansaneliike- ja tyoelAkejarjestelmat asettavat myos rajoituksia
edunjAttdjdn ialle avioliittoa solmittaessa. Ruotsin lisdelakejdrjestelmassa ja Suo-
men kansanelAkejdrjestelmAssd eldkeoikeus edellyttAA, etta avioliitto oli solmit-
tu ennen edunjAttAjdn 60 vuoden ikAA. Suomen ty6elAkejdrjestelmdss?i ikdraja on
65 vuotta.

Ranskan ja Tanskan eldkejdrjestelmiA lukuun ottamatta kaikissa leskeneliikkeen
sisdltdvissd jdrjestelmissA eldke myonnetAAn leskelle iAstd ja muista edellytyk-
sistd riippumatta, jos leskellA on huollettavanaan alaik5inen lapsi. Alaikdiseksi
katsotaan yleensA lapsi, joka samassa eldkejdrjestelm6ss6 on ikdnsA perusteella
oikeutettu orvoneldkkeeseen. Usein leskeneldke naissa tapauksissa myonnetiidn
elinaikaiseksi, mutta monet jdrjestelmat maksavat eldkettA vain niin kauan kuin
huoltovelvollisuus kestee. Ndin menetelltidn mm. lson-Britannian ja Tanskan kan-
saneldkejdrjestelmissd sekA Yhdysvaltain elAkejArjestelmassa. Huoltovelvollisuu-
den pdiityttyA lesket joutuvat naissa maissa samaan asemaan kuin lapsetto-
mat lesket saaden eldkkeensd uudelleen tdytettyddn vaaditun idn, elleiv6t jo ole
saavuttaneet site huoltovelvollisuuden kestdessd. Erdiden tutkittujen sosialististen
maiden eldkejdrjestelmissd eldke myonnetddn leskelle huoltovelvollisuuden perus-
teella vain silloin, kun leskellA on huollettavanaan alle kouluidn olevia lapsia.
Esim. Neuvostoliitossa ik6raja on 8 vuotta.
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Kuten sanottua useimmissa elakejarjestelmissii vain naispuoliset lesket ovat oi-
keutettuja leskenelAkkeeseen. Eraat jarjestelmat maksavat kuitenkin eldketth
myos miesleskille. Kanadassa, Neuvostoliitossa, Norlassa, Ranskassa ja Saksan
demokraattisessa tasavallassa mieslesket saavat eliikkeen aivan samoilla perus-

teilla kuin naislesket paitsi, etta Neuvostoliilossa ja Saksan demokraattisessa
tasavallassa miesleskien ikAraja on viisi vuotta korkeampi kuin naisleskien. Kai-
kissa muissa miesleskille elakkeen antavissa jarjestelmissa naiden elakkeen saa'
misen edellytyksena on se, etta leski oli taloudellisesti riippuvainen vaimostaan
tai on tyokyvyton. NdillS perusteilla mieslesket voivat saada elakkeen ltallassa,
Itavallassa, Jugoslaviassa, Puolassa, Saksan liittotasavallassa ja Yhdysvalloissa.

Muutamissa elakejarjestelmissa maksetaan kaikille leskille edunjdttdjdn kuole-
man jalkeen vAliaikaista leskeneliikettii, johon ovat oikeutettuja nekin lesket, jot-
ka eivdt saisi varsinaista leskenelakettd. Tutkituista maista valiaikaista lesken-
elAkettd maksetaan Alankomaiden, lslannin, lson-Brilannian ja Suomen kansan-
elAkejArjestelmissa seka Norjan, Saksan liittotasavallan ja Tsekkoslovakian el6ke-
jarjestelmissa. Maksuaika vaihtelee 13 viikosta kahteen vuoteen, yleensa se on

kuitenkin alle vuoden. Norjassa vdliaikaiselle elakkeelle ei ole asetettu mddrd-
aikaa, vaan se on tapauskohtainen. Norjassa ja Saksan liittotasayallassa vali-
aikaista leskeneldkettd maksetaan sekd miehille etta naisille, muualla vain nai-
sille.

OrvonelAkkeen saamisen edellytykset ovat luonnollisesti lAheisessa yhteydessa
leskeneldkkeisiin. TirkeimmAt itse orpoa koskevat edellytykset ovat ikd sekii se,
onko kyseessA puoli- vai tiiysorpo. YleensA kaikki ne jdrjestelmAt, jotka maksa-
vat orvonelAkkeita, maksavat niitd seka puoli- ettii tAysorvolle. Poikkeuksen muo-
ciostaa lson-Brilannian kansanelAkej6rjestelma, jossa puoliorvon eldkkeen korvaa
leskeneldkkeeseen mydnnettava lapsikorotus.

Orvonel6kettd maksetaan vain tiettyyn ikddn saakka. YlAik6raja vaihtelee vAlilld
15-19 vuotta. Yleisimmin raja on kuitenkin 16 tai 18 vuotta. Monissa jdrjestel-
missd eldkkeen maksamista jatketaan naiden rajojen yli, jos edunsaaja kay
edelleen koulua tai opiskelee. Korkein talla perusteella sovellettava ikAraja on
Alankomaissa, jossa se on 27 vuotta. Muissa maissa se vaihtelee'18:sta 26:een
ikAvuoteen. Erddt jarjestelmat jatkavat eliikkeen maksamista ilman ikArajaa, jos
edunsaaja on tyokyvyton. Tdmii ei kuitenkaan yleensd koske kansanelAkejdrjes-
telmiA, joissa ty6kyvyton orpo voi tietysta idstA lAhtien saada oman tyokyvytto-
myyselakkeen.

ErdAt jdrjestelmdt maksavat perhe-eliiketta myos eronneelle vaimolle, jolloin hd-
net yleensd katsotaan leskeksi. Eronneelle puolisolle asetetaan kuitenkin l6hes
poikkeuksetta se edellytys, ettd hdn sai tai oli oikeutettu saamaan elatusapua
edunjdtttijAltA tai efia hiinelld on lapsi huollettavanaan. Muutamissa jArjestel-
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missa on lisiksi avioliiton kestolle asetettu alaraja ellei lasta ole, kuten yhdys-
valloissa, jossa se on 20 vuotta.

Erdissa maissa myos muut kuin edella mainitut omaiset ovat oikeutettuja elak-
keeseen. Vdljimmdt mdtirtiykset ovat tasse suhteessa kdyt6nncissd lte-Euroopan
maissa, joissa myos sisaret, veljet, vanhemmat, isovanhemmat ja lastenlapset
voivat saada perhe-elaketta. Yleensd eldke maksetaan heille vain, jos he olivat
taloudellisesti riippuvaisia edunjdttdjdstd. Talla perusteella elAke voidaan mak-
saa edunjdttdjdn vanhemmille myds Yhdysvalloissa. llaliassa vanhemmat tai sisa-
ret ja veljet voivat saada eldkkeen, jos edunjiittiijAlt6 ei jiirinyt leskeA tai lasta.
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6. ELAKEPEBUSTEET

6. 1 Tasaeldke - ansioel5ke

Periaatteessa eldkejdrjestelmdt voidaan jakaa kahteen padtyyppiin: tasasuuruisia
eldkkeitd maksavat ja ansioihin suhteutettuja eldkkeitd maksavat jarjestelmat.
Tasasuuruisia eldkkeitd maksavissa jdrjestelmissd aktiiviajan ansioilla ei ole mi-
tiian vaikutusta eldkkeen madrddn. Tasaeldkkeita maksavia jdrjestelmia voidaan-
kin pitdd minimielintason turvaavina jarjestelmin6, etenkin silloin, kun jdrjestel-
mdn piiriin kuuluu ryhmid, joiden aktiiviaikaiset tulot poikkeavat huomattavasti
toisistaan. Silti ei ndissdkaan jarjestelmissA el6kkeiden tarvitse olla kaikille tds-
malleen samansuuruisia, vaan niihin voivat vaikuttaa ulkonaiset olosuhteet, eslm.
perhesuhteet, asuinpaikka ja eldkeaikaiset tulot tai varallisuus.

Ansioihin suhteutettuja elAkkeitd maksavissa jArjestelmissA aktiiviajan ansioilla
on suoranainen vaikutus elakkeen mddrddn. Ansioiden mddrittely sekii se tapa,
jolla eldkkeen suuruus on kytketty ansioihin, vaihtelevat eri maissa, mutta perus-
piirre on kaikissa samankaltainen. Tasaeldkkeen avulla ei yleensd enda nykyi-
sin ole katsottu voitavan taata riittavaa eldketurvaa kaikille vakuutetuille. Tdtd
osoittaa se, ette vuoden 1977 alussa niista 109 maasta, joissa oli jonkinlainen
eldkejdrjestelma, valtaosassa eli 89:ssa ansiot olivat eliikkeen perustana. Elak-
keet maksettiin kertasuorituksena 13 maassa ja jatkuvina tasaeldkkeind vain
7 maassa. TasaeldkejArjestelmilld eldketurvansa rakentamisen aloittaneet maat
ovat myohemmin pyrkineet teydentamaan sita ansioeldkejarjestelmill6. N6in
tapahtui viime vuosikymmenelld lsossa-Britanniassa, Kanadassa, Norjassa, Ruot-
sissa ja suomessa. Nykyisin hyvaksytdankin yleisesti tavoitteeksi eldkkeen m66-
rdytyminen siten, etta eldkkeensaajan elintaso voidaan sailyttaa mahdollisimman
samankaltaisena kuin se oli hdnen aktiiviaikanaan. Eldkkeen tarkoituksena on
toisin sanoen korvata ne ansiot, jotka eldkkeelle siirryttaessa menetetean tyo-
tulon loppuessa. Tama edellyttd6, etta elake on tietysse suhteessa eliikkeen-
saajan aktiiviaikaiseen ansiotasoon.

Tutkimuksen piiriin kuuluvista jarjestelmista lslannin, Ruotsin, suomen, Alanko-
malden, lson-Britannian ja Kanadan sekd ranskan kansaneliikejarjestelmat ja
viimeksi mainitun maan lisaelakejirjestelm6kin maksavat tasasuuruisia eldkkei-
tti. Kaikissa muissa palkansaajat kattavissa jarjestelmissd elakkeet mddr6yty-
vat aktiiviajan ansiotason mukaan. ttsenaisten yrittiijien omista el6kejdrjestel-
mistd Belglan jdrjestelmd maksaa tasasuuruisia el6kkeitd. ltallassa kasiteolli-
suuden, kaupan ja maatalouden itsendisten yrittiljien jarjestelmiit ja Ranskassa
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maatalouden yrittajien jdrjestelmA ovat eriiillii tavalla sekamuotoja. NiissA tasa-
suuruiseen eliikkeenosaan lisdt6dn vakuutusmaksujen mddrdstd tai vakuutusajan
pituudesta riippuva lisAosa.

6. 2 Eldkkeen mddrdytyminen

Tasael6kejArjestelmissa eivAt siis vakuutetun aktiiviaikaiset ansiot vaikuta elAk-

keen mddrAan, mutta sen sijaan erdiit muut ulkonaiset seikat voivat sen tehdA.

Perhesuhteet otetaan huomioon kaikissa tdmiin tutkimuksen piiriin kuuluvissa

tasaeldkejArjestelmissS. Eldkeaikaisilla ansioilla tai varallisuudella on vaikutusta

el6kkeen m66rdin tson-Britannian, Suomen ja Tanskan kansanelflkejdrjestelmis-
sa. vakuutusaika, joka on oleellinen tekijd ansioel6kejarjestelmissii, ei sen sijaan

ole yhtd tarkea kaikissa tasaeldkejArjestelmissii. Poikkeuksen muodostavat Alan-

komaat ja Noria, joissa eldke maksetaan vahennettynS, jos vakuutetulla ei ole

tayteen eliikkeeseen oikeuttavaa vakuutusaikaa. NorJassa tAmd merkitsee sita,

etta vakuutettu on asunut maassa vAhintAdn 40 vuotta. Alankomaissa sen sijaan

vaaditaan tayteen elakkeeseen vakuutusmaksut jokaiselta vuodelta 15-64 ika-

vuosien velilte.

AnsioelskejArjestelmissA eltike mdiirdytyy vakuutetun aktiiviaikaisten ansiotulo-
jen ja vakuutuksen piiriin kuulumisen ajanjakson pituuden eli vakuutusajan nu-
kaan. vakuutetun (jaltai hanen tyonantajansa) edellytetaan yleensa maksaneen

vakuutusmaksunsa vakuutusajalta, ellei jdrjestelman rahoitusta ole hoidettu muul-

la tavalla.

Vaadittavat vakuutusajat vaihtelevat melkoisesti jtirjestelmistA toiseen. Vakuu-

tusajan pituuden vaikutus elAkkeeseen riippuu jArjestelm6n luonteesta. Toisissa
jdrjestelmissa eldke maksetaan tdysimdiriisena, jos vakuutettu on kuulunut
jiirjestelmAn piiriin tietyn ajan, eikd taman ylittavd vakuutusaika endd kartuta

eldkettS. Toisissa ansioelakejarjestelmissa taas koko vakuutusaika vaikuttaa

suoranaisesti elakkeeseen, koska jokainen vakuutusvuosi lisid elAkettA. Viimeksi

mainitusta seikasta iohtuen monissa jdrjestelmissd ei ole asetettu alarajaa va'

kuutusajalle elakkeen saamiseksi. Ndin on esim. Suomen tyoeldkejArjestelmAssii.

Sen sijaan esim. ltavallan, Saksan demokraattisen tasavallan ja Saksan liitto'
tasavallan jdrjestelmissA elake yleensakin voidaan saada vasta sen jalkeen, kun

vakuutettu on maksanut vakuutusmaksunsa tietylta vdhimmaisajalta, loka on nais-

sd maissa '15 vuotta. Muualla vaadittava vahimmaisvakuutusaika on yleensa pie-

nempi, esim. Norjassa ja Ruotslssa kolme vuotta. Useimmat niista ansioelake-
jdrjestelmista, jotka edellyttavat tayteen elSkkeeseen tietyn vakuutusaian, mak-
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savat v,ihennetyn elekkeen, jos vakuutetulla ei ole vaadittavaa taytta vakuutus-
aikaa, mutta on kuitenkin em. vAhimmdismdiird vakuutusvuosia.

Useimmissa jdrjestelmissd elake muodostuu tiettyna prosenttina eldkkeen pe-
rusteena olevista ansioista. Prosenttimiiiirat kuitenkin vaihtelevat jArjestelmdstA
toiseen. ErAdt jdrjestelmdt, mm. ltavallan, Jugoslavian ja Saksan demokraaltisen
lasavallan, maksavat eliikkeeseen ensin perusosan ja sen pddlle korotusosan.
Itdvallassa ja Jugoslaviassa perusosan maara on tietty osuus eliikkeen perus-
teena olevasta tulosta. Saksan demokraaltisessa tasavallassa se on kaikille eldk-
keeseen oikeutetuille samansuuruinen. Korotusosa mdirdytyy kaikissa ndissA jAr-
jestelmissA ansioiden ja vakuutusajan mukaan.

ElAkkeen perusteena olevan ansiotulon (eldkeperuste) mddrAdminen tapahtuu
eri jdrjestelmiss6 hieman eri tavalla. Valtaosassa jdrjestelmiA elAkeperusteena
kdytetddn keskimddrdisid ansioita muutamalta viimeiseltA vuodelta ennen eliike-
tapahtumaa. TAstA voi kuitenkin olla haittaa niille vakuutetuille, jotka ovat syysta
tai toisesta ansainneet vAhdn viimeisinii vuosinaan. Sen vuoksi otetaan useissa
j6rjestelmiss6 huomioon vain parhaat ansiovuodet ja lasketaan huonot pois tai
otetaan huomioon ansiot pitemmAltd alanjaksolta, mikAli se on vakuutetun kan-
nalta edullisempaa. Suomen TEL-eldkkeiden eldkeperuste lasketaan kahdelta par-
haalta vuodelta viimeisistd neljdstd vuodesta. ltdvallassa otetaan huomioon viisi
eidketapahtumaa edeltiivA6 vuotta tai parhaat viisi perAkkAista vuotta vakuute-
tun 45 ikAvuoden tdyttAmisen jdlkeen ja Neuvostollitossa joko viimeisen vuoden
keskiansio taikka minkd tahansa viiden per6kkdisen vuoden keskiansio viimeis-
ten 10 vuoden ajalta.

Monissa jdrjestelmissA keskiansio kuitenkin lasketaan pitemmalta ajanjaksolta,
esim. Norjan lisdeldkejdrjestelmdssd 20 parhaalta ansiovuodelta ja Ruotsin vas-
taavassa jtirjestelmdssd 15 parhaalta vuodelta koko vakuutusaikana. Suomen
LEL-elAkkeissd ja yrittdl6eltikkeissZi keskiansio lasketaan koko vakuutusajalta.
Kaikissa pitemptid ajanjaksoa soveltavissa jdrjestelmissA suoritetaan kuitenkin
yleensa eldkkeen perusteena olevien palkkojen tarkistus esim. jonkin indeksin
perusteella, jotta ansiotasossa tapahtuneet muutokset voitaisiin ottaa huomioon.
Suomen tycieldkejArjestelmdssi tdm6 suoritetaan ns. TEL-|ndeksin perusteella.

Poikkeuksen edelle esitetystd eldkkeen laskemismenettelystd muodostaa Tanskan
ty6el6kejdrjestelm6. Tdssd jairjestelmAssd ansiotuloilla ei ole mitean vaikutusta
elAkkeen m6drdAn, vaan eldke muodostuu pelkdst66n vakuutusvuosien lukumdd-
rdn mukaan.

Monissa ansioeltikejdrjestelmissA eldkkeille on asetettu vdhimmdismAdrdt tai myos
enimmAism66rAt. VAhimmdismdiird voidaan ilmaista joko rahamiiirAnd tai tiet-
tyna prosenttisena osuutena ansiotulosta. Nimenomaan siirtymakauden jiirjeste-
lyissii viimeksi mainittu menettely on yleinen. Ndill?i iArjestelyill6 halutaan tur-
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vata elakejerjestelman voimaantuloa seuraavina ensimmaisina vuosina tietyrr
tasoinen eldke niille henkiloille, jotka eivdt ik6nsd vuoksi voisi normaalisddn-
nosten puitteissa yltaa riittdvddn eliikkeeseen. Esim. suomen tyoeldkejdrjestet-
massa on taattu vdhimmdiseldke, joka on heindkuun 1 pdivdn tgT5 jdlkeen eldk-
keelle j66neilla 33 % palkasta. Ennen tatd ajankohtaa elakkeelle j6dneilla vas-
taava prosenttimddrii on 25. Ndita prosenttimaariii tullaan korottamaan siten, et-
td 33 o/o:n asemesta kdytetdiin 35 o/o vuosina 1977-79,36 o/o vuosina 197g-g1 ja
siitd eteenpdin 37 0/o',25 ./o:n asemesta kdytetdan vastaavina vuosina 27,29 ia
29 0/0. Kiinteat rahamiidrdiset vahimmaismddrat ovat kAytossa mm. Belgian, lta-
lian, Neuvostoliilon, Sveitsan ja Yhdysvaltain elAkejdrjestelmissd.

Niissd ansioelAkejdrjestelmissd, joissa eldkkeilld on enimmiiismddrii, tavallisin me-
nettely on asettaa yldraja eldkkeeseen oikeuttavalle ansiotulolle. TAmd yldraja
otetaan aina huomioon jo vakuutusmaksuvaiheessa, jolloin maksuja ei suoriteta
sen ylittdvdltai tulon osalta. Tutkituista el6kejdrjestelmistA tdllainen kdytdntci on
Norlan ia Ruotsin lisdeldkejdrjestelmissa, yrittdjien osalta suomen tyoeldkejiiries-
telmassd sekii lisaksi ltalian, Ranskan, Saksan demokraafiisen tasavattan ja
Saksan liittotasavallan eldkejdrjestelmiss6. Jos elAkkeeseen oikeuttavalle ansio-
tulolle on asetettu yldraja jdrjestel,nassd, joka sisdltdd t6yden elakkeen kiisit-
teen, tullaan tiettyyn rahamaaraiseen enimmdiseldkkeeseen. Tdllaisessa jArjes-
telmassd eldkeprosentilla on katto, jolloin tietty maara elikkeeseen oikeuttavia
vuosia tuottaa tdyden elakkeen, mikii puolestaan mddriytyy prosenttisena osuu-
tena eldkkeen perusteena olevista ansioista. Lisdvuodet eivdt tdlloin endii kai.-
tuta eldkettii. Suoraan rahamdArdnd ilmaistua enimmdisel6kettii soveltavat tut-
kituista maista Neuvostoliitto ja Sveilsi,

Tyokyvyttcimyyseldke muodostuu useimmissa eldkejdrjestelmissd samoilla perus-
teilla kuin vanhuuseliike. Poikkeuksen tycikyvyttomyyselAkkeen mAdriiytymisessii
muodostaa Alankomaiden kansaneldkejArjestelmd, jossa vanhuuselAkkeet mak-
setaan kaikille tasasuuruisina, mutta tydkyvyttdmyyseldkkeltd saavat vain palkan-
saajat, joille se on ansioista riippuvainen.

Oleellinen tydkyvyttomyyseldkkeen mdA166n vaikuttava tekijd useissa jirjestel-
missa on ty6kyvyttomyysaste, kuten edellA eldkkeen saamisen edellytysten yh-
teydessA k6vi ilmi. Tdlloinhdn el6ke maksetaan joko tdytend tai osaeldkkeend
tyokyvyn menetyksen asteesta riippuen. Tavallisimmin tAssd tapauksessa on kdy-
tdssd kaksi tai kolme luokkaa, joiden puitteissa ty6kyvyttomyysaste mdArdtdiin.

Ennen ty6kyvyttcimyyden alkamista vakuutetun on tdytynyt kaikissa ansioelake-
jiirjestelmissi kuulua jdrjestelm5n piiriin tietyn ajan ennen kuin hdn voi saada
eldkkeen. Vaadittava odotusaika vaihtelee tutkituissa maissa muutamasta kuu-
kaudesta 10 vuoteen. Yleensa se on kuitenkin viisi vuotta tai sen alapuolella.
Sen sijaan vakuutusvuosilla ei ole kaikissa j6rjestelmissd kovin suurta vaikutus-
ta elAkkeen m?i2irdiin, koska tuleva palvelusaika vanhuuselakeikddn asti otetaan
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niissa huomioon elakkeeseen oikeuttavana aikana. TAysimAdrdisenii se lasketaan
elAkkeeseen oikeuttavaksi ltallan, Kanadan, Norlan, Ruotsin ja Suomen el5ke-
jArjestelmissd. Saksan demokraattisessa tasavallassa tulevasta palvelusaiasta
lasketaan yleensa 70 0/o eldkkeeseen oikeuttavaksi. Saksan tiittotasavallassa puo-
lestaan otetaan huomioon aika tyokyvyttomyyden alkamisesta 55 iKevuoden tayt-
tdmiseen ja Tsekkoslovakiassa miehillA 60 ikAvuoden ja naisilla 57 ikavuoden
tAyttdmiseen.

Vaikka vanhuus- ja tyokyvyttcimyyselAkkeet ansioelakeldrjestelmissA mddrdytyvAt
pdiasiassa ansiotulojen ja vakuutusajan mukaan, voivat eraat ulkonaiset olo-
suhteet silti vaikuttaa elAkkeen mdArAdn. Oleellisimpia ndistA tekijciista ovat
samoin kuin tasaeldkejarjestelmissiikin perhesuhteet. Tama ei kuitenkaan koske
niite maita, joissa on sekd tasaelAkejdrjestelmd etta sen lisdksi yleinen ansio-
el6kejdrjestelmd. Kaikissa naissa maissa erityisolosuhteiden vuoksi annettavat
ylimAdrAiset tuet on yhdistetty tasaeldkejdrjestelmddn eikA ansioeldkkeisiin.

Perhesuhteiden perusteella eldkkeeseen maksettavista korotuksista tavallisin on
lapsikorotus. ErdAt jdrjestelmdt maksavat korotuksen myos huollettavasta avio-
puolisosta, jolla ei ole oikeutta omaan ansioeldkkeeseen. Lapsikorotusta mak-
setaan useimmissa jdrjestelmissd samaan ikdrajaan saakka kuin ko. j6rjestel-
mdssA maksetaan orvonelakettA siihen oikeutetulle lapselle.

Useimmissa niistd maista, joissa perhekorotukset maksetaan ansioelakejerjes-
telmdn kautta, suoritetaan vakuutetun oman elAkkeen lapsikorotus tai orvon-
eldke opintojaan jatkavalle lapselle tai orvolle pitemmdltd ajanjaksolta kuin
muille lapsille ja orvoille. Korkeimmat ikirajat ovat ltaliassa, ltfivallassa ja Jugos-
laviassa, joissa opiskeleva orpo saa elSkkeen 26 ikAvuoteen saakka. Sama
koskee ndissii maissa elAkkeeseen maksettavia lapsikorotuksia Jugoslaviaa lu-
kuun ottamatta, jossa lapsikorotuksia ei makseta lainkaan. Normaalisti lapsi-
korotukset ja orvoneldkkeet maksetaan ltallassa ja llnvallassa 18:aan ja orvon-
el6ke Jugoslaviassa 15 ikdvuoteen saakka.

Perhe-eliikkeet, leskenelAke ja orvoneldke, ovat kaikissa tutkituissa tasasuuruisia
eldkkeitd maksavissa jiirjestelmissd samalla tavalla tasasuuruisia kuin vanhuus-
elikkeet. Tavallisimmin leskeneldke on tdll6in saman suuruinen kuin yksindi-
selle henkilolle maksettava vanhuuselAke. Niissd jdrjestelmiss?i, joissa orvot iae-
taan teysorpoihin la puoliorpoihin, on edellisten eldke aina jdilkimmdisten eld-
kettd suurempi.

Ansioeldkejdrjestelmdt voidaan perhe-eldkkeiden osalta jakaa kahteen pd6ryh-
mdEin: jArjestelmiin, joissa leskien ja orpojen eldkkeiden laskuperusteet on
m6Aritelty molempien osalta erikseen, ja jdriestelmiin, joissa perhe-elekkeen ko-
konaismA6rd riippuu vain edunsaajien lukumSdrdstA eikd edunsaaiaperheen koos-
tumuksesta. Ensiksi mainitut jdrjestelmdtyypit ovat yleisempia kuin jdlkimmdiset.
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Tutkituista jdrjestelmistA kuuluvat jiilkimmdiseen ryhmAiin Jugoslavian, Neulosto-
liiton, Puolan ja Suomen el6kejdrjestelmit.

Niissd jdrjestelmissA, joissa perhe-eldkkeen kokonaismdard riippuu edunsaajien
lukumAArdstA, kaytetaan eldkeperusteena, Puolan jarjestelmaa lukuun ottamatta,
slt6 edunjdttdjiin vanhuus- tai tyokyvyttomyyselaketta, jota hdn sai tai iohon han
oli kuollessaan oikeutettu. Puolassa perhe-eliikkeet lasketaan suoraan edunjdt-
t6jAn eldkkeen perusteena olevasta tulosta. Tdysi elAke eli edunjittdjAn eldk-
keen suuruinen miiiird maksetaan Neuvosloliitossa ja Suomessa, jos edunjdttd-
jalta jai vAhintddn kolme perhe-elAkkeeseen oikeutettua omaista. Jugoslaviassa
vastaava mddrii on vdhintddn nelja edunsaalaa. Yleensd kaikki ndmd iarjestel-
mdt sisdltdvdt sddnnokset siitd kuinka perhe-eldke jaetaan edunsaajien kesken.

Kaikissa niissd tutkituissa ansioeldkejerjestelmissii, joissa leskien ja orpojen
eldkkeiden laskuperusteet on maaritelty molempien osalta erikseen, lasketaan
leskeneldke tiettyne prosenttisena osuutena siitd edunjdttiijdn vanhuus- tai tyo-
kyvyttomyyselAkkeestd, jota hAn sai tai johon hdn oli kuollessaan oikeutettu.
Mainitut prosenttiset osuudet vaihtelevat jarjestelmasta toiseen, yleisimmin kui-
tenkin vdlillA 50-80 0/0. Ansioeliikkeet maksetaan yleensd l6himmille edunsaa-
jille, leskille ja orvoille, heiddn muista tuloistaan riippumatta. Noria on tutki-
tuista maista ainoa, joka soveltaa tietynlaista tuloharkintaa leskeneliikkeen koh'
dalla, sillA Norjassa lesken ansiokyky on tdytt6 leskenelAketti vdhentivd tekijA.
Tiissi ei oteta huomioon ainoastaan todellisia ansiotuloia vaan se ansiotulo,
jonka lesken voidaan olettaa saavan, ansiokyky !a ansiomahdollisuudet huo-
mioon ottaen.

Orvoneldkkeen mddrdytymlsessa on tdmdn ryhmdn elAkeidrjestelmissa enemman
vaihtelevuutta kuin leskenel6kkeen kohdalla. Mtidrdytymisperusteena voi olla io-
ko leskeneldke tai edun jattajan elake. Lisdksi erdiit ansioelakejarjestelmatkin
maksavat tasasuuruisia orvoneldkkeitii, kuten Kanadan ja Norian lisaelakejarjes-
telmiit, vaikka leskeneldkkeet perustuvat edunjdttdj6n elAkkeeseen. Muista tutki-
tuista maista orvonelakkeet lasketaan leskenelekkeesta ltavallassa, muualla sen

sijaan edunjdttdj6n eldkkeesta. Samoin kuin tasasuuruisia elakkeitii maksavissa
jtirjestelmissti puoliorvon eldke on aina pienempi kuin t6ysorvon el6ke niissA

tdmiin ryhmdn jarjestelmissa, joissa puoliorvon la tAysorvon eldkkeet lasketaan
erikseen.
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7, II{I)EKSISItloililAISUUS

Kaikissa maissa pyritaan eldkkeiden reaaliarvon sailyttamiseen rahanarvon muut-
tuessa ja myos niiden tason korottamiseen yleisen elintason noustessa. Tutki-
muksen piiriin kuuluneista maista 14:ssi tdmA tavoite on toteLrtettu sitomalla
eldkkeet indeksijdrjestelmAn avulla tdysin tai liihes automaattisesti hinta- tai
palkkatason kehitykseen. Maissa, joissa ei ole indeksijArjestelmdd, elAkkeiden
tarkistukset tapahtuvat tarpeen mukaan erillispAAtosten varassa. Silti niiss6kin
tarkistuksen perustana voivat olla hinta- tai palkkamuutokset.

Taulukossa 4 on esitetty indeksisidonnaisuus niiden jdrjestelmien osalta, joissa
pddosa palkansaajista on mukana. ErdissA maissa on palkansaajien erityis-
jdrjestelmissd ja itsen6isten yrittajien elAkejdrjestelmissd kdytossd eri tarkistus-
menettelyja kuin yleisessA tai palkansaajien eldkejdrjestelmassa. NAin on esim.
Italiassa ja Ruotslssa.

ElSkkeet on sidottu palkka- tai hintakehitykseen erityisesti Liinsi-Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa. Sen sijaan ltd-Euroopassa el6kkeiden tarkistaminen useim-
miten kytkeytyy suunnitelmatalouden puitteissa tehtdviin ohjelmiin, joten indeksi-
sidonnaisuudesta ei tdlloin ole varsinaisesti kyse. Poikkeuksen muodostaa Juqos-
lavia, jossa eldkkeet on sidottu elinkustannusindeksin muutoksiin.

Niistd 14 maasta, joissa on kAytossd indeksijdrjestelmd, kuudessa eldkkeet tar-
kistetaan sekd hinta- ettli palkkatason muutosten mukaan. Viidessd maassa kAy-
tetdan pelkdstddn hintatason muutoksia mittaavaa indeksia ja kolmessa maassa
pelkdstddn palkkatason kehitysta mittaavaa indeksiS.

Pohjoismaista Ruotsissa ja Tanskassa eldkkeiden tarkistus suoritetaan hintatasoa
mittaavan indeksin avulla. Noriassa otetaan huomioon sekii hinta- ettd palkka-
tilanteen muutokset. Suomessa kansanelSkejdrjestelmiissi kdytetdAn elinkustan-
nusindeksid. Tyoeldkeidrjestelmiissii kdytet6in vuodesta 1977 ldhtien palkka-
ir:deksin la hintaindeksin muutosten keskiarvoa. Vuoteen 1977 saakka tyoeldk-
keet tarkistettiin pelkAstdAn palkkaindeksin muutosten mukaan.

Tutkituista Ldnsi-Euroopan maista palkkaindeksiS kdyttdd kolme maata, Alanko-
maat, ltiivalta ja Ranska. Palkkaindeksid yhdistettyn6 hintaindeksiin ktiyttdd kak-
si maata, ltalia ja Sveitsl. Saksan liittotasavallassa otetaan palkkatason muutos-
ten lisdksi huomioon maan yleisen taloudellisen tilanteen muutokset. Puhdasta
hintaindeksid kdytetdiin yhdessd maassa, Belglassa.
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Taulukko 4.

NORJA
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Ennakkona maksetaan kunkin vuoden heinakuussa 2/5 siita korotuksesta joka arvion mukaanaiheutuu seuraavan vuoden indeksiluvun muutoksesta. Varsinainen inde(sitarkistus tapahtuuvuoden alussa,

Pohjois-Amerikan maista Kanadassa elekkeet tarkistetaan kuluttaJahintaindeksin
perusteella, samoin kuin myos Yhdysvalloissa. Viimeksi mainitussa maassa vakuu-
tusmaksujen perusteena oleva palkka, jota kAytetA6n my6s elakkeen laskemisen
perusteena, on maksussa olevien elakkeiden tarkistuksesta poiketen sidottu palk-
kaindeksiin. Yhdysvallat onkin tutkittujen maiden joukossa toistaiseksi ainoa,
jossa kdytetAdn kahta eri indeksie saman jarjestelmdn sisAlld.

Eliikkeiden indeksisidonnaisuutta k6yttaivistd tutkituista maista on puolessa ase-
tettu indeksin muuttumiselle tietty kynnys ennen kuin eldkkeiden tarkistus suo-
ritetaan. Yhtd maata (Alankomaat) lukuun ottamatta nama maat kaytttiviit hin-

Hinta-
i ndeksi

Pal kka-
i ndeks i

Tarki s-
tuskyn-

nys

Tarki s-
tusval i
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tatason muutoksia mittaavaa indeksid. Belglassa vaadittava indeksin muutos on
2 o/0, kaikissa muissa 3 o/0.

Aikavdli, jonka jdlkeen eldkkeitA tarkistetaan, on yleisimmin yksi vuosi (7

maassa). Kuukausittain tapahtuvat tarkistukset ovat mahdollisia vain kolmessa
maassa, Belgiassa, Ruotsissa ja Suomessa (kansanel6ke). Kolmen kuukauden
aikavdliS kAytetddn Kanadassa, kuuden kuukauden Alankomaissa, Ranskassa ja
Tanskassa. Sveitsissi aikavAli on pisin, kolme vuotta, joskin tarkistus voidaan
suorittaa sielld aikaisemminkin mikdli indeksi on kohonnut ainakin 8 0/0.

Yleensd eldkkeiden tarkistukset suoritetaan kaikille eldkkeensaajille samoilla pe-
rusteilla. Jugoslavia muodostaa tdssd poikkeuksen. Siella voidaan elakkeita tar-
kistettaessa ottaa huomioon niiden myontdmisajat ja suunnata tarkistukset sil16
perusteella joko kaikkiin tai vain tiettyihin eldkeldisryhmiin taikka tiettynd aian-
kohtana mydnnettyihin eldkkeisiin.

Erityisesti voimakkaan inflaation vallitessa eldkkeet ovat vaarassa jdddd jilkeen
hinta- ja palkkakehityksestd. Tdtd tilannetta yritetean eraissa maissa korjata teke-
mdlld elAkkeisiin ns. ad hoc- tarkistuksia normaalien indeksitarkistusten lisiksr
Esim. Alankomaissa ja Belgiassa tallaiset indeksitarkistukset ovat viime vuosina
olleet varsin tavallisia.
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B. RAH()ITUS

Eldkkeiden rahoiluksessa voidaan ensinnAkin erottaa seuraavat kaksi pddperi-
aatetta: rahastoiva jdrjestelmd ja jaotusjdrjes:3lma. Jonkin verran pelkistAen
voidaan puhtaasti rahastoivaa jdrjestelmAd kuvata siten, ettA siind kerAt6An va-
kuutusmaksuina tietyn vakuutettujen ryhmdn - esim. vakuutukseen tulevan ikA-
luokan - osalta ryhmdiin kuuluvien henkiloiden tyossaoloaikana niin suuri pd6-
oma, etta se korkoineen riittdd elakeidssd alkavien vanhuuselSkkeiden sekii myos
jo teta ennen alkavien tyokyvytt6myys- ja perhe-elAkkeiden maksamiseen. Jao-
tusjdrjestelmAssd sen sijaan peritddn elakekustannukset rahoitukseen osallistu-
vilta site mukaa, kun jdrjestelmdssii eriidntyy eldkkeitd maksettavaksi. Ennakolta
rahastoimista ei siis tapahdu. Jos verrataan toisiinsa kahta eldkejdrjestelmAd,
joissa jdrjestelmdn voimaantulon nopeus on samanlainen mutta toinen rahoite-
taan rahastointi- ja toinen jaotusperiaatteella, niin voidaan todeta seuraavaa.
Jaotusj6rjestelmiissii vakuutusmaksut ovat jdrjestelmdn alkuvaiheessa, kun el6k-
keitd vield on vdhAn ja nekin yleensa pienid, varsin alhaiset, mutta ne kasva-
vat suhteellisen nopeasti ja jyrkdsti. Tiiysin rahastoivassa .ldrjestelmAssii va-
kuutusmaksurasitus sen silaan voi pysyA ldhes muuttumattomana - edellyttden
tietenkin, ettei jdrjestelmAd vdlill6 radikaalisti muuteta. Rahastoivassa jiirjestel-
massa toisin sanoen el5kekustannukset tasataan ajan suhteen.

Kumpikaan edelld mainituista periaatteista ei yleensd esiinny puhtaana nykyisis-
sd elAkejdrjestelmissd, lotka ovat tavallisesti rahoitustavaltaan enemmdn tai va-
hemmAn sekamuotoja. TasaeldkejArjestelmissa sovelletaan ldhinnd iaotusperiaatet-
ta, mutta myos niissd esiintyy lahes aina jonkinlaisia tasausrahastoja, joiden
suuruus vaihtelee jdrjestelmAstd toiseen. Ansioeldkejdrjestelmissii rahastointi on
tavallista. Esimerkiksi Kanadan, Norlan, Ruotsin ja Suomen lisd- ja tyoeldke-
jArjestelmissti otettiin niita perustettaessa viime vuosikymmenella kdyttoon var-
sin voimakas rahastointi. Se katsottiin jaotusiarjestelmAd edullisemmaksi jo
maan talouselSmAnkin kannalta. Ruotsin lisdeldkejdrjestelmdssA rahastointi on
selvAsti voimakkainta. Miss6dn naista neljaste maasta ei lis6- tai ty<ieldkkeitd
silti rahoiteta puhtaan rahastointiperiaatteen mukaan, vaan eraat osat el6ke-
kustannuksista hoidetaan pikemminkin jaotusperiaatetta noudattaen.

Eldkkeiden rahoitusta tarkasteltaessa voidaan toisaalta lahtee myos siitd, mitkd
piirit eri jArjestelmissd osallistuvat kustannusten maksamiseen. Tdlloin voidaan
todeta, ettd kansanel6kkeiden rahoitukseen osallistuvat muutamin poikkeuksin
vakuutetut, tyonantajat, valtio ja kunnat. Vakuutetut eivdt osallistu kustannuksiin
lslannissa, Kanadassa eiviitkA Ruotslssa. Tyonantalatkaan eivAt ole mukana ra-
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hoiluksessa Kanadassa, jossa kansaneldkkeet rahoitetaan kokonaan vatuon va-
roin. Valtio on mukana kansanelSkkeiden rahoituksessa kaikissa tutkituissa
maissa. Kuntien osallistuminen kansanelAkkeiden kustannuksiin on tyyplllistd
nimenomaan pohjoismaille. Taulukossa 5 on eritelty kansanelakkeiden rahoitus-
Itihteet tutkituissa malssa.

TauluKKo 5. KANSANELAKKEIDEN RAHOITUSLAHTEET
ku n nat

ALANKOMAAT
ISLANTI
ISO-BRITANNIA
KANADA
NORJA
RUOTSI
SUOMI
TANSKA

X

x
X

x

X

x
X

x
x
x
x

x
X

;
X
X

X

;

x
I

Vakuutettujen maksut kansanetaKejdrjestelmissa mddrAytyvAt nykyisin prosentti-
sena osuutena ansioista. Maksuissa huomioon otettavalle ansiotulolle on ase-
tettu joko sekA ala- etta ylaraja tai jompi kumpi naisti. Tyonantajien vakuutus-
maksut mdirdytyv6t kansaneldkejArjestelmissA yleensa samoilla perusteilla kuin
vakuutettujen maksut. Ainoa poikkeus tutkituista maista on Tanska, jossa tyon-
antajien maksut ovat tasasuuruisia, mutta he osallistuvatkin siellA suoranaisesti
vain tyokyvytt6myyseldkkeiden kustannuksiin, joihin vakuutettujen omia maksuja
taas ei kdytetd. Tutkituista kansaneldkejdrjestelmista Suomen jArjestelm6 on ai-
noa, jossa vakuutusmaksun perusteena olevalla ansiotulolla ei ole ylarajaa sen
enempaa tyonantajien kuin vakuutettujenkaan osalta. (Alarajana on pienin kun-
nallisverotuksessa verotettavaksi tuleva tulo.) Tama menettely merkitsee voima-
kasta tulonsiirtoa suurituloisilta pienituloisille. lsossa-Britannlassa tyonantajien
maksuilla ei ole ansiotulosta riippuvaa yt. lajaai vakuutetuilla sen sijaan on. Val-
tion ja kuntien osuudet kansaneldkejdrjestelmdn kustannuksista vaihtelevat suu-
resti tutkituissa jdrjestelmissS.

AnsioelAkejdrjestelmien rahoitukseen osallistuvat yleensA palkansaajien osalta
vakuutetut ja tycinantajat, kun taas yrittAjdt kustantavat tavallisimmin kokonaan
omat eldkkeensa. Tahan pA6siidntoon l<iytyy kuitenkin erditd poikkeuksia. Mita
valtion osuuteen tulee, voidaan siind erottaa kaksi ansioelikej6rjestelmAtyyppiii:
lisA- ja tyoelAkejdrjestelmat maissa, joissa on lisaksi kansaneldkejArjestelm6, se-
kii ansioelAkejarjestelmat niissA maissa, joissa ei ole kansaneldkejdrjestelmAS.

l(uten taulukosta 6 ilmenee, tutkituissa lakisddteisiss6 lisA- ja tycieldkejdrjestel-
missA valtio osallistuu rahoitukseen ainoastaan NorJassa ja Suomessa. Norlassa
kansaneldkkeiden ja lisdeldkkeiden rahoitusta ei kuitenkaan ole erotettu toisis-

vakuutettu tyonantaja valtio
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Taulukko 6.
LISA- JA TYUELAKKEIDEN RAHO!TUSLAHTEET
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x
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taan, vaan ne kustannetaan samoista maksuista, joten tama selittdd asian. Suo-
messa valtio ei osallistu palkansaajien tyoelAkkeiden rahoitukseen, mutta se mak-
saa puolet maatalousyrittiijien ansioelAkkeiden kustannuksista. Seka maatalous-
ettd muiden yrittdjien eldkejdrjestelmilld on lisdksi valtion takuu. NAistd poik-
keuksista huolimatta voitaneen sanoa, etta niissii maissa, joissa on sekii yleinen
kansanelAkejArjestelmd ettd sitA taydentava ansioeldkejdrjestelmA, katsotaan val-
tion jo tehneen riittavasti osalllstumalla minimieliiketurvan kustannuksiin. Sen
lisdksi maksettavien ansioeldkkeiden rahoitus on tiiten yleensd jatetty vakuutet-
tujen ja heidiin mahdollisten tyonantajiensa tehtavaksi. Ruotsi ja Suomi ovat si-
kdli mielenkiintoisia polkkeuksia muista tdm6n ryhmdn maista, etta niissa eivat
palkansaajat itse osallistu pakollisen ansioelaketurvansa kustannuksiin, vaan ne
hoidetaan kokonaan tyonantajien maksuilla.

Valtio on yleensa mukana ansioeldkkeiden rahoituksessa niiss6 maissa, joissa
ansioeldkejArjestelmAn rinnalla ei ole kansaneldkejdrjestelmid. Poikkeuksen muo-
dostavat tutkituista maista Puola, Ranska ja Yhdysvallat. Puolan osalta lienee
kuitenkin vaikea kaikissa tapauksissa erottaa valtion ja tydnantajien osuutta
tcisistaan. Taulukossa 7 on esitetty ansioelakkeiden rahoituslahteet niissd mais-
sa, joissa ei ole kansanelAkejArjestelmdai.

Vakuutettujen vakuutusmaksut ansioeliikejiirjestelmissa mddrAytyvdt ansiotulojen
mukaan. Ansiotulon mddrittely tapahtuu useimmissa jdrjestelmissd yleisen vero-
tuksen yhteydessd ja sen kayttdmillii perusteilla. Vakuutusmaksuprosentit sen
sijaan vaihtelevat suurestikin jArjestelmdstA toiseen. Erditd syitd tAhdn ovat mm.
eltikkeiden taso aktiiviajan ansioihin nahden, elAkeikd ja eldkkeeseen vaaditta-
va palvelus- tai vakuutusaika.
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Taulukko 7.

ANSIOELAKKEIDEN RAHOITUSLAHTEET MAISSA,
JO!SSA EI OLE KANSANELTKEJARJESTELMAA
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Niissd eldkejdrjestelmissd, joissa itsendiset yrittdjdt ovat mukana, on heidin
maksuosuutensa yleensii korkeampi kuin palkansaajien. Tdmd johtuu siita, ettei
yritteijiillii ole tyonantajaa, joka maksaisi osan vakuutusmaksuista. Joissakin mais-
sa, varsinkin nlissd, joissa yrittajAt kuuluvat palkansaajien eldkejdrjestelmiin, ku-
ten Saksan liiltotasayallassa, yrittijdvakuutetun maksu on yhti suuri kuin pal-
kansaajan ja tyonantajan vakuutusmaksut yhteense. Samoin on esim. Kanadan
I isAel Akej iirjeste I massa.

Tyonantajien maksut ansioihin suhteutetuissa eldkejdrjestelmissd mdArdytyvAt
yleensa samoilla perusteilla kuin vakuutettujen. Tyonantajien maksu on joko sa-
nran suuruinen tai vakuutettujen maksua korkearnpi. Ty6nantajat ja vakuutetut
maksavat yhtA suuren vakuutusmaksun Kanadassa, Saksan liittotasavallassa, Sveit-
sissd ja Yhdysvallolssa seka pddosiltaan ltdvallassa. Kaikissa muissa tutkituissa
maissa ty6nantajien maksut ovat joko korkeammat tai sitten he eivdt lainkaan osal-
listu rahoitukseen. Kuten edel16 jo todettiin, Ruotsin ja Suomen ansioelAkejdrjes-

47



telmissa tyonantajat yksin kustantavat koko palkansaajien elaketurvan. Norjassa
tvonantajan vakuutusmaksu porrastettiin alueellisella pohjalla kolmiportaiseksi
vuoden 1975 alusta siten, etta maksut pienenevat etelesta pohjoiseen siirryttdes-
sa. Korkeimman ja alhaisimman maksun vdli on kolme prosenttiyksikkoA. Bel-
giassa tuli heindkuussa 1976 voimaan lainmuutos, jolla pienten yritysten vakuu-
tusmaksuja alennettiin ja suurille yrityksille pantiin vastaava lisavakuutusmaksu.

Varsin monessa ansioeldkejdrjestelinAssd on vakuutusmaksuissa huomioon otet-
tavalle tulolle asetettu rajat sekA vakuutettujen etta tyonantajien osalta. Tdl-
loin voidaan kiiyttriA joko ala- tai yldrajaa taikka nditd molempia. Alaraja muo-
dostuu yleensd siitd, ettA tietyn ansiotason alapuolelle jAdvdt henkilot eivAt kuulu
ansioelAkejdrjestelmdn piiriin. YlAraja merkitsee aina sit6, ettA t6mdn rajan ylit-
tiivistd ansiotuloista ei endii kartu elSkettd.

Edelld kdvi ilmi, etta valtio ei yleensa osallistu lis6- ja tyoel6kejdrjestelmien
rahoitukseen, mutta on sen sijaan mukana useimpien ansioelAkejdrjestelmien
rahoituksessa niissa maissa, joissa ei ole minimielaketurvan takaavaa kansan-
elikejdrjestelmdd. Valtion osuus niiissd ansioeliikejArjestelmissa vaihtelee mel-
koisesti jdrjestelmAstd toiseen. Tavallisinta on, etta valtio maksaa tietyn prosenl-
tisen osuuden jdrjestelmdn kustannuksista. Joissakin jdrjestelmissii valtio kui-
tenkin suorittaa kiintean vuosittaisen rahamdArAn.

Kulen taulukko 7 osoittaa, valtio osallistuu itsenaisten yrittajien eldkekustannuk-
siin kaikissa niissa tutkituissa LAnsi-Euroopan maissa, joissa yrittiijillai on laki-
sidteinen eldketurva. Maatalousyrittdjien eldketurvan rahoituksessa valtion osuus
on useimmissa tapauksissa ratkaisevan tdrked.

Erdissa maissa eldkevakuutuksen rahoitusta ei ole erotettu erilleen muista so-
siaalivakuutuksen muodoista, vaan useita eri etuuksia rahoitetaan samoista va-
kuutusmaksuista. Talloin on yleensA elekkeiden lisdksi kyse sairaus-, tapatur-
ma- tai tyottdmyysvakuutuksen eri etuuksista. Puola on ainoa tutkituista maista,
jossa kaikki sosiaalivakuutuksen etuudet rahoitetaan samoista tyonantajien suo-
rittamista maksuista. Sen sijaan vakuutettuien maksamat eldkevakuutusmaksut
kdytetddn tessa maassa yksinomaan eldkkeiden kustannuksiin.
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9. HALHilTO

Eri maiden elakejdrjestelmien valilla on suurta kirjavuutta siind suhteessa, mi-
ten niiden hallinto ja kiiyttinn6llinen hoitaminen on organisoitu. Voidaan jopa
sanoa, etta erilaisia hallinto-organisaatioita on lahes yhta monta kuin on el6ke-
turvan jarjestdneita maitakin. pyrittdessd ryhmittelemadn elakejdrjestelmia orga-
nisaatiotyypin mukaan, on tarjolla useita erilaisia ryhmittelyperusteita.

Ensiksikin voidaan eldkejarjestelmien organisaatiota kussakin maassa tarkastel-
la koko maan kannalta yhtena kokonaisuutena. TAlldin erottuvat toisistaan ne
maat, joissa koko eldketurva - muodostui se sitten yhdesta tai useammasta
jarjestelmdstd - hoidetaan yhden organisaation puitteissa, ja ne, joissa rinnak-
kaisia eldkejdrjestelmie hoitavat useat toisistaan riippumattomat organisaatiot.

EdellisestA huolimatta voidaan jArjestelmien hallintoa tarkastella siind mielessd,
hoidetaanko se jonkin jo muista syista olemassa olevan hallinto-organisaation
puitteissa, vai onko sita varten perustettu omat hallintoelimensa. Jo muista syis-
ta olemassa olevana, my<is eldkejarjestelmd6 hoitavana organisaationa tulee
talloin useimmiten kysymykseen valtion - tai sen ja paikallisten hallintoyksik<ii-
den, kuten kuntien - normaali hallintokoneisto. Muitakin mahdollisuuksia kui-
tenkin on, esim. ammattiyhdistysliikkeen organisaatio.

Oli maassa sitten yksi tai useampia elekejarjestelmien hallinto-organisaatioita,
niin ndmd voidaan jaotella myds sen mukaan, onko hallinto jarjestetty keski-
tetysti eli sentralisoidusti vai hajasijoitetusti eli desentralisoidusti. Keskitetty
hallinto tarkoittaa sita, ette koko jdrjestelmdn hoito on tiukasti yhden keskus-
laitoksen kdsissd. se voi joko yksindan hoitaa koko rutiinin, tai silla voi olla
apunaan kenttaverkosto, jolle kuitenkaan ei ole annettu paatdntdvaltaa missadn
tiirkeissd asioissa. Desentralisaatio puolestaan tarkoittaa sita, ette piiiit6nta-
valta on jaettu useammille yksik6ille. Desentralisaatio voidaan toteuttaa joko
alueellisella, ammatillisella tai muulla pohjalla. Keskitetyt ja hajasijoitetut orga-
nisaatiot eivdt laheskadn aina esiinny puhtaina, selvEisti toisistaan erottuvina,
vaan niilla on eldkejArjestelmien piirissd runsaasti erilaisia sekamuotoja.

selvimpdnd esimerkkina tapauksesta, jossa koko elAkelurvan hallinnon hoitavat
valtion normaalit hallintoelimet, on tutkittujen maiden joukossa Kanada. sielld
hallinto on sekd kansanelake- ettd llsaelakejirjestelman osalta jaettu terveys- Ja
sosiaaliministeri<in sekA valtiovarainministeri6n kesken. Edellinen vastaa jirjestel-
mien kdytdnnollisesti hoitamisesta, kuten elEkkeiden my<intdmisesta ja maksami-
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sesta, ja jdlkimmdinen vakuutusmaksujen perimisestd sekti kertyneista rahastoista.

Toisena esimerkkina valtion hallinto-organisaation kayttamisestd voidaan mainita

lso-Britannia, jossa terveys- ja sosiaaliturvaministerici keskustoimistonsa ia alue-
ja paikallistoinristojensa avustuksella huolehtii kansanelAkeidrjestelmdn hallin-

nosta, myos vakuutusmaksuien kerAfimisen osalta. Kolmas esimerkki normaalien
julkisoikeudellisten viranomaisten hoitamista eldkejArjestelmista on Tanskan kan-

sanelake.iarlestelmd. Siell6 pAdasiallinen vastuu iariestelmAn hoidosta on annet-

tu kuntien viranomaisille, joiden toimintaa sosiaaliministerio valvoo. Palkansaalien

listiel6kejArjestelmdllA sen si,aan on Tanskassa oma, normaalista hallintokoneis-

tosta irrallinen, yhdelle laitokselle keskitetty organisaationsa'

Sellaista hallinto-organisaatiotyyppia, jossa el6kejdrjestelmdn hoito on uskottu

yksinomaan ammattiyhdistysliikkeen asiaksi, edustaa tutkittujen jdr.iestelmien iou-
kossa Saksan demokraattisen lasavallan palkansaajien eldkeidrjestelma' Sita hoi-

taa Ammattiyhdistysten Federaation sosiaalivakuutusosasto alueellisten toimeen-

panokomiteoiden, paikalliskomiteoiden sosiaalivakuutusosastojen !a tyopaikoilla

toimivien ammattiyhdistyskomiteoiden avustuksella. Yrittdjien elAkkeistA huolehtii

erillinen organisaatio.

Sekamuodon kahdesta edelld mainitusta tyypista muodostaa Neuvostoliiton el6-

kejArjestelmdn hallinto, jossa osan tehtdvista hoitavat neuvostotasavaltoien so-

siaaliministeriot niiden alaisten piiriverkostojen avulla, osan taas ammattiliitot
yksittAisille tyopaikoille asti ulottuvine verkostoineen. EriissA tdmAn pitkdlle de-

sentralisoidun hallinto-organisaation elimissd ovat mukana molempien linjojen,

valtion ja ammattiliittojen edustajat'

Esimerkkejd maista, joissa on vain yksi yleinen elakejarjestelma ja sen hallin-

nosta huolehtimassa yksi tAtA varten perustettu keskuslaitos kenttiiverkostoineen,

ovat ensiksikin Puola ja Tsekkoslovakia. Niissa molemmissa elAkejArjestelmdn

keskuslaitokselle kuuluu sekA jdrjestelmdn kiytAnnollinen hoitaminen ettii myos

eldkerahaston hallinto. Samantapainen on organisaatioltaan lslannin kansaneli-

kejarjestelman hallinto. Myos Noriassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa on yleisen

elaketurvan kdytannollisen hoitamisen johto ia valvonta annettu yhden keskus-

laitoksen tehtivaksi, mutta niiissi maissa ei samalle keskuslaitokselle ole us-

kottu elakerahastojen hallintoa, vaan siita huolehtivat muut elimet' Esimerkiksi

Ruotsissa, jossa sosiaalivakuutuslaitos ja sen valvonnassa toimivat alueelliset

vakuutuskassat hoitavat seka kansanel6ke- ettii lisAelAkejtirjestelmAii, on lisA-

eldkejdrjestelmAn rahastojen hallinto annettu taysin erillisen organisaation hoi-

dettavaksi. SiitA huolehtii kolme erillistii rahaston johtokuntaa, joista kukin hoi-

taa omalta etupiirilta6n kertyneitten varojen kayttoti. Vuonna 1974 perustettiin

lisAksi uusi neljiis valtion johtama rahasto, iosta sijoitetaan varoia valtion paa-

tosten mukaan talouselamen eri sektoreille. (Ruotsin palkansaajien sopimuspoh-

jaisten lisiiel6kejdrjestelmien hallinto - my6s varojen siioituksen osalta -
toimii itseniiisesti erillaan valtion Sosiaalivakuutuslaitoksen organisaatiosta. Niii-
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den jarjestelmien hallinto kuuluu useille eri eldkelaitoksille.) Norlassa elakej6r-
jestelmdn rahastoa ja varojen sijoitusta hoitaa viisi aluerahastohallitusta.

Vilmeksi mainittujen maiden jdrjestelmien vdlilla on verrattain suuria eroja siin6
suhteessa, minkd asteista alueellista desentralisaatiota niiden hallinnossa esiin-
tyy' Joissakin tapauksissa alueelliset elimet voivat olla varsin itsenaisid -myos taloudellisesti, kuten Ruotsin vakuutuskassat - kun taas toisissa maissa
ne ovat lAhinnd keskuslaitoksen perustamia yleis<inpalvelupisteita.

Yhden yleisen eldkejdrjestelmdn hoitamisesta selvesti desentralisoidun hallinto-
organisaation avulla ovat tutkittujen maiden joukossa esimerkkeina Jugoslavla
ia Sveitsl. Edellisesse desentralisaatio on toteutettu puhtaasti alueellisella poh-
jalla, jalkimmdisessd osittain alueellisena, osittain ammatillisena. siella elake-
jdrjestelmad hoitavat ns. tasausrahastot, joista kantonit ovat perustaneet 2s
ja valtio 2 mutta pddosa, yhteensa 80 rahastoa, toimii ammattillisella pohjalla.

Maita, joissa on toiminnassa useita rinnakkaisia elAkejdrjestelmien hallinto-or-
ganisaatiota, ovat Alankomaat, Belgla, ltalia, ltavalta, Saksan lllttotasavalta, Rans-
ka ja Suomi. Tdhdn ryhm66n kuuluu lisdksi tavallaan myOs jo aikaisemmin maF
nittu Tanska, jossa kansaneldkkeet ja palkansaajien lisielakkeet hoidetaan toi-
sistaan riippumatta. Rinnakkaiset organisaatiot voivat kaikki olla sisAisesti kes-
kitettyjd, kuten ltivallassa, jossa palkansaajien elakevakuutusta hoitaa viisi ja
yrittdjien kolme itsendistA vakuutuslaitosta, kaikki koko liittovaltion puitteissa
toimivina. Myos ltaliassa palkansaajien ja yrittajien erillisi6 eldkejdrjestelmid hoi-
tavat periaatteeltaan varsin keskitetyt organisaatiot. Osa niista toimii ldheisessd
yhteisty<issd palkansaajien yleisestd eldkevakuutuksesta vastaavan eldkelaitoksen
kanssa, osa taysin erilldSn omine organisaatioineen.

Samassa maassa voi kuitenkin olla sekA keskitetysti etti hajasijoitetusti hoi-
dettuja jArjestelmid. Tdstd ovat tyypillisie esimerkkeja Saksan lllttotasavatta ja
Suoml. Edellisessd toimihenkiloiden el€ikejArjestelmdn hallinto on keskitetty yh-
delle vakuutuslaitokselle, kun taas tyontekijoiden jarjestelmaa hoitaa 20 eri va-
kuutuslaitosta, joista 18 toimii alueellisella mutta 2 ammatillisella pohjalla. Erilli-
sen maatalouden harjoittajien eldkejArjestelmAn hallinto on alueellisesti desentra-
lisoitu. Suomessa kansaneldkejArjestelmdn hallinto on keskitetty Kansanel6kelai-
tokselle, mutta ty6eldkejArjestelmdd hoitaa hajasijoitettu organisaatio. TEL-el6k-
keiden hoidosta vastaavat eldkevakuutusyhtiot, elAkekassat ja eltikesAdtiot. EIA-
kekassat ovat yleense toimialakohtaisia ja elakesaati6t yrityskohtaisia. LEL-
elAkkeiden hallinto oli vuoteen 1976 saakka ammatillisesti hajasijoitettu neljdlle
eri tyoelAkekassalle. Vuoden 1976 alusta ndmd kassat yhdistettiin yhdeksi ty<i-
eldkekassaksi. MaatalousyrittAjien elAkevakuutusta hoitaa koko maan puitteissa
tdti varten perustettu MaatalousyrittAjien elAkelaitos, kun taas muiden yrittiijien
elakevakuutuksen hallinto on jArjestetty samalla tavoin kuin TEL-eldkkeiden.
Ty6eldkejdrjestelmAi hoitavien laitosten keskuselimen6 on ElAketurvakeskus.
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Muista tutkituista jdrjestelmistA poikkeava hajasijoituksen muoto esiintyy Alanko-
maiden kansaneldkejdrjestelmdssA, Belgiassa seka Ranskan palkansaajien ela-

kejarjestelmassd. Niissd on kAytossd elAkemuodon mukainen desentralisaatio.
Alankomaiden kansanelAkejdrjestelmdn vanhuus- ja perhe-elAkkeistd huolehtii
Sosiaalivakuutuspankki paikallisten ty6neuvostojen avustamana' Tyokyvyttomyys-

elAkkeitA taas hoitavat erityiset toimialayhdistykset omine kenttAverkostoineen.
Palkansaajien tyoelAkkeiden hallinnosta vastaavat teollisuus- ja yrityskohtaiset

eldkekassat sekii elAkevakuutuksia my<intdvdt vakuutusyhtiot.

Belgiassa palkansaajien vanhuus- ja perhe-eldkkeita hoitaa keskitetysti Palkan-

saajien kansallinen elakelaitos, mutta tyokyvyttomyyselakkeistA huolehtii sairaus-

vakuutuksen organisaatio. YrittAjien elakejarjestelmAllA on vanhuus- ja perhe-elak-

keitd varten oma organisaationsa, sen Sijaan tyokyvyttomyyselAkkeet hoidetaan

heiddnkin osaltaan sairausvakuutuksen puitteissa. Ranskassa elAkkeiti makse-

taan kahdentoista eri jArjestelmAn kautta. Suurin nAistd on palkansaajien ylei-

nen eldkej6rjestelm6, jonka keskushallinto on jaettu kahtia elakemuodon mu-

kaan. Vanhuuselakkeiden hallinnossa vastaa valtakunnallisella tasolla Kansallinen

vanhuusvakuutuskassa ja tyokyvyttomyys- sekS perhe-elakkeiden hallinnosta

Kansallinen sairausvakuutuskassa. Ndiden keskuskassojen tehtAvAnd on pdii-

asiassa jarjestelman rahavarojen hoito, kun taas jArjestelman muu kdytdnncilli-

nen hoitaminen on uskottu alue- ja paikalliskassojen tehtavaksi. Muilla palkan-

saajien ja itsenAisten yrittAjien eltikeisrjestelmillA on omat organisaationsa, jot-

ka ovat osittain alueellisesti, osittain ammattillisesti desentralisoituja.

Eldkejdrjestelmien hallinnosta vastaavien elikelaitosten hallintoelinten koostu-

mus riippuu jdrjestelman ulottuvuudesta, sen rahoituksen rakenteesta ja laitok-

sen asemasta valtiovaltaan ndhden. P66sd6nton6 nayttaa olevan, ettd hallintoon

osallistuvat jArjestelmAn piiriin kuuluvien vakuutettujen sekd rahoituksessa mu-

kana olevien tahojen edustajat. Palkansaajien elSkejdrjestelmissd on tavallista,

etta hallintoelimissA ovat edustettuina palkansaaja- ja tyonantajajdrjestolen edus-

tajat, minkA lisaksi valtiovalta usein nime56 osan hallintoelinten jAsenistA' ni-

menomaan milloin valtio osallistuu rahoitukseen. Yrittdjien jArjestelmissA taas

on yrittajdjarjestojen edustajilla tarkein sija. Yleisissa, koko vaeston kattavissa

kansanel6kejdrjestelmiss6, jotka aina ovat varsin tiukasti valtion kontrollissa, ei

eri etupiirien osallisuudesta ole useinkaan yht6 selvasti pidetty kiinni.

Niissakin, el6kejarjestelmien valtaosan muodostavissa tapauksissa, joissa jdr-

jestelmien hallinto on annettu oman, valtion normaaliin hallintokoneistoon kuu-

lumattoman organisaationsa huoleksi, on sen ylin valvonta tavallisesti uskottu

valtion elimille. Useimmiten on valvovana viranomaisena sosiaaliministerio -
esim. Suomessa sosiaali- ia terveysministerio - mutta muitakin mahdollisuuksia

esiintyy, kuten tyoministerio palkansaaiien eliikej6rjestelmien kohdalla tai maa-

talousministeri6 maataloudenharjoittaiien eldkeltirjestelmissd. Myos valtiovarain-
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ministeridlle on eraissa maissa tehtdviA nimenomaan jdrjestelmAn vakuutusmak-
sujen ker5imiseen tai rahastojen hoitoon liittyen. Poikkeustapauksena edelld esi-
tetysta on tutkittujen maiden piirissd Sveilsl, jossa eldkejArjestelmdn valvonta
kuuluu sisdasiainministeri6lle.

Eldkejdrjestelmien hallintoon liittyy laheisesti muutoksenhaku hallintoelinten pdA-
triksistd. Mikdli vakuutettu ei ole tyyfiainen eldkelaitoksen hAnen asiassaan te-
kemiiSn pddt6kseen, hAnelli on periaatteessa kaksi tiete hakea siihen muu-
tosta. Toista voidaan kutsua hallintomenettelyksi ja toista tuomioistuinmenettelyk-
si. Edellinen, jossa el6kejArjestelmdlle on perustettu omat, yleisistS tuomioistui-
mista erilliset valituselimensa, on yleisimmin k5ytossA oleva. ErdissA maissa
ovat kuitenkin molemmat menettelyt mahdollisia. Esim. Yhdysvallols3a vakuutettu
voi valittaa liittovaltion yleisiin tuomioistuimiin, ellei hAn tyydy eldkejdrjestelmdn
keskushallinnosta huolehtivan Sosiaaliturvahallltuksen alaisten valituselinten p66-
tdksiin.
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10, POHJOISMAISET ELIII(EJABJESTELMAT

10.1 !SLANTI
(100kr-2mk)

Eliikejdrjestelmit:

- kansanelAkejdrjestelmEi

- muut palkansaajien ja yrittijien eldkej6rjestelmdt:

- yksittaiset alakohtaiset tydeldkej6rjestelyt

- julkisissa toissd olevien eldkejdrjestelmd

KansaneldkejdrjestelmEi

Kansaneldkejdrjestelmdn (1963) pllrlln kuuluu maan koko vdesto. JdrjestelmdstA
maksetaan ty6ssSoloajan ansioista riippumattomia vanhuus-, tydkyvytt6myys- ja
perhe-elAkkeitA. Jiirjestelm6in kuuluminen on pakollista.

Vanhuusel5kkeen saamisen edellytyksend on sekd miehilld ettd naisilla 67 vuo-
den ikd. Eldkei6n tayttamisen lis6ksi vaaditaan, etta vakuutettu on asunut maas-
sa ainakin kolme vuotta 16 ikdvuoden tayttamiseste. Tiiyteen elAkkeeseen edel-
lytetddn 40 vuoden asumisaikaa. Eliikkeen saaminen ei edellytd ty6nteon lopet-
tamista.

TdysimdArdisen peruseliikkeen suuruus on yksinAiselle henkil6lle 22147 kt (443

mk) kuukaudessa. Avioparieliike muodostuu siten, ettd molemmille puolisoille
maksetaan 90 0/o yksinSisen henkil6n el6kkeest6.

Lapsikorotus - 11333 kr (227 mk) - maksetaan kustakin alle 17-vuotiaasta
lapsesta. Eldkkeensaajan puolisolle, joka ei saa omaa eldkettd eiki voi tehdi
ty6td kodin ulkopuolella esim. sairauden vuoksi, maksetaan "aviopuolisotukena"
80 0/o yksinAisen henkildn tdydestd peruselAkkeestS.

El6kkeelle siirtymisen lykkddminen korottaa peruselakkeen m6iirAd. Enimmdis-
korotus on 66 ,3 0/0, joka saadaan viiden vuoden lykkdyksen iiilkeen.
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Peruseldkkeen lisdksi voidaan maksaa tuloharkintaista lisAeldkettA. Yksiniiselle
henkilcille lisdelAke on enint6dn 19437 kr (389 mk) kuukaudessa ja aviopuoli-
soille molemmille enintSdn 90 0/o yksinAisen saamasta mddr6st6. Tuloharkintais-
ta apulis66 voidaan maksaa korkean vuokran, tarvittavan kotihoidon tai koti-
avun kustannusten peittdmiseksi.

Tyiikyvyttomyyselaketta maksetaan vakuutetulle, jonka ty6kyky on alentunut vd-
hintddn puolella. Eleke voi olla joko taysi tai osaelake. Tdysi el6ke edellyttdd
75 olon tyokyvyn menetystd. Tydkyvyn vdhenemisen lisdksi vakuutetun edellyte-
tddn asuneen maassa viimeiset kolme vuotta.

Tdysi tydkyvyttdmyyseliike on saman suuruinen kuin vanhuuseldke. Tuloharkin-
taista lisdelSkettd ja apulisdd sekA aviopuolisotukea ja lapsikorotusta makse-
taan samojen perusteiden mukaan kuin vanhuuselAkkeessS.

Osaeldke maksetaan, jos vakuutetun ty<ikyvyttdmyys ei ole 75 0/0, mutta on kui-
tenkin vehint6dn 50 0/0. Tdllciin eldkkeen mddrd on suhteessa tyokyvyttomyys-
asteeseen.

Perhe-elEkett{ maksetaan leskelle ja lapsille. Tdyteen perhe-eldkkeeseen vaa-
ditaan samat asumisajat maassa kuin vanhuuseldkkeeseen.

Jokaiselle nais- ja miesleskelle maksetaan puolison kuolernan jAlkeen eldke kuu-
den kuukauden ajalta. T6mAn vtiliaikaisen elAkkeen mdArA on 27 750 kr (550
mk) kuukaudessa. Vdliaikaisen elAkkeen maksamista jatketaan edelleen vuo-
den ajan, ios leskellti on huollettavanaan alle 17-vuotias lapsi. Eldkkeen md6rA
on t6lldln 20 809 kr (416 mk) kuukaudessa.

Vdliaikaisen elakkeen jdlkeen maksetaan varsinaista leskeneldkettd naisleskelle,
joka miehen kuollessa oli tAyttanyt 50 vuotta. Sen madrd on saman suuruinen
kuin yksindiselle henkil6lle maksettava vanhuus- tai tyiikyvytt6myysel6ke. Va-
kuutusaikana pidetAtin joko lesken tai edunj6ttEjdn vakuutusaikaa, riippuen sii-
td kumpi on leskelle edullisempaa. Jos leski ei ole t6yttSnyt 60 vuotta, elAkettd
vdhennet66n 5 0/o kutakin 60 ikdvuodesta puuttuvaa vuotta kohti. Leski saa elAk-
keen kuolemaansa saakka.

Naisleskelle, joka ei ole tdytt6nyt 50 vuotta, voidaan maksaa tuloharkintainen
eldke tuohon ikaan asti.

Naisleski saa idstd riippumatta ns. Sidinpalkkaa, ios h6nell6 on huollettavanaan
alle 17-vuotias lapsi. Aidinpalkkaa maksetaan v6liaikaisen leskeneldkkeen ohel-
la, ioten sen maksaminen alkaa heti kuolemantapauksen jdlkeen ja jatkuu
edelleen viliaikaisen leskeneldkkeen loputtuakin. Jos leskella on huollettava-
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naan yksi lapsi, hdn saa Aidinpalkraa 1 9zl3 kr (39 mk) kuukaudessa. Kahdesta
lapsesta maksetaan 10 546 kr (210 mk) ja kolmesta sekA useammasta 2'l 091 kr
(422 mkl kuukaudessa. Aidinpalkkaa saaneelle leskelle maksetaan huoltovel-
vollisuuden piiiityttyti varsinainen leskeneldke, jos hdn on tayttenyt 50 vuotta.
ElAke mAAr6ytyy tdll<iin samalla tavalla kuin varsinainen leskeneldke. - Aidin-
palkkaan ovat oikeutettuja my6s aviottomat aidit ja eronneet lasta huoltavat
naiset.

Orvonel&ke on alle 17-vuotiaalle puoliorvolle 11333 kr (227 mkl kuukaudessa.
T6ysorvolle maksetaan sama mAArA kaksinkertaisena.

El6kkeitd larklsletaan yleisen tulotason muutosten mukaan

J5rjestelmEin raholtuksesta vastaavat tydnantajat ja valtio. Ty6nantajien maksu-
osuus kattaa 14 0/0, valtion 86 0/o kustannuksista. Neille varoilla rahoitetaan
elAkkeiden lis6ksi ditiysavustukset.

Jirjestelmin halllnnosta huolehtll Valtlon sosiaaliturvalaitos paikallistoimistojen
avustuksella. Laitoksen johdossa on maan parlamentin valitsema lautakunta.
Vakuutusmaksu.ien kereaminen tapahtuu veroviranomaisten vdlityksellA. J6rjes-
telmdn yleisvalvonta kuuluu soslaall- Ja terveysministeri6lle.

Muut palkansaailen la yrittdjien elEkeiiiriestelmiit

Julklslssa tdlssE olevllla palkansaajilla on oma elekejarjestelmdnsA. YleistA
ty6elakette lslannissa ei vielti ole, mutta 90-95 % kaikista 20 vuotta tAytt6-
nelstd palkansaajista ja heid6n lisdkseen maanviljelijet ovat sopimuspohjaisten
tydelEkel6rlestelylen piirisse. Niita hoitamassa on l6hes 1@ eliikekassaa. Pal-
kansaajien tydeldkkeet rahoitetaan ty6nantajien ja palkansaaiien omilla mak-
suilta. Tavallisesti ty6nantajat mksavat 6 % ja palkansaajat 4 0/o palkasta. Yleen-
sd el6ke kohoaa 60 o/o:lln palkasta 30 vakuutusvuoden jdlkeen. Vanhuuseldk-
keiden lisdksi maksetaan tydkyvytt6myys- ja perhe-eliikkeitii.
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1O.2 NORJA
(1 kr - 0,73 mk)

El6kejirjestelmdt:
_. kansan- ja yleinen lis6eldkejdrjestelmi

- muut palkansaajien ja yrittdjien elikeJirjestelmit:

- merimiesten eldkeJ6rjestelmi

- kalastajien elAkeJdrjestelmd

- metsAty6ntekij6iden eldkej6rjestelmA

- rautatieldisten elikeiErjestelmi

- poronhoitaiien elAkejirjestelmE

- valtion palveluksessa olevien eldkej6rjestelmi

- kuntien palveluksessa olevien eldkeJ6rjestelm6t

- ty6markkinolden lisielike

Kansan- fa llsdelHkel5riestelmI

KansanelAkejdrjestelm6 (1959) on lrytketty yhteen yleisen lls6el6kej6rjestelmen
(1967) kanssa. J6rjestelmAn tasasuurulsla peruselAkkelti maksava kansanelHke-
osa ulotluu pakolllsena periaatteessa koko viest66n; anslolhln suhteutettuja el6k-
kelt6 maksava lisielSkeosa nilhin palkansaajiin fa itseniisiin yrittijiin, joiden tulo-
taso ylittdi mAAr6tyn rajan. Ylelnen edellytys elEkeolkeuden saamiseksi on ve-
hlnt66n kolmen vuoden vakuutusaika. J6rjestelmist6 maksetaan vanhuus-, ty6-
kyvytt6myys- ja perhe-elikkeltE.

Vanhuuselnke maksetaan 67 vuotta tiyttineelle mlehelle Ja naiselle. (Eliikeikii
alennettiln vuoden 1973 alussa 70 vuodesta 67 vuoteen.) VanhuuselSkkeeste voi-
daan 67 ja 70 ik6vuosien vllilli ottaa l/4, 112, Sl4 tal t6ysl el6ke. ElSke ja mah-
dollinen ansiotulo eiv6t tdll6 lkiv6llll6 saa yhteensa flitt66 80 0/o aikaisemmista
ansloista, joiden mittana kdytetSdn vakuutetun keskimt6r6lst6 ansiota 61--65 tai
63--65 ikivuosien v6lill6, riippuen siit6 kummalla lk6rajalla tulos on korkeampi.

Ellei vakuutettu ota eldkett6ln vlelE 67 vuoden iSssd tal ottaa vain osan siitd,
h6nelle karttuu odotuslis66 - 0.75 0/o kuukaudelta eli 9 0/o vuodessa - siitA
elHkkeen osasta jota hln el ole ottanut. Odotuslisi maksetaan eldkkeeseen sen

i6lkeen kun vakuutettu ottaa el6kkeens6 kokonaisena tai viimeist66n kuitenkin 70
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vuoden idssd. (Ansiotulot 67-70 ikdvuosien vdlilld otetaan lisdksi huomioon eld-
kettd edelleen kartuttavina.) Odotuslisd ei koske vakuutetulle mahdollisesti mak-
settavaa jdljempdnd selostettavaa elakelisdd, kompensaatiolisdd eik6 huoltovel-
vollisuuden perusteella maksettavia korotuksia.

Tdysi vanhuuseliike peruselakkeen osalta edellyttaa 40 vuoden vakuutusaikaa.
Ne vakuutetut, joilla on vakuutusvuosia vdhemmdn mutta kuitenkin kolme vuotta,
saavat vAhennetyn eldkkeen, jonka mddrd riippuu vakuutusvuosien lukumAdrdstd.
Vekuutr.rsvuosien laskeminen aloitetaan 16 ikdvuoden tAyttamisestd. Asumisaika
Norjassa ennen lain voimaantuloa lasketaan mukaan vakuutusaikaan. Tdysi pe-
ruseldke eli ns. perusmddrd on 13 100 kr (9 563 mk) vuodessa yksindiselle. Edun-
saaja, joka huoltaa alle 67-vuotiasta aviopuolisoa jolla ei ole omaa eldkettA, saa
50 0/o korotuksen (6 550 kr; 4782 mk) eldkkeeseensa. Jos my<is aviopuoliso saa
oman elAkkeen, on tAysi peruselake molemmille 75 o/o yksin6isen henkilon elak-
keestd eli yhteensd 19650 kr (14345 mk) vuodessa. Alle 18-vuotiaista huolleita-
vista lapsista eldkkeeseen tulee korotus, jonka suuruus on 25 0/o perusmearasta
(3275 kr;2391 mk) lasta kohti.

LisdelHkkeen maara riippuu ansiotulojen suuruudesta sekA siitd, kuinka kauan
vakuutettu on ehtinyt olla ansioty<issd jarjestelmdn voimassa ollessa.

Tdysi vanhuuseldke edellyttdS 40 ansioty6vuotta jdrjestelmdn toiminta-aikana. An-
siovuosien laskeminen aloitetaan joko 17 ikAvuoden teyttemisesta tai vuodesta
1967, jos vakuutettu oli vanhempi jdrjestelmdn voimaantullessa. Ansiovuodet las-
ketaan 69 ikdvuoteen asti. Jos ansiovuosia on v6hemmdn kuin 40, elSkettd v6-
hennetean puuttuvien vuosien suhteessa. Koska tdmd sdAnn6s sallisi tAysien eldk-
keiden maksamisen vasta 40 vuoden kuluttua jdrjestelmdn voimaantulosta, sita
on lievennetty siirtymdkauden osalta. Vuosina 1918-1936 syntyneet saavat tay-
den lisdeldkkeen, jos heillS on eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa iokaiselta vuodelta
vuodesta 1967 lAhtien 69 ikavuoteen asti. Vuosina 1898-1917 syntyneiltd edellyte-
td5n tAyteen eldkkeeseen 20 vakuutusvuotta. Jos vakuutusvuosia on vdhemmdn,
lasketaan elAke molemmille ryhmille suhteessa tayteen elAkkeeseen. Siirtym6-
kauden siSnn6ksi6 ei lisieldkett6 laskettaessa sovelleta siihen osaan ansiotu-
loa, joka ylittid viisinkertaisen perusmA6rdn eli 65 500 kr (47 815 mk) vuodessa.

Tiiysi vanhuuseldke on (perusm6ir5n lisdksi) 45 0/o siitA summasta, jolla eliik-
keeseen oikeuttava vuositulo ylittdA perusmd6rEin (eli 13 100 kr; I563 mk). Eliik-
keeseen oikeuttavaksi tuloksi lasketaan tyostd saatu tulo, oli se sitten palkka-
tuloa tai itsen6isen6 yrittajane saatua tuloa. Tulon arviointi tapahtuu yleisen ve-
rotuksen yhteydess6 ja sen ktiytt5milld perusteilla. ElAkkeen laskemisen perus-
teena on keskim66r6inen vuositulo 20 parhaalta vuodelta jdrjestelmAn piirissd.
Mik6li ansiovuosia on vdhemmdn kuin 20, keskimSdrEiinen vuositulo lasketaan niil-
ta kaikllta. Kokonaan huomloon otettavlen tuloten yldrajaksi on asetettu maerA
jonka suuruus on kahdeksan kertaa perusm66ri (eli 104800 kr;76504 mk). Li-
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saksi mukaan lasketaan kolmasosa niista tuloista, jotka ovat I ja 12 kertaisen
perusm66rdn (eli 157 200 kr; 114756 mk) viililld.

Teknisesti eldkkeen perusteena olevan keskiansion laskeminen tapahtuu ns. elA-
kepisteiden avulla. Kunkin vuoden eldkepisteiden miSrA saadaan vAhentdmilld
vakuutetun huomioon otettavista vuosiansioista ko. vuonna voimassa oleva perus-
rnddrd ja jakamalla tulos samalla perusmdiirdlld. Korkein elSkepistemddrd on 8.33.

Eldkettd laskettaessa saadaan eldkkeen perusteena oleva tulo kertomalla voi-
massa oleva perusmddrd 20 parhaan vuoden eltrkepistemddrien keskiarvolla.

EliikellsE (1969). Niille eldkkeensaajille, joiden eliikkeeseen sisiltyy vain vihdn
tai ei lainkaan ansioihin suhteutettua lisAel6kettii, maksetaan elAkelis6d. El6ke-
lisAn t6ysi mddri on yksindiselle ja aviopuolisokorotuksen saajalle 25 0/o perus-
mddrdstA (eli 3275 kr; 2391 mk vuodessa) ja aviopuolisoille kummallekin 24 o/o

perusmAdrdstai (eli 3 144 kri 2291 mk vuodessa) jos molemmat ovat oikeutettuja
peruseldkkeeseen. Mahdollinen lis5elAkejdrjestelmdstd maksettava elAke vAhenne-
tddn eldkelisdstA ja elSkelisAn maksaminen loppuu kokonaan kun ansioelAke ylit-
tiid eldkelisdn mddrdn. TAyttS eldkelisea alennetaan suhteessa, jos edunsaajalla
ei ole tSyteen vanhuuselEkkeeseen vaadittavaa 40 vakuutusvuotta. Samoin eldke-
lis66 alennetaan, jos ty6kyvytt6m!rys- tai perhe-eltikkeensaaja saa vShennettyd
el6kettd.

Kompensaatlolbe (1970). Lisdarvoveron kiyttdonoton ja verotuksen uudistuksen
jchdosta maassa asuville eldkkeensaajille ryhdyttiin maksamaan ns. kompensaa-
tiolisA6. Yksiniiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa omaa elAkett6,
tdysi kompensaatiolisd on 500 kr (365 mk), ja avioparille, joista kumpikin puoliso
saa el6kett6, yhteensd 750 kr (548 mk) vuodessa. El6kkeensaaialle, jonka elAk-
keeseen sisdltyy aviopuolisokorotus, kompensaatiolise on samoin 750 kr vuo-
dessa. Kompensaatiolisaa alennetaan suhteessa, ios edunsaaia ei joko lyhyen
palvelusajan tai ansiotulojen vuoksi saa tiytt6 el6kett6. Osaty6kyvytt6myyseliik-
keen sekd 112, S/4 tai tAyden vanhuuselAkkeen saajat saavat kompensaatiolis6n
tdytena. SltA vastoin ne henkil6t, jotka ovat ottaneet vanhuuselSkkeestiian vain
1/4, saavat puolet taydestd kompensaatiolisasta.

Edelld esitetyn perusteella voidaan todeta, ett6 vdhimmAiseldkkeend, joka koos-
tuu perusmdArdstd sekA elAke- ja kompensaatiolisist6, maksetaan yksindiselle
elAkkeensaajalle 1406 kr (1 026 mk) Ja avioparille 2224 kr (1 623 mk) kuukau-
dessa.

Ty6kWytt6myysel5ke mydnnetH6n vakuutetulle, iolla ei ole jiljellii kuin tietty osa
ty6kyvyst6 sellaisessa ty6ssa, joka sopii h6nelle. Ratkalsu tdstd tehdddn vasta
kuntoutustoimenpiteiden j6lkeen. Ty6kwytt6myyselSkkeen saamisen alaikdrajana
on 18 vuotta. Lis6ksi edellytet66n, ette vakuutettu asuu Norjassa. (Vanhuuseliik-
keet sen sijaan maksetaan asuinpaikasta riippumatta.) Yleinen edellytys lisiielSke-
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iarjestelman mukaisen el6kkeen saamiseksl on kolmen vuoden vakuutusaika, mut-
ta tyokyvytt6myystapauksissa tatd el vaadita, vaan yksi vuosi katsotaan riittavaksi,
jos vakuutettu on ollut tiimdn ajan normaalisti ansiokykyinen.

Ty6kyvytt6myyselAkkeen mddrd riippuu ty6kWytt6myyden asteesta. Tdyden ty6-
kryytt6myyselAkkeen m66rd vastaa siti vanhuuselakettA, jonka vakuutettu olisi
saanut, jos hdn olisi jatkanut ty6ntekoa eldkeikian saakka. Elaketti korotetaan
huollettavasta aviopuolisosta ja lapslsta. Korotukset ovat samansuuruiset kuin
vanhuuselAkkeessa. Elake- ja kompensaatlolisiS maksetaan siten kuin edelld van-
huusel5kkeen yhteydessd on selostefiu.

Milloin kyseessd on osittainen ty6kyvyttOmyys, elEkkeen m66rdd alennetaan suh-
teessa siten, ett6 se vastaa tydkryyn menetyksen astetta. Alle SO-prosenttinen ty6-
kyvytt6myys ei kuitenkaan en66 olkeuta elEkkeeseen.

Ty6kwyttdmwsel6kkeen lisEnE voidaan (edell6 mainittujen korotusten lisiksi)
my6nt66 1) peruslis6E er6lden sairaudesta tal vammasta tohtuvien erityiskustan-
nusten korvaamiseksi ja 2) hoitolls66 jatkuvastl avun tai hoidon tarpeessa ole-
ville ty6kryytt6mille seka 3) avustuksla tal lainoja ty6h6n sijoittuvllle kuntoute-
tuille. Peruslisdn m55r6 on 15 0/o vanhuuselEkkeen perusm6Er6st6 eli 'l 96s kr
(1434 mk) vuodessa. Peruslisd voldaan yksll6llisen harkinnan perusteella tar-
vittaessa korottaa 23 olo:iin tal 30 o/ojln. Jos edunsaala on riippuvainen erityis-
kuljetuksista, voidaan perusllsE nostaa 40 tal S0 o/o:lln. Hoitolis6n suuruus on
25 0/o vanhuuselSkkeen perusmltristd ell 3 275 kr (2391 mk) vuodessa.

Ennen kuin ty6kyyytt6myfselAke my6nnet6lln edunsaajalle annetaan hoitoa. ty6-
koulutusta tai muuta tarkoituksenmukalseksl katsottua kuntoutusta. Vasta sitten,
kun ty6kyky6 voidaan pltid pysyv6stl alentuneena, ryhdyt66n maksamaan tv6-
kryytt6myysel6keftE. Ennen tlt6 suoritetaan ty6lqfvytt6myyselikettd mA6r6tt66n
vastaavaa kuntoutlamlsrahaa.

LeskenellkettE maksetaan seki mles- etti nalspuollselle leskelle. Eduni6ttdidn
kuoleman j6lkeen my6nnetl6n vEllalkalnen awstus leskelle, loka on saanut ela-
tuksensa eduni6ttai6lt6. Viliaikaista avustusta maksetaan, tos leskl ottaa osaa
ammattlkoulutukseen, harioitteluun tal etsll ty6t6 sekE my6s siind tapauksessa.
ettd h6n ei pienten lasten hotdon vuoksl voi tEtl tehd6. V5liaikalnen avustrrs
vastaa m65rdlt66n t6ytt6 leskenelikettE la sit6 suorltetaan niin kauan kuin edel-
lrset olosuhteet latkwat

Leskelle, joka saa ammattlkoulutusta tullakseen kykenev6ksl el6tt6mddn itsensa,
korvataan tdsta alheutuvat kustannukset. Leskelle, toka on ty6sse tai ottaa osaa
ammattikoulutukseen ja tolla on plenli lapsla, maksetaan lastenhoitoa varten
erillisti avustusta. TAm6n avustuksen m6!ri on 20 0/o perusmidrdstd ell 2 620 kr
(-t 913 mk) vuodessa.
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Varsinainen leskenelAke (joka vdliaikaiseen avustukseen oikeutetuilla alkaa td-
mdn pAdttyessd) maksetaan leskelle, joka on ollut avioliitossa vdhintiSn viisi vuot-
ta tai jolla on tai on ollut huollettavanaan alaikdisiA lapsia. Tdysi leskenelAke
muodostuu perusmaarasta (13100 kr; 9563 mk vuodessa), kompensaatio- ja mah-
dollisesta elakelisasta sek6 55 0/o:sta siit6 lisdeldkkeestd jota edunjattaja sai tai
johon hdn oli ollut oikeutettu.

Lesken ansiokyky otetaan huomioon siten, etta tdyttd leskenelakettd vdhe,tn--
t56n 40 0/o siitd ansiotulon osasla, joka yliilaa puolet perusmAArdstd. Tissd yh-

teydesse ei oteta huomioon ainoastaan todellisia ansiotuloja vaan myos se ansio-
tulo, jonka asianomaisen voidaan odottaa saavan, ansiokyky ja ansiomahdolli-
suudet huomioon ottaen.

Leskenelike voidaan tietyiss6 olosuhteissa myontdd myos eronneelle aviopuoli-
solle. EldkettA myonnettdessA kiinnitet6an huomiota avioliiton kestoaikaan, eron-
neen aviopuolison ikdAn avioeron tapahtuessa, lasten lukumeArdAn sekd siihen

saiko e ron n ut aviopuol iso elatusapua edunjiittaij iiltii.

Leskeneldke loppuu, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos tama avioliitto pur-
kautuu aviopuolison kuoleman johdosta, leskeneldkkeen maksaminen aloitetaan
taman aviolaiton perusteella sen kestoajasta riippumatta. Jos uusi avioliitto pur-
kautuu avioeron johdosta, eldkkeen maksaminen voidaan aloittaa uudelleen, jos

olosuhteet sita vaativat.

Kun leskestA tulee vanhuuselakkeensaaja, hdnelle myonnetadn perusmdArdn li-
sAksi lisdelAke, joka vastaa 55 0/o siitri yhteenlasketusta lisdeldkkeesta, jonka avio-
puolisot olisivat saaneet, jos kumpikin olisi ollut vanhuuselAkkeensaaja. Jos leski

tulee oikeutetuksi tyokyvyttomyyselakkeeseen, el6ke lasketaan samalla tavalla kuin
jos hanesta olisi tullut vanhuuseldkkeensaaja.

Orvoneldkettd maksetaan jokaiselle alle 18-vuotiaalle lapselle, jonka toinen tai

rnolemmat vanhemmat ovat kuolleet. Eliikkeen mddra riippuu siitd, onko kyseessA

tdys- vai puoliorpo, seki eldkettA saavien lasten lukumdiiriistd. Puoliorvon elike
on tasasuuruinen ja sen mddrA on ensimmdiselle lapselle 40 olo ia seuraaville 25
o/o kullekin yksindisen henkildn peruselakkeestA eli 5240 kr (3825 mk) ia 3275 kr
(2 391 mk) vuodessa.

EnsimmAisen tdysorvon el6ke on yht6 suuri kuin tdysi leskenelAke, joten eldkkeen

m66rA riippuu tassa tapauksessa edunjattSjan ansioista. Jos taysorpoja on useam-
pia, toinen lapsi saa 4o olo ia kukin seuraava 25 0/o perusmaardstd kuten puoli-

orvot edella.

Haulausavustuksena maksetaan edunjAttdjdn kuollessa kertasuorituksena 45 0/o

perusmaArAste (5895 kr; 4303 mk), jos eduniiittaiieiltii j6ii leski tai lapsia. Muussa
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tapauksessa hautausavustuksena maksetaan 20 0/o perusmaaraste (2620 kr; 1 918
mk) hautauksesta huolehtineille henkil6ille.

Elakkeiden tarkistus (ei koske kompensaatiolisda) suoritetaan kerran vuodessa
tai tarpeen vaatiessa useamminkin. Tema tarkistus koskee sekd elakkeitd ettd
elakkeiden perusteena olevia palkkoja. Tarkistus suoritetaan muuttamalla perus-
maaran suuruutta hintatason ja yleisen hyvinvoinnin lisAyksen mukaan. Hintatasoa
mitataan kuluttajahintaindeksin muutoksilla ja yleisen hyvinvoinnin lisAystd ak-
tiivivdeston ansiotasossa tapahtuvien muutosten perusteella. Ndmd molemmat ko-
rotukset lasketaan erikseen ja niiden yhteistuloksella muutetaan perusmiidrdn
suuruutta. Tarkistuksen suuruudesta pddtetadn parlamentissa maan hallituksen
esityksen pohjalta.

Jirjestelmdn raholtuksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat sek6 kunnat ja val-
tio. Palkansaajavakuutetut maksavat 3.8 0/o elikkeen perusteena olevista tulois-
taan. ltsenaisten yrittdjien vakuutusmaksu on 8.7 0/0. Vakuutetut eivat maksa va-
kuutusmaksua tuloista, jotka ovat alle 8000 kr (s840 mk) vuodessa, eikd niista
tuloista, jotka ylittavat 12 kertaa perusmddrdn (1s7200 kr; 114756 mk) suuruisen
tulon vuodessa.

Tyonantajien vakuutusmaksut ovat tammikuusta 1975 ldhtien olleet alueellisesti
erisuuruisia. Maan pAAteollisuusalueilla, eteldssd, maksu on 1S.g %, maan keski-
osissa 14.8 0/o ja pohjoisosissa 12.8 0/o maksetuista palkoista.

valtion ja kuntien osuudet jiirjestelmdn kustannuksista mddrdytyvat vakuutettujen
elAkkeiden perusteina olevien tulojen mukaan. Valtio maksaa 1.7 o/o ja kunnat
2.25 olo naista tuloista.

Naista vakuutusmaksuista rahoitetaan el6kkeiden liseksi tapaturma- ja tyottomyys-
vakuutusten menot.

Vakuutusmaksut kootaan tata varten perustettuun rahastoon.

Jdrjestelmdn keskushallinto kuuluu Sosiaaliturvalaitokselle. Paikallisina hallinto-
eliminA toimivat kunnissa olevat sosiaaliturvakassat. Alueellisella tasolla toimii
erityisiA l6dninlautakuntia, jotka kAsitteleviit kuntoutusta ja tyokyvyttomyyseldk-
keitii koskevat asiat. Veroviranomaiset suorittavat vakuutettujen elakkeeseen oi-
keuttavien ansiotulojen vahvistamisen sekd vakuutusmaksujen laskemisen ia peri-
misen.

Vakuutusmaksurahaston hallinnosta vastaa viisi aluerahastohallitusta, joissa kus-
sakin on puheenjohtaja ja viisi jesenti. Aluehallitusten tydta koordinoi ylihallitus,
joka on luonteeltaan neuvoa-antava. Ylihallituksen jAsenind ovat aluehallitusten
esimiehet ja nelj6 valtion nimittdmAA jdsent6. Rahastoon kertyvdt varat jaetaan
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viiden aluerahastohallituksen kesken sijoitusta varten alueiden vdkiluvun suh-
teessa.

Sosiaaliministerio vastaa jArjestelmAn yleisvalvonnasta.

Muut palkansaaiien ja yritt?iiien ellikeiiiriestelm6t

MerimiehiltE, kalaslaiilla, metsdtydntekiliilllii, rautatieliiisilli, poronholtalilla
sekd kuntien ja vallion palveluksessa olevilla on omat elAkejdrjestelmtinsS. Nii-
den lisAksi on eraitd pienempia larlestelmla, mm. parlamentin jdsenilld ja maan

apteekkarikunnalla. Kaikkien nAiden jdrjestelmien maksamat eldkkeet yhteenso-

vitetaan yleisen kansan- ja lisEieldkej6rjestelmAn maksamien eldkkeiden kanssa.

Tyomarkkinajdrjestot perustivat vuonna 1 962 oman tyiielSkeliirlestelmdns{, mutta
yleisen lisdeldkelArjestelman tullessa voimaan vuonna 1967 tama ldriestelm6 pu-

rettiin siten, ettei vuoden 1967 jalkeen ole enAA karttunut uutta eldkeoikeutta.
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10.3 RUOTST

(l kr : 0,91 mk)

El6kejdrjestelmdt:

- kansanelAkejirjestelmi

- yleinen lisdelAkej6rjestelmd

-. osaelAkejdrjestelmd

- muut palkansaajien eldkejdrjestelmAt:

- valtion eldkejdrjestelmA

- kuntien ja maakuntahallinnon elAkejdrjestelmdt

- toimihenkiloiden ja tydnjohtajien lisEeldkejdrjestetmA

- tycintekijr5iden tisdelAkejArjestelmd

- osuustoimintaliikkeen lisdeldkejdrjestelmd

- vakuutusalan lisdelAkejdrjestelme

Ka nsa nel d kejii rjestel m ti

Kansaneldkelain (1946) perusteella maksetaan kaikille Ruotsin kansalaisille ty<is-
sdoloajan ansioista riippumattomia vanhuus-, tydkyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeitd.

VanhuuselSke maksetaan 65 vuotta tdyttdneille naisille ja miehille. yleinen elAke-
ika alennettiin 67 vuodesta tdhan heindkuussa 1976. rsamalla otettiin kdyttotin
eldkeikd liukuvana 60 ja 70 ikdvuosien vdlilld aikaisemman 63 ja 70 ikavuosien
asemesta. Jdljempdnd lisdeldkejdrjestelmdn yhteydesse on selostus uudesta eld-
keikakaytdnncistii. Eldkkeen saaminen ei edellyta tydnteon lopettamista.

Elakkeen madrd on sidottu ns. perusm66rddn, jota muuttamalla tarkistetaan elak-
keiden midrat siten kuin jdljemp6nii lisaeldkejarjestelmdn yhteydessd seloste-
taan. Tammikuussa 1977 voimassaoleva perusmddrd on 10700 kr (9781 mk) vuo-
dessa.

Tdyden 65-vuotiaana otetun vanhuuseldkkeen miiEra on yksindiselle ja naimi-
sissa olevalle, jonka aviopuoliso ei saa elekeild eik6 ole tdyttAnyt 65 vuotta, 95 o/o

perusmaarasta eli 10165 kr (9250 mk) vuodessa. Avioparille, joista molemmat
ovat oikeutettuja elekkeeseen, maksetaan yhteensd 1ss 0/o perusmadrdstd. Ndin
ollen naimisissa olevalle, jonka aviopuoliso saa t6ytt6 ty6kyvyttdmyyselaketta tai
vanhuuselaketta tai on tayttanyt 65 vuotta, eldke on 8 299 kr (7 547 mk) vuodessa.
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Jos aviopuolisolla on 2/3 tyokyvyttomyyselike, elakkeen maard on gg17 kr (g114
mk) vuodessa, seka 9 229 kt (g 398 mk) ios aviopuolisoila on 1/2 tydkwyttdmyys-
el6ke.

ElAkkeisiin voidaan myontea lapsikorotuksena 2s 0/o perusmddriistd eli 2675 kr
(2434 mk) vuodessa jokaisesta alle 16-vuotiaasta lapsesta. Jos lapsi saa myos
orvonelakkeen, on lapsikorotus 10 0/o perusmdardstd eli 1070 kr (974 mk) vuo-
dessa. Edunsaaja, jonka eliike on 1/2 taydesta vanhuuseldkkeesta taikka 2/3 tai
1/2 teydesta tyokyvyttomyyselakkeesta, saa vastaavan osuuden taydesta lapsi-
korotuksesta. Lisdeldkettd saavan edunsaajan lapsikorotusta (kaikista lapsista yh-
teensd) vahennetaan puolella lisdelakkeestd, jos lisael6kkeen mddrii vuodessa
ylittee puolet perusmddrAstii.

Elakkeeseen voidaan maksaa tuloharkintainen lisd 60-64-vuotiaasta aviovaimos-
ta, joka ei saa omaa eldkettd. Korkeimmillaan tamd lis6 voi olla 9096 kt (8277
mk) vuodessa.

Tuloharkintainen etuus on myos kunnallinen asuntolisa, jonka maksimim6dra vaih-
telee kunnasta toiseen. Asuntolisdn maksamisen aloittamisesta kunnat ovat voi-
neet paattae itseniiisesti. Nykyisin kaikki kunnat maksavat asuntolisdd.

Tuloharkintaisten puoliso- ja asuntolisien tdysiA mddriA vdhennetddn kolmasosalla
siitd edunsaajan vuositulosta, joka naimisissa olevalla ylittaa 1 soo kr (1 365 mk)
ja yksindisella 2 000 kr (1 820 mk). Tuloksi lasketaan talloin tietty osa omaisuu-
desta sekd ldhes kaikki muut tulot paitsi kansanelake ja eriiat muut eldketulot
ja perhepoliittiset tukimuodot. Naimisissa olevien tuloksi katsotaan puolet puoli-
soiden yhteenlasketuista tuloista. Tuloharkinnassa asuntolisdn mdardd alennetaan
ensin.

ElSkelisdii (1969) maksetaan niille eldkkeensaajille, jotka saavat vain vehan tai ei
lainkaan ansioihin suhteutettua lisaelaketta. Alunperin eldkellsdlld pyrittiin vuo-
teen 1979 mennessa turvaamaan jokaiselle eldkkeensaajalle 30 o/o perusm6drdstd
(kansaneldkkeen lisiiksi). EliikelisAd nostettiin vuosittain 3 o/o:lla perusm6drdstA.
Heindkuussa 1976 vuosittainen karttuminen kuitenkin nostettiin 4olo:iin. Taysi ela-
kelisd tulee olemaan 45 0/o perusmddrdstii, mik6 saavutetaan vuonna 1gg1. Tal-
loin esim. yksindinen henkil6 tulee saamaan peruseliikkeena (tdysi kansanelake
ja eldkelisd) 140 0/o perusmdardstd. vuonna 1977 tdysi eldkelisa on 25 o/o perus-
midriist6.

ElAkelisd on tuloharkintainen ainoastaan ansioihin suhteutettuun lisaelAkkeeseen
ndihden. Eldkelisan maara alkaa pienentya, kun tisdelakkeen mddrd ylittdd tdy-
den eltikelisdn ja kunakin vuonna maksettavan eldkelisdn erotuksen. Jos lisi-
elakkeen mddra jo ylittdd 45 0/o perusmadrasta, ei elakelisdd makseta lainkaan,
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Ty0kyvytttimyyselikett5, jota Ruotsissa kutsutaan aikaiselfikkeeksi (fortidspension),
maksetaan '16 vuotta tayttaneelle vakuutetulle, jonka tyokyky on sairauden joh-
dosta tai muusta syysta tapahtuneen fyysisen tai psyykkisen suorituskyvyn alene-
misen vuoksi pysyvdsti vAhentynyt vdhintddn puolella.

Vanhojen vakuutettujen osalta on aikaiselAkkeen saamisen edellytyksiA olennai-
sesti helpotettu. Heidan kohdallaan ei enAd nykyisin vaadita samanlaista lddke-
tieteellista neyttoe tydkyvytt<imyydestd kuin nuoremmilla, vaan eldkkeen myon-
tAmisen perusteeksi riittiid esimerkiksi se, ettd vakuutettu ei endd jaksa jatkaa
omassa tydssiiin ja asuinpaikkakunnalla ei ole valittomasti tarjolla muuta hdnelle
sopivaa kevyempdd ty6td. "Vanhana vakuutettuna" pidetddn yleensA 60 vuotta
tayttaneite, mutta ikdraja ei ole ehdoton.

AikaiselAkettd maksetaan 60 vuotta tdyttdneelle myos tyottomyyden perusteella,
jos vakuutettu ei endd saa tydttomyyskorvausta tai -avustusta.

Jos ty<ikyvyn vAhenemistA ei voida pitdd pysyvdnd, mutta sen odotetaan kestiivin
huomattavan pitkan ajan, myonnetddn vakuutetulle sairauseldke (sjukbidrag) ar-
vioiduksi tycikyvyttcimyyskaudeksi.

Tyokyvytt<imdt henkilot jaetaan kolmeen ryhmdan tyokyvyn vahenemisasteen pe-
rusteella: 1) henkil6, joka on menettdnyt tycikykynsd kokonaan tai miltei koko-
naan (noin 5/6), saa tdyden elSkkeen, 2) henkilo, jonka tycikyky on vahentynyt
vAhemmdn mutta ainakin 213, saa Z3 taydeste eldkkeestA, ja 3) muut saaval 112

taydeste el6kkeestd.

Tdyden aikaiselAkkeen mAdrd sekd eldkkeeseen suoritettavat korotukset ovat sa-
mat kuin vanhuuselikkeessa. Aikaiseldke muuttuu vanhuuseldkkeeksi edunsaajan
taytteessa elAkeiiin.

AikaiselAkkeensaaja on oikeutettu eltikelisHiin samoilla perusteilla kuin vanhuus-
eldkkeensaaja. Hein6kuusta 1976 lahtien aikaisel6kkeensaajien eldkelisdi noste-
taan 8 o/o:lla perusmAdrdstd vuodessa, jolloin tavoitteeksi on asetettu 90 0/o perus-
mddrdstd. Vuonna 1977 tdyden eldkelisdn mddrA on aikaiseldkkeensaajille 50 0/o

perusmA6rEistii. Nriin ollen tydkyvytt6mien elAkelisii on kaksinkertainen vanhuus-
eldkkeensaajiin verrattuna. Jos aikaiselAkkeensaaja saa 112 tai 2/3 eldketta, he-
nen elAkelisSSnsA alennetaan vastaavasti.

Heinikuusta '1975 ldhtien on maksettu ns. vammalsuuskorvausta, joka korvaa ai-
kaisemmat invaliditeettikorvaukset ja -lisdt. Vammaisuuskorvaus maksetaan 16-
64-vuotiaalle, joka tarvitsee jokapiiv6isessi elHmdssdiin vammansa vuoksi jat-
kuvasti toisen henkildn apua. Samoin vammaisuuskorvaus maksetaan, jos vamma
aiheuttaa muulla tavalla huomattavia lisdkuluia. Korvauksen suuruus on 30, 45 tai
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60 0/o perusmaardstd avuntarpeesta ja vamman aiheuttamien menojen suuruu-
desta riippuen.

Perhe-eleketta maksetaan naispuoliselle leskelle ja lapsille.

Tdysi leskenelike maksetaan leskelle, joka edunjAttdjdn kuoltessa on tayttdnyt
50 vuotta ja jonka avioliitto oli jatkunut vdhintAan viisi vuotta. laste ja avioliiton
kestosta nrppumatta maksetaan taysi eleke leskelle, jolla on huollettavanaan
alle 16-vuotias lapsi joka asuu yhdessa lesken kanssa. Tdyden leskenelakkeen
madrd on sama kuin vanhuuselakkeen eli g5 0/o perusmdardstd (10 16s kr vuodes-
sa; 9 250 mk).

Vdhennetty leskenetdke maksetaan edunjdttajdn kuollessa g6 mutta ei 50 vuotta
taytteneelle leskelle, jolla ei ole alle 16-vuotiasta lasta. samoin vdhennetty el6ke
maksetaan leskelle, joka on 3G-50 vuoden ik6inen kun lapsen huoltaminen tai
yhdessd asuminen lakkaa, mikdli avioliiton solmimisesta tuolloin on kulunut vli-
hintaan viisi vuotta. Etakkeen vdhennys on 1/1s taydesta eldkkeestd jokaiselta
vuodelta, jolla lesken ikd edunjdttajdn kuollessa tai lapsen huoltamisen taikka
yhdessA asumisen lakatessa alittaa SO vuotta.

Leskenelakettd on maksettu heindkuusta 1960 lahtien ilman tuloharkintaa. Tata
aikaisemmin leskeksi tulleisiin sovelletaan tiettyjd erityissd6nndksid.

Leskenel6ke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton, mutta alkaa uudelleen, jos
avioliitto purkautuu viiden vuoden kuluessa. sama koskee avoliittoa miehen kans-
sa, jonka kanssa leskelld on tai on ollut lapsia tai jonka kanssa han on aikai-
semmin ollut avioliitossa.

orvonelake[e maksetaan 18 vuoden ik6an saakka. puoliorvon eldke on normaa-
listi 25 o/o perusmddrdstd eli 2675 kr (2434 mk) ia tiysorvon 50 o/o perusmAd-
riista eli 5 350 kr (4 869 mk) vuodessa.

Lisdksi laissa on takuusddnto, jonka mukaan orvoneldkkeen yhdessa lisaelake-
jtirjestelmastd maksettavan orvonelakkeen sek6 kansaneldkejiirjestelmdstd mak-
settavan leskenelAkkeen kanssa tulee olla vahintdan 40 0/o perusmdarastd (4 280
kr; 3 895 mk), jos toinen vanhemmista on kuollut. Jos molemmat vanhemmat ovat
kuolleet, on orvoneldkkeen oltava v6hint6Ein 60 0/o perusmaarastd (6420 kr; sg42
rnk). Jos lapsi saa elatusavun ennakkoa valtion varoista, on orvonelakkeen ol-
tava yhdessd lisiielakejarjestelmaste maksettavan orvonelakkeen kanssa vdhin-
tijAn 30 0/o perusmAaresta (3210 kr;292'l mk) vuodessa.

Kaikkien eldkkeiden miirdt tarklstetaan kuluttajahintaindeksin perusteella muut-
tamalla perusm66ran suuruutta siten kuin lisdelEkejdrjestelmtin yhteydessii j6l-
lempiinii on selostettu.
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Kansaneldkkeiden rahoitus hoidetaan kunnallisia asuntolisia lukuunottamatta tyon-

antajien ja itsenflisten yrittajien vakuutusmaksuilla seki valtion varoista. Asunto-

lisat maksetaan kuntien varoista. Tyonantajat maksavat 8.3 0/o vakuutettujen pal-

koista ja itsenaiset yrittaiat omaa elsketurvaansa varten saman prosenttimAarAn

tuloistaan. Alle 500 kr (455 mk) vuodessa ansainneen henkilon osalta ei maksua

suoriteta.

KansanelAkkeiden hallinnosta huolehtivat Sosiaalivakuutuslaitos ja 26 alueellista
vakuutuskassaa. Ylin valvonta kuuluu sosiaaliministeriolle. - JdljempdnA lisA-

elakejerjestelman yhteydessd on tarkempi kuvaus hallinto-organisaatiosta.

Yleisen, pakollisen elAkevakuutuksen puitteissa on mahdollista ottaa vapaaehtoi'

nen eldkevakuutus. Eliike voidaan ottaa aikaisintaan 55 vuoden iassa ja se voi

olla joko valiaikainen tai koko eldmdniAn kestAvd. Edellisessd tapauksessa ela-

ketta maksetaan korkeintaan 67 ikavuoteen saakka. Eldkkeiden suuruus ja vakuu-

tetuilta perityt vakuutusmaksut mA6ritetddn puhtaasti vakuutusmatemaattisten pe-

riaatteiden mukaan. vakuutuksenottajat yksin rahoittavat nami elakkeet.

Ylelnen Iis?ieliikeiiiriestelmd

LisAelAkejarjestelmd (1960) myontaa ansioihin suhteutettula vanhuus-, tyokyvytto-

myys- ja perhe-elakkeitd. Niima etuudet maksetaan edella selostettujen kansan-

ellkkeiden lisdksi.

Laki ulotluu kaikkiin Ruotsissa pysyvAsti asuviin 16 vuotta tayttaneisiin palkan-

saajiin ja itsendisiin yrittajiin, jotka saavat tyostaAn tietyn rajan ylittavat tulot'

Lain voimaantullessa jiivdt sen ulkopuolelle vuonna 1895 ja sitd aikaisemmin syn-

tyneet henkildt.

Vakuutus on pakollinen, mutta itsendisillti yrittajilla on oikeus tietyin ehdoin sekd

yksilollisesti erota lisaelakejarjestelmastd ettd liittyd siihen myohemmin uudel-

leen.

Vanhuuseldkene maksetaan normaalisti 65 vuoden i6stA lukien. ElAkeikd on kui-

tenkin liukuva vAlillA 60-70 vuotta. Vanhuuseldkkeen saaminen lisdelAkejArjes-

telmdsta edellyttdd, ettd vakuutetulla on elakkeeseen oikeuttavaa tuloa vdhintdAn

kolmella vuodelta. Eldkkeen saamiseksi ei vaadita tyonteon lopettamista' (Ylei-

nen elikeik{ alennettiin 67 vuodesta 65 vuoteen la liukumisvAlin alaraja 63 vuo-
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desta 60 vuoteen heindkuussa 1976. Samalla tuli voimaan erityinen osaelake-
idrjestelmd osa-aikatycihdn siirtyville 60_64 vuotiaille palkansaajille. Selostus osa-
elSkeliirjestelmasta on esitetty tuonnempana lisAelAkejdrjestelman jalkeen.)

ElSkeidn liukumissddnnosten hyviiksikdyttd edellyttAd, ettd vakuutetun ratkaisu -
eldkkeen ottaminen ennen 65 vuoden ikdii tai sen lykkiiAminen - koskee seka
kansaneldkettd ettd listielAkettti. NditA molempia eldkkeitd k6sitelld6n siis tissd
yhteydessd yhtenA kokonaisuutena, iota myos seuraavassa kappaleessa tarkoi-
tetaan sanalla "eldke".

Liukuminen vililld 60-70 ikivuotta voi koskea joko koko elSkettd tai puolta siitA.
Ennen 65 vuoden ikdd otettua elSkettA tai eldkkeen osaa alennetaan 0.5 0/o ja
yh 65 vuoden lykattya elSkettd tai eldkkeen osaa korotetaan 0.6 0/o jokaista kuu-
kautta kohti, millA eltikkeen alkamisaika poikkeaa sen kuukauden alusta iona
vakuutettu tayttee tai tdytti 65 vuotta. Vakuutettu voi ik6vilillS 60-65 vuot-
ta milloin tahansa muuttaa ratkaisuaan seuraavan kuukauden alusta lukien kes-
keyttdmiillri jo ottamansa elAkkeen tai elAkkeen osan, jolloin elEkkeen jAlleen
alkaessa sen mAdrd lasketaan uudelleen ottamalla huomioon keskeytys. Useampia
kuin yksi keskeytys ei kuitenkaan sallita. (Alaspdin liukuvan elAkeiiin vaihtoehtona
palkansaajavakuutetulla on valittavanaan osa-aikaty6n ja osaeldkkeen yhdistelma
jAljempdnd selostettavan osaeldkejdrjestelmen puitteissa.)

Lis6eldkkeen m66r6n perusteena on palkansaajilla palkkatulo, itsenaisilla yritte-
iilla yrittajetoiminnasta saatu tulo. Tulojen arviointi tapahtuu valtionverotuksen
yhteydessd. Lis6elSkkeeseen oikeuttavalla tulolla on alarajana ko. vuoden alussa
voimassa oleva perusmdi\rd ja yliirajana tulo joka on 7.5 kertaa perusmaara.
Vuonna 1977 md,6rit ovat 10700 kr (9737 mk) ia 80250 (73028 mk) vuodessa.
Alaraian alittavaa mddrdd ei oteta huomioon elAkettd laskettaessa, koska perus-
kansanelAke, johon lisdeldke lisiitdiin, peittiA suurelta osalta (95 t/.) ansiotulon
tdhain mddr66n asti. Samoin ei oteta huomioon yldraian ylittdvdd tulon osaa, io-
ten elSkkeen perusteena on vain ala- ia yldraian vAlissd oleva tulon osa.

Tdysi vanhuuseldke on 60 0/o keskimAArdisestA elAkkeen perusteena olevasta tu-
losta, joka lasketaan 15 parhaalta ansiovuodelta. Tiiysi eliike edellyttSS eliik-
keeseen oikeuttavia tuloja jdrjestelmtin piiriss6 30 vuodelta. Ennen jirjestelmAn
voimaantuloa ansaittuja tuloja ei oteta huomioon. Mikili lisdeldkkeeseen oikeutta-
via vakuutusvuosia on vdhemmdn kuin 30, eldke lasketaan suhteessa vakuutus-
vuosien luku..nAdr56n.

Eldke lasketaan kdytiinndssii siten, etta vakuutetun kultakin vakuutusvuodelta
mi6rAtAdn ns. elakepisteet. Ne saadaan jakamalla eldkkeeseen oikeuttava tulo,
ts. alarajan ylittdvd tulon osa yldrajaan asti, kunkin vuoden alussa voimassa ole-
valla perusmddrdlld, joka on sama kuin eldkkeeseen oikeuttavan tulon alaraja.
Korkein mahdollinen pistemitird yhdeltd vuodelta on 6.5. ElAkkeen perusteena
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oleva tulo saadaan kertomalla kulloinkin voimassa oleva perusmAird vakuutetun
keskimdiirAiselld pistemAdrdl16 15 parhaalta ansiovuodelta. Vakuutetulla, jolla an-
siovuosia on vAhemmdn kuin 15, otetaan huomioon eltikepisteet kaikilta ansio-
vuosilta.

Slirlymiikautena vaaditaan tdyden eldkkeen saamiseksi eri ikdluokilta erilainen
m65rd ekikkeeseen oikeuttavia ansiovuosia. Niilt6, jotka ovat syntyneet vuonna
1924 tai sen jiilkeen, vaaditaan 30 vuotta; elake pienenee 1/30 kutakin vuotta
kohti, jolta vakuutetulla ei ole tuloa. Vakuutetulla, joka on syntynyt vuosina 1914-
1923, on tdyden eldkkeen saamiseksi oltava ansiotuloja jokaiselta kalenterivuo-
delta vuodesta 1960 ldhtien ja myds silta vuodelta, jona hdn tayttaa 65 vuotta.
Vuonna 1914 syntyneelta vaaditaan ndin ollen tuloja 20 vuodelta, vuonna 1915
syntyneelta 21 vuodelta jne. Vuonna 19'14 syntyneelta vAhenneteen 1/20 iokai-
selta puuttuvalta vuodelta, vuonna 1915 syntyneefte 1121 jne. Vuosina 1896-1913
syntyneet saavat aina vdhennetyn elSkkeen. Vuonna 1913 syntynyt saa korkeintaan
19/20 t6ydest5 elakkeesta, vuonna 1912 syntynyt 18/20 jne. TihAn vaaditaan ansio-
tuloja jokaiselta vuodelta vuodesta 1960 lihtien ja my6s silt6 vuodelta, jona va-
kuutettu teyttaa 65 vuotta. El6ke pienenee 1/20 kutakin sellaista vuotta kohden.
jclta vakuutetulla ei ole tulola.

Lisieldkeidrjestelmasta maksettavan ty6kryytt6myys- ell alkalselflkkeen saamisen
edellytykset ty6kyvyttomyyden m66rittelyn ja ty6kyvyn vihenemisasteen osalta
ovat samat kuin kansaneldkejiriestelmEssS. Jos ty6kyvytttimyys ei ole pysyv66,

rny6nnetS6n sairauseldke samoilla perusteilla kuin kansanelAkkeessd.

Muutoin aikaiseltikkeen saamisen edellytykseni lis6elSkejArjestelmdssd on, etta
vakuutettu on joko saanut elakkeeseen oikeuttavaa tuloa ainakin yhden vuoden
ajalta ennen elSketapahtumaa ia ansainnut eliketapahtuman aiankohtana yli
perusmaaran suuruista tuloa vuodessa, tal on ansainnut elakkeeseen oikeutta-
vaa tuloa vdhintAdn kolmen vuoden aikana niist6 neli6st5, jotka v6litt6mdsti
edeltEvit eldketapahtumaa. T6ysi aikaiselEke on yht6 suuri kuin se lisiel6kelain
rnukainen vanhuuselike, jonka vakuutettu olisi saanut yleisessA el6kei5ss6, jos
h6n olisi iatkanut tuloa tuottavaa ty6td slihen saakka ja ansainnut ioka vuosi
yhtd paljon kuin ne vuotuisel keskimS6rdiset elEkkeeseen oikeuttavat tulot, iotka
h6n on ansainnut neljdltE elEketapahtumaa edeltaneelt6 vuodelta, tai mik6li se

on vakuutetun kannalta edullisempaa, ne keskimaardlset tulot, iotka h6n on an-
sainnut 16 ikEvuotensa ia v6litt6m6sti elEketapahtumaa edelt6neen vuoden vili-
sena aikana. N6iti keskim66rdisi6 tuloja laskettaessa iatetdan ottamatta huomioon
ne vuodet, joina elSkkeeseen oikeuttavaa tuloa el ole ansaittu tai joina se on

ollut alhaisin - kuitenkin korkeintaan puoleen vuosien m66r66n asti kummassa-
kin vaihtoehdossa.

Eliike maksetaan mycis sellaiselle vakuutetulle, joka ei edellisess5 kappaleessa
mainituilla perusteilla ole oikeutettu aikaiseldkkeeseen, mutta jolla olisi ollut oi-
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keus lisaelakelain mukarseen vanhuuseldkkeeseen, jos olisi tayttanyt eldkeidn si-
nii vuonna, jona eldketapahtuma sattui. Tdman elakkeen mddrd on yhta suuri
kuin vanhuuseldkkeen, joka olisi mydnnetty, jos elakkeelle siirtymisen syynd olisi
ollut ikd. Tulevia vuosia ei oteta huomioon tat6 eldkettd maardttdessd, vaan se on
ns. vapaakirjaeldke.

Perhe'elekette maksetaan naispuoliselle leskelle ja alle 19-vuotiaille lapsille. Per-
he-eldkkeiden saaminen edeilyttdd, etta edunjdttdjalld on ollut oikeus lisdeldke-
lain mukaiseen vanhuus- tai tyokyvytt<imyyselakkeeseen. Ennen vuotta 1962 kuol-
leiden vakuutettujen leskille ei makseta perhe-elAkett6.

Leskeneldke myonnetddn, jos avioliitto oli kestanyt vdhintddn viisi vuotta ja se oli
solmittu ennen kuin edunjettaja oli tayttanyt 60 vuotta. Jos edunjattajdlla ja les-
kelld on yhteinen lapsi, leskeneliike myonnetd6n edellisesta huolimatta. Elak-
keen maksaminen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos uusi avioliitto ei
kestii viittd vuotta, leskeneldke alkaa uudelleen.

olvonelekene maksetaan seka isan ettd didin jdlkeen alle 19-vuotiaille lapsille.

Lesken- ja orvonelakkeiden suuruus riippuu niihin oikeutettujen lukumddrdstd.
Jos edunsaajana on vain joko leski tai lapsi, eldkkeen miiAra on 4oolo siita van-
huuselEkkeestd tai tdydestd aikaisetdkkeestd, jota edunjdttAjd sai tai johon h6n
olisi ollut oikeutettu kuolemansa ajankohtana. Jos seka leski ettd lapsi saavat
el6kett!, leskenelake on 35 0/o ja orvoneldke 15 0/o edunjAttajdn eldkkeesta. Jos
orvonoliikkeeseen oikeutettuja lapsia on useampia kuin yksi, prosenttiluku on
kunkin seuraavan kohdalla 10.

Kansan- ja lisdeldkkeiden tarklslus tapahtuu kuluttajahintaindeksin muutosten pe-
rusteella muuttamalla kulloinkin voimassa olevan perusm6ar6n suuruutta. Tdll6in
tulevat tarkistetuiksi paitsi maksettavat elakkeet mySs elikkeiden ja vakuutus-
maksuien perusteena olevien ansiotulojen m66riit. Perusm66r66 muutetaan, ios
kuluttajahintaindeksl on noussut tai laskenut v6hintddn 3 0/o siiti pisteluvusta, joka
viimeksi alheutti elikkeiden tarkistuksen. Eldkkelden mEdr6t muutetaan indeksin
rnuuttumista seuraavan kuukauden alussa.

Lisdel6kejdrjestelmiin rahollus lapahtuu palkansaajien osalta kokonaan tyonanta-
jien maksullla. Sen sijaan itseniiset yritt6jit rahoittavat oman elAketurvansa. He
maksavat saman prosenttimeeran kuin ty6nantaiat.

Ty6nantajat maksavat 11.75 olo vakuutettufen elAkkeen perusteena olevasta tu-
losta. Lis6el6kejdrjestelmd on volmakkaasti rahastoiva.

LisAel6kejtirfestelmdn samoin kuin kansaneldkel6rjestelm6n keskushalllnnosla vas-
taa Sosiaalivakuutuslaitos. Vakuutusmaksut tilitet66n kuitenkin Yleiseen el6kera-
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hastoon, jolla on kolme johtokuntaa. Yksi huolehtii pientyonanta.iien ja itsendisten
yrittdjien vakuutusmaksuista, toinen valtion, kuntien ja valtiojohtoisten yritysten
ja kolmas suurtydnantajien (vdhinttidn 20 tyontekijad) tyontekijoittensd puolesta
maksamista vakuutusmaksuista kertyneistd varoista. Kukin etupiiri toimii oman
rahastonsa johdossa. Vuonna 1974 Yleiseen elakerahastoon perustettiin uusi nel-
jiis osasto, josta sijoitetaan varoja valtion pddtosten mukaan talouseldmiin eri
sektoreille. Varat tahen sijoitustoimintaan otetaan Yleisen eldkerahaston varoista.

Alueellisella tasolla jdrjestelman toimintaa hoitavat yleiset vakuutuskassat, ioita
on yksi kussakin lAdnissd seke omat kassat Goteborgissa ja Malmossd (yhteens6
26 kassaa). Vakuutuskassat ovat perustaneet paikalliskonttoreita tarpeen mukaan.
Vakuutuskassojen apuna toimii eldkevaltuuskuntia, jotka mm. ratkaisevat tyoky-
vyttcimyyselakehakemukset, seka kunnallisia vakuutuslautakuntia, jotka avustavat
paikallisten olosuhteiden tuntemusta edellyttAmissd asioissa.

JirjestelmAn ylin valvonta kuuluu sosiaaliministeri6lle. Ensimmdisend valituseli-
mena vakuutuskassojen ja elAkevaltuuskuntien paat6ksiste toimii Sosiaalivakuu-
tuslaitoksen valitusosasto ja ylimpdnd valituselimend vakuutusoikeus.

Osael iike j Ei riestelme

HeinAkuussa '1976 voimaan tullut osaelAkejdrjestelmi maksaa eldkettA 60 ia 65

ikdvuosien viilillii olerralle palkansaajalle, ioka on pienentiinyt tyopanostaan ai-
kaisemmasta vdhintddn viittd viikkotuntia vastaavalla miidrAllA mutta ty6skentelee
edelleen keskimdArin ainakin 17 viikkotuntia vastaavan ajan.

Oikeus osaelAkkeeseen tdllA perusteella on vakuutetulla, jolla on ollut lisdelAk-
keeseen oikeuttavaa palkkatuloa vdhintddn kymmeneltd vuodelta 45 ikdvuoden iAl-
keen ja joka on ollut palkkatyossd ainakin viisi kuukautta viimeksi kuluneista kah-
destatoista. Osaeldkkeen suuruus on 65 0/o siitd mdirAstd. milld asianomaisen
palkka on osa-aikatydhon siirtymisen johdosta pienentynyt. Vertailrtssa otetaan
huomioon kuitenkin sekd ennen etti j5lkeen muutoksen palkkatulo vain yleiseen

lis6eldkkeeseen oikeuttavan tulon ylirajaan eli 7.5 kertaiseen perus'niArAAn asti.

Osaeliikkeen saanti ei vaikuta alentavasti 65 vuoden idstA ldhtien saatav"an nor-
maaliin vanhuuseldkkeeseen kuten alaspAin liukuvan eldkeiiin hvvAksikAvtto. Van-
huuselAkettd aikanaan laskettaessa otetaan seka osa-aikatvostA santrr i3lftl43
ettii myos osaeliikkeen mAdrA huomioon lisdelAketta kartuttavina.
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Osaeliike pidttyy aina 65 vuoden idssa. NiillA vakuutetuilla, jotka jatkavat osa-
aikatyota 65 ikavuoden jalkeenkin, on keytettavissAdn mahdollisuus ottaa piidt-
tyneen osaelakkeen tilalle liukuvan elAkeiAn siiSnnosten mukaisesti puolet nor-
maalista vanhuuseliikkeestd elleivAt viela halua ottaa tAyttd elAkettd. Myohemmin
otettava eldkkeen puolikas kasvaa tAlloin normaalien korotussdAntojen mukaan.

lvlaksettavien osaeldkkeiden mddrAt on sidottu perusmddrddn, joten ne tulevat
automaattisesti tarkistetuiksi hintatason muutosten mukaan kuten muutkin eltik-
keet.

Osaeldkkeet rahoitetaan tyonantajilta tiitd varten perittdvdlld erityiselld maksulla.
Sen suuruus on 0.25 0/o niiden tyontekijoiden vuosipalkoista luontaisetuineen, jot-
ka vuoden aikana ovat saaneet palkkaa vdhintdtln 500 kr (455 mk). Maksut me-
nevAt erilliseen rahastoon, joka lisdeldkerahastoista poiketen on Sosiaalivakuutus-
laitoksen hallinnassa. Muutoin osaeldkejArjestelmdn hallinto-organisaatio on sama
kuin yleisen lisAelikejdrjestelmdn.

Toimlhenkiltiiden ja tytinjohtajien lis5eldkejlirjestelmd

Toimihenkiloiden ja tyonjohtajien liseelakejirjestelmdn (1960) piiriin kuuluvat tc-
ollisuuden ja kaupan palveluksessa olevat toimihenkilot ja tyonjohtajat. Jarjestel-
md ei ole lakisAdteinen vaan ty6markkinaldrjestolen tekemddn sopimukseen pe-
rustuva samalla tavalla kuin idljempdnd selostettava tyontekijoiden lisdeldkejAr-
lestelmS. JdrjestelmAstd maksetaan vanhuus-, tydkyvyttomyys- ja perhe-eldkkeitd
sekA lisdksi erillisen ryhmdvakuutuksen puitteissa kertasuoritteisia perhe-eliikkei-
tA Seuraavassa selostettava teksti koskee ty6markkinajtirjestojen syyskuun lo-
pussa 1976 solmimaa uutta sopimusta lisiieliikkeista, joka luli voimaan tammi-
kuussa 1977 ja on voimassa huhtikuuhun 1982.

VanhuuselEke maksetaan 65 vuoden i6ssd. Tyonantajakohtaisesti voidaan sopia
alemmastakin eldkeidstd. Tayteen elAkkeeseen vaaditaan 30 vakuutusvuotta 28 ikd-
vuoden tdyttdmisestS. Tdyttii vakuutusaikaa vehennetaan 1/360 jokaista puuttuvaa
kuukautta kohti. ElAkeoikeus edellyttda aina vahintAAn 36 kuukauden vakuutus-
aikaa.

Tiiyden elSkkeen mAdrd on 10 0/o loppupalkasta 7.5 kertaa yleisen elAkejdrjestel-
man soveltaman perusmiiAriin suuruiseen vuosipalkkaan asti ja 65 0/o sen ylittd-
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valtd osalta 20 kertaisen perusrnaaran suuruiseen vuosipalkkaan seka 32.5 o/o

siitd palkasta joka on 20 kertaisen ja 30 kertaisen perusmadrdn suuruisen vuosi-
palkan vdlilld. Neihin uusiin eldkkeenlaskuprosentteihin siirrytiian asteittain vii-
den vuoden kuluessa vuoteen 1981 mennessii. Vakuutetulla, joka tulee jdrjestel-
nran piiriin vasta 60 ikdvuoden jdlkeen, prosenttimaarien korotuksia alennetaan
1/60 jokaiselta kuukaudelta joka vakuutetulla puuttuu 60 kuukaudesta. vakuutet-
tujen 60 ikevuotensa jdlkeen saamia palkankorotuksia ei oteta kokonaisuudes-
saan huomioon eldkepalkassa. Eldkkeen perusteena oleva palkka ei saa kohota
enempdd kuin 1.5 kertaa tyomarkkinajdrjestojen sopima yleinen palkankorotus.

Erillisen jarjestelyn avulla turvataan se, etta vanhemmat ikdluokat saavat lisa-
eldkkeeni ainakin saman verran kuin tyontekijat omassa lisdelakejdrjestelmes-
siiAn.

Normaalia lisaeldkettd on teydennetty erilliselld tdydennyseldkeidrjestelylli. Jokai-
selle 28 vuotta tayttaneelle vakuutetulle rekisteroidAdn erityistilille tavallisena
vanhuuseliikkeena 1.7 0/o palkasta vuodessa. vakuutettu voi itse p6dtt6a kayt-
tdeik6 hain nain kertyneen rahasumman esim. liukuvaan eltikeikddn - aikaisin-
taan 62 vuoden iaste - vai ottaako hdn sen normaalin eliikkeen korotuksena
65 vuoden idstd ldhtien. Tdmd ylimddrainen lisa antaa 65 vuoden iasta etdkkeend
noin 2.5 0/o loppupalkasta vuodessa koko jdljelld otevaksi eldkeajaksi laskettuna.
Vakuutettu, joka siirtyy elakkeelle ennen normaalia elEikeikdd, saa lisiksi sen
edun ette tyonantajan vakuutusmaksut 65 vuoden ikdAn saakka ohjautuvat suo-
raan hdnen hyvdkseen. TAmiin jdrjestelyn kustannukset rahoitetaan kollektiivi-
sesti.

Lisdeldkejdrjestelmdstd maksetaan osaelakefie 60 vuoden idsta liihtien samaan ta-
paan kuin yleisessA osaeldkej6rjestelm6ssd. Osaeliike lasketaan vain silt5 loppu-
palkan osalta, joka on 7.5 kertaisen ja 30 kertaisen perusmddrdn vdlill6.

Ty6kyfit6myyselEke edellytt66 vihint6tin 50 o/o tycikyvyttomyyttA, 18 vuoden ikii6
ja kolmen kuukauden odotusaikaa. T6yden eliikkeen mdArd on joko g5 0/o loppu-
palkasta - yhteenlaskettuna sairausvakuutuksen pdivtirahan kanssa, jos vakuu-
tettu saa pdiv6rahaa - tai 80 o/o loppupalkasta, mik6li vakuutettu saa yleisen
eldkejdrjestelmAn ty6kyvytt6myyselAkettd, 7.5 kertaisen perusm66rin suuruiseen
palkkaan asti. Sen ylittdvlistd palkan osasta eldkkeen mdArd on 65 o/o 20 kertai-
seen perusm6drddn asti ia 32.5 o/o palkasta joka on 20 fa 30 kertaisen perus-
m66r6n vdlill6. Osittaisessa ty6kyvytt6myydessa elEikkeen m66r6d pienennet66n
vastaavasti. Yleisen jArjestelm6n maksamat elAkkeet v6hennet66n kokonaisuu-
dessaan lis6el6kejArjestelm6n mukaisesta elAkkeestd.

Perhe-elHkkeitf, maksetaan mies- ja naisleskille sekd lapsille. Leskeneldkkeen
saamiseksi vaaditaan, ettA avioliitto on solmittu ennen edunjiilajan 60 vuoden
ik6ii. Lapselle eldke maksetaan 20 vuoden ikddn asti. Perhe-eldkettd ei makseta

74



miespuolisen edunjettajan jalkeen lainkaan siltd osalta palkkaa, jonka perusteella
leski ja lapsi saavat perhe-eldkkeen yleisestd eldkejArjestelmdstd eli 7.5 kertai-
seen perusmddr5dn asti. TAmdn ylittdvAltd palkan osalta perhe-eldkkeen mddrd
on kaikille 32.5 0lo palkasta 20 kertaisen perusmdiirdn suuruiseen palkkaan asti
ja 16.25 0/o palkasta sen ylittdvdlti palkan osalta aina 30 kertaisen perusmAdrdn
suuruiseen palkkaan asti. NAihin uusiin eldkemaeriin siirrytadn asteittain vuoteen
1981 mennessi.

MikAli naisleski ei ole oikeutettu perhe-eliikkeeseen yleisestA lisAeldkej6rjestel-
mdstii, koska avioliitto ei tdyttdnyt siind perhe-elAkkeeseen vaadittavia edellytyk-
si6, maksetaan leskelle el6ke toimihenkil<jiden jArjestelmdst5. El6kkeen tdysi
m66r6 on 26 0/o siltA osalta edunjdttaijdn palkkaa, joka jiiii 7.5 kertaisen perus-
mEArdn alapuolelle.

Yleisessd eldkejdrjestelmdssA miesleskelle ei makseta lainkaan perhe-elAkettA.
TdstA syystd miesleski saa toimihenkil6iden jdrjestelm6ssd perhe-elAkkeen my6s
silt6 osalta edunjAtttijAn palkkaa, joka jiiA alle 7.5 kertaisen perusm66rdn. Eldk-
keen tdysi m56rd on tdltd osin 20 0/o palkasta.

Leski ja yksi puoliorpo saavat eldkkeend 130 0/0, leski ja kaksi orpoa 150 0/o

edunjdttdjAn eldkkeestd. Kukin seuraava lapsi korottaa eldkettd 10 %-yksikkcia.
T6ysorpo saa 75 0/0, kaksi tdysorpoa 110 0/0, kolme 135 % ja nelji 150 0/o edun-
iiittiijAn eldkkeestd. Kukin seuraava orpo korottaa elAkettd 10 %-yksik<illii.

Perhe-elAketurvaa tdydentiia kertasuoritteinen ryhmdvakuutus, Maksettava m65rA
on 62 400 kr (56 784 mk), jos vakuutettu kuolee ennen 55 vuoden ikiA. Mdiirti
pienenee sen jdlkeen jokaiselta ikAvuodelta niin, ettA 70 vuoden i6ssd kuolleen
edunjdttijdn jdlkeen maksetaan 10400 kr (9464 mk). Jos vakuutetulta kuitenkin
jdi alle '|7-vuotias lapsi, maksetaan kertasuorituksena korkein mahdollinen yksi-
nilselle maksettava mAdrd. Lapsesta, joka on 17-20-vuotias, maksetaan lapsen
iAst6 riippuva korotus.

Elakkeet tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella. Tar-
kistukseen kiiytetAAn eldkejdrjestelmin ylijAAmAvaroja. Vuonna 1976 elAkkeiden
inflaatiosuojaa parannettiin lisdturvalla, jota varten ty6nantajat maksavat erityis-
rahastoon 1.1 0/o palkkasummasta. Jos tdmSn rahaston varoja ei tulla tarvitse-
maan elAkkeiden tarkistuksiin, sopivat tydmarkkinajArjest6t viiden vuoden Rulut-
tua kertyneiden varojen ohjaamisesla muutoin elikkeisiin.

Jdrjestelmiin rahollus on ty6nantajien vastuulla. Vakuutusmaksut mAdrdytyvAt
yksilollisesti. Niihin kayteteAn 4.1 olo palkkasummasta.

Jirjestelm6n halllnto kuuluu Henkil6kuntael6kekassalle (SPP). Vanhuusel6kkei-
den ja my6hemm6ssd vaiheessa my6s perhe-eldkkeiden osalta tydnantajat voivat
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kuitenkin tietyin edellytyksin perustaa oman elAkesaition, jolloin he voivat pitda
ndiden el6kkeiden vaatimat vakuutusmaksut velkana yritystense kdytossd. Ndissi
tapauksissa tyonantajien on turvattava eldkevastuunsa luottovakuutuksella Eldke-
takuuvakuutusyhtiostd (FPG) ja liityttdvd jeseneksi Eldkerekisterointiyhtioon (pRl),
joka suorittaa eliikeoikeuksien rekisteroinnin, laskee yrityksen eliikevastuun ja
maksaa eldkkeet. Kertasuoritteinen ryhmdvakuutus otetaan joko Henkilokunta-
eldkekassasta tai Vakuutusyhtio Forenade Liv'istd.

Tytintekij6iden lisdelHkejdrjestelmEi

Tycintekijciiden lisdelakejdrjestelmdn ('1973) piiriin kuuluvat teollisuuden, kaupan
ja vastaavilla aloilla tyoskentelevat tyontekijat. Jdrjestelmdstd maksetaan vain
vanhuuselakkeitd. Tyokyvyttomyysel6kkeet ovat erillisen sairausvakuutusjdrjestel-
mdn (1973) yhteydesse. Perhe-eldkkeitd ei makseta lainkaan, mutta ryhmavakuu-
tuksella (1963) on toteutettu samanlainen kertasuoritus kuin toimihenkiloilld. Seu-
raavassa selostettava teksti koskee tyomarkkinajdrjestojen toukokuussa 1976 sol-
mimia uusia sopimuksia vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeistA, jotka tulivat voi-
maan heinAkuussa 1976 ja ovat voimassa vuoden 1981 loppuun.

Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden i6ssd. ElAkkeen ottamista on mahdollista
lykdtA aina 70 ikavuoteen, jolloin eldkkeen mAdrd kohoaa 0.6 0/o kuukaudessa.
Elakkeen saaminen edellyttdd, etta vakuutetulla on eliikkeeseen oikeuttavaa an-
siotuloa ainakin kolmelta vuodelta 55 ja 64 ikiivuosien vdlilld taikka vdhintddn
kolmelta kuukaudelta niiltA vuosilta joina vakuutettu tdyttdd 63 ja 64 vuotta.
T2iydeksi vakuutusvuodeksi lasketaan vuosi, jolta tyoaika on ainakin 832 tun-
tia. Jos tydaika on lyhyempi mutta ainakin 208 tuntia, lasketaan vastaava osa
vakuutusvuodeksi. ei kuitenkaan enemp66 kuin neljdsosa tAydesti vakuutusvuo-
desta lokaiselta alkavalta 90 pEiivdn jaksolta. Tiiyteen el5kkeeseen vaaditaan 30
vuoden vakuutusaika 28 ikdvuoden teyttamisesta. Ennen vuotta 1932 syntyneisiin
sovelletaan siirtymAkauden mAArdyksid siten, etta vuonna 1911 syntyneiltd vaa-
ditaan tayteen eldkkeeseen yhdeksan vakuutusvuotta, vuonna 1912 syntyneiltA
10 vuotta jne. Vuonna 1931 syntyneiltd vaaditaan 29 vuotta.

Tdysi el6ke tulee vuodesta 198'l ldhtien olemaan 10 0/o eldkkeen perusteena ole-
vasta palkasta eli elAkeperusteesta. SitA aikaisemmin elakeprosentti on vuosina
1911-12 syntyneilld 8, vuonna 1913 syntyneillA 8.5, vuonna 1914 syntyneilki 9 ja
vuonna 1915 syntyneilld 9.5. Ndmd ikdluokat j66v6t elikkeelle ennen vuotta 1981 .

Elakeperuste saadaan laskemalla ikiivuosien 55 ja 59 vAliltd vakuutetulle yleisessA
lisdelAkejdrjestelmAssii tulleiden kolmen parhaan eldkepisteen keskiarvo ja korot-

76



tamalla sitA ykkoselld sekA kertomalla ndin saatu luku sen vuoden tammikuun
perusmaeralla jona vakuutettu tAyttdA 65 vuotta.

Tyiikyvyttiimyyseleke edellyttdd vdhintAdn 16 vuoden ikAii ja 50 0/o tyokyvytto-
myyta seka sitd, ettA vakuutettu saa tyokyvyttomyyselAkkeen myos ylelsestd li-
sdelAkejArjestelmiistii. El6ke mddrAytyy sen sairauspAivArahaluokan mukaan, jo-
hon vakuutettu ansiotulojensa suuruuden perusteella kuuluu. Kuukausleliike
vaihtelee 90 kr:sta (82 mk) 707 kr:uun (643 mk) kun kyseessd on tiiydellinen
tyokyvyttomyys. Eldke voi myos olla 2/3 ja 1/2 teydestA eldkkeestd samalla ta-
valla kuin yleisessd eldkejArjestelmdssd.

Vanhuuseliikkeita tarkistetaan kerran vuodessa eldkejdrjestelmdn ylijdimdn sal-
limissa rajoissa. PA6periaatteena on korottaa eldkkeitd samalla prosentilla, jolla
yleisen lisielAkejdrjestelman perusmddrA on vuoden aikana kohonnut. Tyokyvyt-
tomyyseldkkeita tarkistettaessa otetaan huomioon enintdiin 4 0/o nousu perus-
mddrdssA vuoden aikana.

Vanhuuselakkeet rahoitetaan tyonantajien vakuutusmaksuilla. Vuonna 1977 va-
kuutusmaksu on 2.6 o/o palkkasummasta, 2.7 0/o vuonna 1978, 2.85 0/o vuonna
1979,3 0/o vuonna 1980 ja 3.15 % vuonna 1981. Yritykset voivat luottovakuutuk-
sen avulla pitdA vakuutusmaksut velkana yrityksissAdn. (Vuosina 1974-76 noin
90 o/o kaikista vakuutusmaksuista maksettiin velkakirjoina.) Tyokyvyttomyyselak-
keiti ja sairauspAivArahoja varten ty<inantajien vakuutusmaksu on 1.3 0/o palkka-
summasta vuosina 1977-81.

LisAelikejdrjestelman halllnnosta vastaa tyomarkkinajArjestojen perustama va-
kuutusyhti<i, Tyomarkkinavakuutukset - eldke, jonka kdytdnnon hallinto on an-
nettu toimihenkiloiden ja tydnjohtajien lisdelAkevakuutuksesta huolehtivalle Hen-
kilokuntaelAkekassalle. Tyokyvytt<imyyselakkeita varten on eri hallintolaitos,
Tyomarkkinavakuutukset - sairaus, jonka kAytdnnon hallinto kuuluu Vakuutus-
yhtio Folksam'ille. Perhe-elAkkeiden ryhmAvakuutus hoidetaan tyomarkkinaiAr-
jestojen perustamassa Tycimarkkinoiden vakuutusosakeyhtiossa (AFA).

Muut palkansaaiien eliikeiiirjestelm6t

Vallion, kunllen, maakuntahallinnon, osuustoimintaliikkeen ja vakuutusalan pal-
veluksessa olevilla on omat lisdeldkejdrjestelmdnsd omine hallinto-organisaatioi-
neen. Valtion eldkejdrjestelmd korvaa yleistd lisAeldkejdrjestelmdA siten, ettA va-
kuutettu saa elAkettd yleisestd jArjestelmdsti vain, jos sen maksama eldke on

suurempi kuin valtion jArjestelmdstd tuleva.
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10.4 SUOMI

Eldkejdrjestelmdt:

- kansaneldkejarjestelme
-- ansioihin suhteutetut eldkejdrjestelmAt:

- tyoeldkejdrjestelmd :

- tyontekijdin etdkelaki

- lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyontekijdin elikelaki

- yrittijien eldkelaki

- maatalousyrlttAjien elikelaki

- valtion eldkejArjestelmi

- kunnallinen elAkejdrjestelmd

- kirkon eldkejArjestelmi

- merimiesten eldkejdrjestelmd
tyonteki jAin ryhmAhenkivakuutus

KansaneldkejiirjestelmE

Tyoss6oloajan ansioista riippumattomia elakkeitd maksavan kansaneldkejarjes-
telmdn (1939 ja 1957) piirlin kuuluvat kaikki suomessa asuvat 16 vuotta teytteneet
henkilot. Jdrjestelmddn kuuluminen on pakollista. Kansaneldkelain mukaiset
etuudet ovat vanhuus-, tycikyvyttomyys- ja tyottomyyselake sekd hautausavustus.
Perhe-eldkkeita (1969) ja lapsen hoitotukea (1970) maksetaan eri[isten lakien
nojalla. Kansanel6kejarjestelmadn kuuluu myris rintamasotilaselakelaki (1971).

vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden iasta lahtien. Elakeikd on ylrispdin liukuva.
YksinAinen naispuolinen, vAhdtuloinen henkil6 voi saada vanhuuseldkkeen jo
60 vuoden i6ss6. TAti elAkettd kutsutaan vanhuudenlueksi ja se muodostuu yk-
sinomaan eldkkeen tuloharkintaisista osista. Vanhuuseldkkeen saaminen on riip-
pumaton tyonteon jatkamisesta.

Jokaiselle el6kkeensaajalle (vanhuudentuensaajaa lukuunottamatta) maksetaan
perusosa, jonka mtiSrd on kaikille sama eli 153 mk kuukaudessa. Jos eldkkeelle
siirtymistA lyktitiidn yli 65 vuoden, merkitsee jokainen lykkAysvuosi 70 ik6vuoteen
saakka 12.5 0/o korotusta perusosaan. Maksimikorotus on siis 62.5 o/o.

78



Lapsikorotusta maksetaan tuloista riippumatta kansaneldkkeensaajalle, jolla on
huollettavanaan alle 16-vuotis lapsi. Jos lapsen molemmat vanhemmat saavat
kansanelekettA, maksetaan lapslkorotus molempien eldkkeeseen. Lapsikorotus
on saman suuruinen kuin puoliorvon elAke. Se on ensimmdisessa kuntaryhmiissA
90 mk, toisessa 82 mk ja kolmannessa 75 mk kuukaudessa.

Kansaneliikkeen perusosaan voidaan edelleen suorittaa erityiskorotuksina apu-
lisdd ja hoitolisid. Apulisd maksetaan sellaiselle edunsaajalle, joka on pysyvas-
ti sokea tai liikuntakyvyton tai on muuten pysyvasti niin avuttomassa tilassa,
ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkildn apua. Edetlisestd riippumatta apu-
lisd maksetaan edunsaajalle, joka on tdytt6nyt 80 vuotta. ApulisAn mddr6 on 139
mk kuukaudessa. Apulisdn asemesta maksetaan hoitollsa sellaiselle henkilolle,
jcka on pysyvasti toisen henkilon yhtdmittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa.
Hoitolis6n saa myos henkilo, joka on tayttanyt 85 vuotta. Hoitolisdn mddrA on 20S
mk kuukaudessa. Apu- ja hoitolisia ei makseta henkilolle, joka on yli kolme kuu-
kautta hoidettavana sairaalassa tai hoitolaitoksessa, jonka kustannuksiin kayte-
tAdn julkisia varoja.

Edunsaajalle, jonka tulot eivdt ylitd kansaneldkelaissa saadettyjd vuositulorajoja,
maksetaan perusosan lisdksi tukiosa. Tukiosan suuruuteen vaikuttavat tulot, tu-
lcksi muutettu omaisuus, perhesuhteet ja asuinkunta. Kunnat on ryhmitelty tuki-
osan mdArAAmista varten kolmeen kalleusluokkaan. Yksindiselle henkilcille ja
naimisissa olevalle, jonka aviopuoliso ei saa kansaneldkettd, tdysi tukiosa on
ensimmdisessA kuntaryhmdssd 295 mk, toisessa 258 mk ja kolmannessa 221 mk
kuukaudessa. Jos myos toinen aviopuoliso saa elAkettA, taysi tukiosa on molem-
mille kuntaryhmdstd riippuen 236, 207 ia 177 mk kuukaudessa. Jos edunsaajan
vuositulot (laissa mAdriteltyja elake- ja avustustuloja lukuun ottamatta) ylittavat
tietyn rajatulon, tukiosan suuruus m66rdytyy siten, etta tdysimddrdisesta tuki-
osasta vahennetaan puolet edunsaajan vuositulon ja rajatulon vdlisestA erotuk-
sesta. Tukiosan maksaminen lakkaa kokonaan jos tulot ylittdvdt tietyn yl6raja-
tulon. Sovellettavat rajatulot riippuvat perhesuhteista ja kuntaryhmdst6. Naimi-
sissa olevilla my6s puolison tulot ja omaisuus vaikuttavat tukiosaan.

Tukiosaa voidaan korottaa vaimokorotuksella. Korotus maksetaan, jos puolisoista
vain mies saa elakette ja aviovaimo on joko tayttanyt 60 vuotta tai hAn ei lasten
hoidon takia taikka muusta syysta voi itse hankkia toimeentuloaan. Vaimokoro-
tuksen m66rii on 30 o/o yksinaisen henkil<in tAyden tukiosan mdArdstd.

ErityistA rlntamasotllasllsEE voidaan maksaa viihintddn 55 vuotta tdyttAneille en-
tisille rintamasotilaille, joiden kansanelekkeessa on tukiosaa vAhintS6n pienin
maksettava m66rii sekd niille rintamasotilaille, jotka alkavat saada kansanela-
ketta valitt6masti (jiiljempiinA selostettavan) rintamasotilaseldkkeen jdlkeen.
Rintamasotilaslisa on 41 mk kuukaudessa.
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Erillisen lain perusteella maksetaan lukilisEd ja asumistukea vanhuus-, tyokyvyt-
tomyys- tai tyottomyyseliikkeen tai vanhuudentuen saajalle, jonka oman tai per-
heen elatuksen turvaamiseksi tahi asumisesta aiheutuvien kustannusten korvaa-
miseksi erityinen taloudellinen tuki on tarpeen. Asumistukea ja tukilisaa voidaan
maksaa myos perhe-elakkeeseen oikeutetuille leskille. Tukilisdd maksetaan sekii
tdysimd6rdisend ettd viihennettynd. TAysimdarainen tukilisa on yksindiselle hen-
kilolle 324 mk kuukaudessa, eldkkeensaaja-avioparille vastaavasti 260 mk kuu-
kaudessa kummallekin. Tdyden tukilisdn saaminen edellyttd6, ettei yksindisen
eliikkeensaajan vuositulo ylitd 980 mk. omaisuuden arvosta, joka on B22o mk
suurempi, lasketaan 8 0/o eldkkeensaajan vuosituloksi. Jos elikkeensaaja on nai-
misissa, saa hdn tayden tukilisdn puolisoiden yhteenlasketun vuositulon ollessa
korkeintaan 1 570 mk. omaisuuden osasta, joka ylittaa 13 j60 mk, lasketaan g o/o

vuosituloksi. Jos vuositulot ovat em. mddria suuremmat, vdhenee tukilisa asteit-
tain siten, etta yksi markka pienentad tukilisad 75 penni6. Tukilisa takkaa koko-
naan, kun vuositulot ylittdvdt yksindiselld 6 170 mk, naimisissa olevalla, jonka
puoliso ei saa kansaneldkettd, 6 760 mk sekd elakkeensaaja-avioparilla yhteen-
sA 9 870 mk.

Asumistuen saaminen edellyttad, ettii asumismenot nousevat yli laissa sdddet-
tyien omavastuurajojen silloin kun asunnosta maksetaan vastiketta. Muiden kuin
vuokra- tai vastikeasuntojen osalta omavastuurajaa ei ole. Jos ldmmitys sisaltyy
vuokraan tai vastikkeeseen, omavastuuraja on ensimmdisessii kuntaryhmdssii
67 mk, toisessa 55 mk ja kolmannessa 43 mk kuukaudessa. Ellei ldmmitys sisdl-
ly vuokraan tai vastikkeeseen, ovat mAArdt vastaavasti 22 mk, 18 mk ja 14 mk.
Taysi asumistuki on 80 0/o em. rajat ylittavlstd asumismenoista tiettyyn ylarajaan
saakka.

Tdysi asumistuki maksetaan, jos yksindisen elakkeensaajan vuositulot eivdt yli-
te 6190 mk ja naimisissa olevan 9920 mk. Jos tulot ylittAvdt nama rajat, asumis-
tukea alennetaan samoin kuin tukilisdd.

Tydkyvytttimyyseldkettd maksetaan 16-64-vuotiaalle henkilolle, jolla ei ole oike-
utta sairausvakuutuslain mukaiseen pdivArahaan, tai jonka oikeus sen saami-
seen on jo paattynyt. Henkilo katsotaan tyokyvyttomaksi, jos hiin on sairauden,
vian tai vamman vuoksi kykenemdtcin tekemiiAn tavallista tyotdAn tai muuta sii-
hen verrattavaa tyotd, mite on pidettdvA ika, ammattitaito ja muut seikat huomi-
oon ottaen hAnelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Tyokyvytto-
miind pidetAdn aina pysyvasti sokeaa ja lilkuntakyvytontd sekA sellaista henki-
lod, joka on pysyvasti niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toi-
sen henkilon apua. Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd joko mAdrdajaksi tai
toistaiseksi. ElAke lakkaa, jos edunsaaja tulee tyokykyiseksi ennen vanhuusela-
keikiifi. Edunsaajan tAytt6essA 65 vuotta hinen el6kkeensd muuttuu vanhuus-
el6kkeeksi.
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TyokyvyttomyyselAke on saman suuruinen kuin vanhuuseldke

Pysyvan tyokyvyttomyyden estdmiseksi tai tyo- ja ansiokyvyn palauttamiseksi
vakuutetulle voidaan antaa kuntoutusetuutena lddkintahuoltoa koulutusta ja
tyohuoltoa.

Tydtt6myyseldketta maksetaan 60 vuotta tayttaneelle vakuutetulle, joka on saa-
nut 52 viimeksi kuluneen viikon aikana valtakunnallisista tyottomyyskassoista
annetun lain mukaista paiveavustusta tai tyollisyyslain mukaista tyottomyyskor-
vausta yhteensa vahintaan 200 pdivdltd. Lisdksi edellytetdan, ettei hakijalle ole
voitu osoittaa sellaista tyota, mista kieltdytyminen estdisi tyottomyyskorvauksen
saamisen.

TyottomyyselAke on saman suuruinen kuin vanhuuseliike.

Erillisen lain nojalla maksetaan lapsen hoitotukea sellaiselle vakuutetun huol-
lossa olevalle alle r6-vuotiaalle lapselle, joka sairauden, vian tai vamman johdos-
ta on viihintddn kuuden kuukauden ajan siina madrin erityisen hoidon ja kun-
toutuksen tarpeessa, ettd siitd aiheutuu huomattavaa taloudellista tai muuta ra-
situsta. (Tdllaiseksi luetaan aina sokea tai liikuntakyvyton lapsi.) Hoitotuki on
kansanelakkeen hoitolisdn suuruinen. Lapsen taytettya 16 vuotta hoitotuki lak-
kaa, koska timdn jdlkeen lapsi voi saada ty<ikyvyttomyyseldkkeen.

Perhe-elEkkeeseen ovat oikeutettuja naispuolinen leski ja lapsi. Lapsen eldke
maksetaan sekA is6n ettd didin kuoltua.

Leskeneldke maksetaan jokaiselle alle 6s-vuotiaalle leskelle, joka ei ole itse kan-
saneldkkeensaaja, kuuden kuukauden ajan edunjdttdj6n kuoleman jalkeen, jos
leskelld on huollettavanaan alle 16-vuotias lapsi tai ,jos avloliitto on solmittu en-
nen edunjattajdn 60 vuoden ikdd.

Elakkeen maksamista jatketaan tamdn ajan jalkeen, jos leskelld on edelleen
huollettavanaan alle 16-vuotias lapsi, tai leski oli edunjattaj6n kuollessa tdyttd-
nyt 40 vuotta ja avioliitto oli jatkunut ainakin kolme vuotta ja se oli solmittu en-
nen edunjdttAjdn 60 vuoden ikAd.

Edunjdttdjdn kuolemaa seuraavien kuuden kuukauden aikana leskenelakkeena
maksetaan ns. alkuelake, johon kuuluvat aina kansanelakette vastaavat perus-
osa ja taysimdardinen yksindisen henkilon tukiosa. Tukilisdd ja asumistukea voi-
daan maksaa, mikali leski tulojensa puolesta on niihin oikeutettu. Alkueldkkeen
ptiiityttyA leskeneliike muuttuu tuloharkintaiseksi. Lasta huoltava leski saa sillloin
perusosan ja muista tuloista riippuen tukiosaa, tukilisdd ja asumistukea. yksi-
ndinen leski voi saada tuloharkintaiset elakkeen osat, mutta ei lainkaan perus-
osaa.
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Leskeneldke loppuu, jos leski alkaa saada tyokyvyttcimyyden perusteella kan-
sanelaketta tai tAyttiiS 65 vuotta, jolloin hAn saa oman vanhuuseldkkeen. Lap-
settoman lesken eleke loppuu normaalisti jo lesken tdyttAessa 60 vuotta, jolloin
lesken elakkeen tilalle tulee vanhuudentuki. Lapsia huoltaneen leskenelikkeen
perusosa loppuu nuorimman lapsen taytttiessA 16 vuotta. Jos leski on tayttanyt
40 vuotta, jatkuu oikeus tuloharkintaiseen eldkkeeseen joko leskeneliikkeen tai
-- mikdli leski on yii 60-vuotias - vanhuudentuen muodossa. Jos leski solmii
uuden avioliiton, hdn menettea oikeutensa elakkeeseen, mutta hanelle suorite-
taan kertasuorituksena yhden vuoden leskeneldkettti vastaava rahamddrA, mikA-
li hdn sai ennen uutta avioliittoaan leskeneldkettti yli vuoden ajan.

Leskelle voidaan myontdd koulutustukea toimeentulokyvyn hankkimiseksi.

OrvoneldkettH maksetaan alle 16-vuotiaalle (tai alle 21-vuotiaalle opiskelevalle)
lapselle. ElSke on taysorvolle 40 o/o ja puoliorvolle 20 0/o kansaneliikkeen perus-
osan ja lapsen asuinkunnassa yksindiselle lapsettomalle henkilolle maksettavan
tiysimiiardisen tukiosan yhteismaaresta.

Vakuutetun kuollessa suoritetaan hautausavusluksena 1 525 mk. Hautausavus-
tusta ei suoriteta, jos vakuutettu oli saanut kansanelakkeen perusosaa kuole-
maansa vdlittomdsti edeltdneen vuoden ajan. Ensimmiiisen elAkevuotensa aika-
na kuolleen edunjAttdjdn jdlkeen vahennetaan hautausavustuksesta 1/12 kuta-
kin kuukautta kohti, jolta eldkettA on maksettu.

Rintamasotilaselake. Rintamasotilaseldkelaki (1971) liittyy l6heisesti kansanelAk-
keeseen. TdmAn lain perusteella maksetaan 55 vuotta tAyttdnellle miespuolisil-
le rintamasotilastunnukseen oikeutetuille (vuosien 193H5 sodat) tuloharkin-
taista elakettd. Eldke maksetaan 55--59 vuoden iassa, jos vakuutetun tyokyky
on siind miiiirin alentunut, ettei hAn pysty tekemaan tai saamaan hAnelle sopi-
vaa, toimeentulon turvaavaa tyotd. Tdmdn elakkeen suuruus vastaa kansanelAk-
keen tukiosan mddrdd. lkiivuosien 60--.64 vAlill6 eldketta maksetaan jo pelkds-
t55n vAhdtuloisuuden perusteella. TdysimdArdinen el6ke on tAlloin tdyden tuki-
osan ja tukilisdn suuruinen. NAitd molempia elAkkeitA maksetaan tAysimtidrdi-
send tai vehennettyna eldkkeensaajan ja hanen puolisonsa tuloista ja omaisuu-
desta riippuen. RintamasotilaselSkkeen saaja voi saada asumistukea samoilla
edellytyksillS kuin kansaneldkkeen saaja. -Heindkuussa 1977 tulee voimaan
uusi rintamasotilaseldkelaki, joka tietyssa miiArin muuttaa rintamasotilasel6k-
keen my6ntAmisperusteita ja mdiiriii.

Edella selostetut elikkeet la avuslukset on asumistukea lukuunottamatta sldottu
elinkuslannusindeksiin siten, ettA indeksin noustua vahintaan 3 o/o siiti indeksi-
pisteluvusta, joka viimeksi on aiheuttanut eldkkeiden korotuksen, korotetaan
elAkkeiden ja avustusten rahamddriA samalla kokonaislukuun pyoristetylld pro-
sentilla kuin indeksipisteluku on noussut.
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Kansaneldkkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat, kunnat ja
valtio. Vuonna 1977 vakuutetut suorittavat vakuutusmaksuna 2.2s pennia vero-
ayriltd kunnallisveron perusteena olevasta tulosta. Tyonantajat maksavat (sosi-
aaliturvamaksun osana) 4.62s o/o ennakkoperinnan alaisista palkoista. Riippuen
verotuksessa tehtavesta poistojen mddrdstd ja niiden suhteesta maksettuihin
palkkoihin tyonantajan vakuutusmaksu voi olla 1/z tai 1 prosenttiyksikkoa edel-
lista suurempi.

Ndilld maksuilla rahoitetaan perusosat, apu- ja hoitolisat, tukilisdt, lapsen hoi-
totuet seka puolet asumistukien ja 66 0/0 tukiosien kustannuksista. valtio vastaa
16.5 % tukiosien kustannuksista. Perhe-eldkkeet rahoitetaan seka perus- etta
tukiosien osalta kokonaan valtion varoista. Sama koskee rintamasotilaselAkkeitA.
Kunnat maksavat yhteensa 17.5 0/o tukiosista ja 50 % asumistuista. Eri kuntien
osuus tukiosien osalta mddrdytyy kunnan kantokyvyn mukaan. -Ndmd eri ra-
hoituslahteiden osuudet ovat vuoden 1975 tilanteen mukaiset.

Kansaneldkejarjestelman hallinnosta huolehtii Kansaneldkelaitos alue- ja paikal-
lisverkostonsa avustamana.

JArjestelmdn paikallista hoitamista varten maa on jaettu yhden tai useamman
kunnan kasittaviin vakuutuspiireihin, joihin on sijoitettu Kansanelakelaitoksen
paikallistoimistot. Piirijaon lisiiksi maa on jaettu vakuutusalueisiin, joissa on Kan-
sanelekelaitoksen aluetoimistot. Jokaisessa vakuutuspiirissd on yksitoistaj6seni-
nen sosiaalivakuutustbimikunta, jossa on Kansaneliikelaitoksen m6aradma pu-
heenjohtaja ja kaksi ldAk6rijdsent6 sekd kahdeksan kunnallisvaltuuston valitse-
maa jasentd. sosiaalivakuutustoimikunta suorittaa eldkkeenhakijan tulojen arvi-
oinnin, valvoo eldkkeensaajien oloja sekd antaa Kansaneldkelaitokselle lausun-
toja elAkettd koskevista kysymyksistS.

Eldkkeiden myontamisestd ja maksamisesta sekd jarjestelm6n rahastoista ja
varojen sijoituksesta huolehtii Kansaneldkelaitos, jolle myos kuuluu tyokyvytto-
rnyyden maarittely. Kansaneldkelaitos on eduskunnan valvonnan alainen laitos.
sen hallintoelimet ovat hallitus, lisatty hallitus ja valtuutetut. Hallitukseen kuu-
luu puheenjohtaja ja viisi muuta jdsentS, jotka tasavallan presidentti vattuutettu-
jen esityksesta nimittaa. Lisattyyn hallitukseen kuuluvat hallituksen jasenet ja
enintaan 14 lisajasente, jotka valtioneuvosto madrda. Eduskunta valitsee omasta
keskuudestaan valtuutetut, jotka valvovat Kansaneldkelaitoksen hallintoa ja toi-
mintaa ja antavat vuosittain toiminnastaan kertomuksen eduskunnalle.

valituselimina toimivat tarkastuslautakunta ja ylimpand asteena vakuutusoikeus.
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Tytiel I kejiirjestel mii

Ty6elAkejdrjestelmd maksaa ansioihin suhteutettuja vanhuus-, tyokyvyttomyys-,
tyott<imyys- ja perhe-eldkkeite palkansaajille (1962) ja itsenaisille yrittaijille (1970).

NAistti eldkkeistA on saadetty neljA erillistA lakia: tyontekijAin elAkelaki (TEL),
lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelaki (LEL), yrittajien elA-
kelaki (YEL) ja maatalousyrittdjien elAkelaki (MYEL).

TyontekijAin elAkelain eli TEL:n pliriin kuuluvat tyosuhteessa olevat palkansaa-
jat, jotka ovat olleet yhtAjaksoisesti tyossa vAhintidn yhden kuukauden ja joi-
den tyoansio on keskimiidrin vdhintidn 332 mk kuukaudessa tai sAiinnollinen
tyoaika ainakin 20 tuntia viikossa.

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevlen tyontekijdin elakelakla eli LEL:ia sovelletaan
metsd-, maatalous-, rakennus- ja satama-aloilla tyoskenteleviin palkansaa.jiin.x)

Tyoalasta riippumatta LEL ei kuitenkaan koske toimihenkiloitd eikd niitA putki-
tai sAhkoalan tyontekijoita, jotka tyoskentelevat muun yrityksen kuin rakennus-
lirkkeen palveluksessa. Nama ryhm6t kuuluvat TEL:in piiriin. LEL ei myoskdin
koske maatilataloudessa perheenjAsenena tehtya palkattuakaan tyota, koska
tama on MYEL:n alaista. Eldkkeeseen oikeuttavalle vuosiansiolle on LEL:ssa
asetettu vdhlmmiisraja, joka on 1 048 mk. Jos LEL-tyossd vuoden kuluessa an-
saittu mddrd jae tate pienemmAksi, ei LEL-eldketta talta vuodelta kartu lainkaan.

TEL:n ja LEL:n mukainen vakuutus on pakollista. NAiden lakien ulkopuolella
ovat kuitenkin valtion, kuntien ja kirkon (sekA evankelis-luterilaisen etta orto-
doksisen) palveluksessa olevat palkansaajat lukuun ottamatta lyhytaikaisissa
tyosuhteissa LEL-aloilla olevia, jotka kuuluvat LEL:n piiriin tyonantajasta riip-
pumatta. rSamoin jAAvAt ulkopuolelle ulkomaanliikenteessA palvelevat merimie-
het. Kaikilla ndillA ryhmilli on omat elAkejdrjestelmdnsii. Em. lisdksi eivAt TEL:n
piiriin kuulu eriiAt sellaiset pienet palkansaajaryhmdt, joiden eldketurva on taat-
tu muun lain tai asetuksen tai elakesaannon nojalla. Nditd ovat lAhinnd eriiiden
valtion laitosten (Kansaneldkelaitos, Suomen Pankki, Postisddstopankki) sekA

valtionapua saavien laitosten (mm. erilaisia oppilaitoksia) toimihenkilcit.

x) Tarkemmin m6ariteltyna LEL:n piiriin kuuluvat tydntekijat, jotka tydskentelevet metsa- tai uit-
totyosse, maatila- ,a puutarhatalouden orl toisse, maa-, vesi- ja talonrakennusty6sse, maan-
parannus- tai turveteollisuustydssa, satamaty6ss6 tai kotimaanliikenteen aluksessa taikka
muulla sellaisella, asetuksella sa5dettevalla alalla, jolle lyhytaikalset tyiisuhteet ovat luon.
teenomaisia. Varsinaisten palkansaajien lisiksi LEL koskee sellaisia henkil6itii, jotka tyOso-
pimussuhteessa olematta tekevat metsetydta rahassa maksettavaa korvausta vastaan traktoria
tai sen voimalla tolmivaa konetta kayttAen.
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Itsendisi6 yrittajia varten on saedetty kaksi elAkelakia. Maatalousyrittdjien elake-
lain eli MYEL:n piiriin kuuluvat maatalousyrittdjdt, joiden viljelmd kdsitt6d vdhin-
tdan kaksi hehtaaria maatalousmaata, sekd ndiden viljelmalla tyoskentelevat
perheenjasenet. Viljelmdn kokoa maaritettdessa otetaan maatalousmaana huo-
mioon myos sijaintikunnasta riippuva mAdraosa metsamaata. Lisdksi MyEL:n
piiriin kuuluvat ammattikalastajat ja poronhoitajat. Muut itsenaiset yrittajat kuu-
luvat yrittdjien eldkelain eli YEL:n piiriin. Molempien lakien mukaan on j6rjes-
telmdn piiriin kuulumisen edellytyksend, ettd yrittdj6toiminta on jatkunut yhtd-
jaksoisesti vdhintddn netjil kuukautta yrittajdn teytettya 18 vuotta ja etta ty6tulo
on maataloudessa vdhintdan 1 329 mk vuodessa ja muussa yrittdjdtoiminnassa
vdhintiidn 664 mk kuukaudessa. Jos ty6tulo on ndiden rajojen alapuolella, yrit-
tdjd voi kuulua lakien piiriin vapaaehtoisesti. yleens6 jdrjestelmddn kuuluminen
on em. tulorajan yldpuolella pakotlista, mutta jos yrittajan ja hdnen perheensd
elAketurva on jdrjestetty muulla tavalla siten, ette sitd voidaan pit66 riittdvdnA,
hdnet voidaan vapauttaa vakuutuksesta. Tillainen yrittdjd voidaan myohemmin
hakemuksesta ottaa uudelleen jdrjestelmdn piiriin.

vanhuuselaketla maksetaan tyoetdkejairjestelmdss6 miehille ja naisille 6s vuo-
den idstd lukien. Eldkeik6 on kuitenkin yl6spain liukuva, jolloin el6kkeelle siir-
tymisen lykkadminen yli normaalin 65 vuoden ian korottaa elakkeen mddr66.
ElSkettEi korotetaan lykkdysajalta sadstyneitd elake-erid vastaavalla miiardlla.
Esim. 68 vuoden idssd eldkkeen korotus on n. 37 0/o ja 70 vuoden i6ss6 n. 72
0/0. Elakkeen saaminen edellyttaa rEL:ssa tydsuhteen pdattymistd. Muissa laeis-
sa ei tata ehtoa ole.

Vanhuusel6kkeeh mddrd on TEL:ssa 1.5 0/o eldkkeen perusteena olevasta pal-
kasta kerrottuna 23 ikdvuoden jdlkeen kertyneiden palvelusvuosien lukumadrdl-
ld. Lakien voimaantuloa (1.7.1962) edeltdneeltA ajalta elAkkeen karttumispro-
sentti on kuitenkin 0.5 0/o palvelusvuodelta. (Ennen lain antamispiivdA 8.7.1961
p66ttyneitd tydsuhteita ei lainkaan oteta huomioon.)

ElSkkeen karttumisprosentti nostettiin edellA mainittuun 1.5 0/o:iin 1 0/o:sta hei-
ndkuussa 1975. Samassa yhteydessA ja myohemmin uudelleen kev6dll6 1976
muutettiin mycis vanhuuselikkeiden vdhimmAiseldkesdsnndksid. Eldketapahtuma,
joka on sattunut heindkuun 1975 jdlkeen, oikeuttaa 35 0/o v6himmiiseldkkee-
seen palkasta, jos vakuutetun tycisuhde on jatkunut yhtdjaksoisesti tyoelAkela-
kien voimaantulosta elakeikAAn. Tdtd vdhimmdisprosenttia kdytetdAn vuosina
1977-78. Vuosina 1979-81 se tulee oiemaan 36 % ja vuodesta 1982 lShtien
37 0/0. Ennen vuoden 1975 heindkuuta elAkkeelle jddneiden vAhimmdiseliikepro-
sentti on 27 0/o vuosina 1977-78, 28 o/o vuosina 1979-81 ja 29 0/o vuodesta
1982 eteenpdin.

Eldkkeen perusteena olevana palkkana pidetdAn TEL:ssa kahden parhaimman
vuoden keskiansiota viimeisten neljiin palvelusvuoden ajalta. Jos edunsaajalla
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orr ollut useita eri ty<isuhteita, eldke mddrdtddn erikseen kunkin tyosuhteen osal-
ta ja ndin saadut osaelakkeet lasketaan yhteen.

LEl-eldkkeen vuotuinen mdard on'1.5 o/o vakuutetun eri vuosina LEL:n piirissd
ansaitsemien palkkojen yhteismddrastd. Ansiot aialta ennen lain voimaantuloa
eivdt oikeuta eldkkeeseen.

Molempien lakien piirissd lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi myos se
tyottdmyysaika, jolta vakuutettu on saanut paivdavustusta tyottomyyskassalta.

Maatalousyrittdjien eldkkeen perusteena oleva tyotulo meerataan viljelmdn pel-
toalan mukaan. lsdnndn ja emdnniin yhteenlaskettu vuotuinen tyotulo on 1 462
mk maatalousmaan hehtaaria kohti 12 hehtaarilta, 598 mk seuraavilta 10 hehtaa-
rilta, 332 mk edelleen seuraavilta 10 hehtaarilta ja lopuksi '132 mk seuraavilta
10 hehtaarilta. Maatalousmaana otetaan huomioon enintddn 42 hehtaaria. poik-
keuksellinen viljelytapa voi kuitenkin aiheuttaa poikkeamisen tdstd sdAnncistA.
Eminndn vuotuisena tydtulona pidetiiiin - ellei tydnjako viljelmdlld muuta edel-
lytn - 5 851 mk, enintAAn kuitenkin puolta isdnn6n ja emdnndn yhteisestd tyo-
tulosta. Avustavan perheenjdsenen tyotulona pidetdiin hdnelle maksettua palk-
kaa, ei kuitenkaan enempea kuin isdnndlle lasketun ty6tulon m66rAA.

Yrittdjien eldkelain piiriin kuuluvan yrittdjdn tyotuloksi vahvistetaan se palkka,
joka kohtuudella olisi maksettava, jos hdnen ty6t66n suorittamaan palkattaisiin
vastaavan ammattitaidon omaava henkil6, tai sellainen korvaus, jonka muutoin
voidaan katsoa vastaavan hdnen ty6t6dn. Ty6tulon mddrAlle on asetettu ylSra-
jaksi 132 994 mk vuodessa.

Sekd maatalousyrittdjien etti muiden yrittijien eliikelaissa pidetddn el6kkeen
perusteena olevana tulona keskimaariiista vahvistettua ty<ituloa koko vakuutus-
ajalta. Jos vakuutuksen piiriin kuuluva yrittAj6toiminta koostuu useammasta eri
jaksosta, lasketaan - kuten TEL:ssa - eltikkeet erikseen kultakin jaksolta ia
lasketaan nAmE yhteen. Yritt?ij6toiminta ennen lakien voimaantuloa ei oikeuta
elikkeeseen. Pd6sddntdnE elAkkeen karttumisessa on kuten TEL:ssa 1.5 0/o tu-
losta vuotta kohti. Vdhimm6iseldkesAdnndkset ovat samat kuin TEL:ssa. Jos
YEL:n piiriin kuuluvan yrittdjdn eldkkeen perusteena oleva vuositulo kuitenkin
ylitt66 53 197 mk, sovelletaan vihimm6iseldkesdiint66 vain tdhdn rajaan saakka;
sen ylittavalta tulon osalta el6kettd kertyy 1.5 0/o vakuutusvuotta kohti.

TytikyvytltimyyselSkelti saa alle 65-vuotias vakuutettu, joka sairauden, vian tai
vamman johdosta on menettdnyt ty6kyvystdAn vdhintdAn 2/5 ja jonka ty<ikyvyt-
t6myyden voidaan arvioida jatkuvan vihintddn vuoden. Tydkyvytt6myyselake voi
olla joko t6ysi tai osaelHke. Tdysi tyokyvytt6myyseldke maksetaan, jos ty6kyvyn
aleneminen on ainakin 3/5. Osaty6kyvyttdmyyseliike maksetaan, jos ty6kyvyn

86



aleneminen on 2/5 - 3/5. Tyokyvyttomyyden arvioinnin perusteena on paitsi
vakuutetun sairaus, vika tai vamma, mycis hdnen kykynsA hankkia ansiotuloja
sellaisella saatavissa olevalla tyol16, johon htinen kohtuudella odotetaan pysty-
viin, kun otetaan huomioon hdnen koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ik6n-
sd, asumisolosuhteet ja muut ndihin verrattavat seikat.

T6yden tyokyvytt<imyyselAkkeen suuruus mddrdytyy samoilla perusteilla kuin
vanhuuselakkeenkin. Tyokyvyttomdksi tulon ja vanhuuseltikeidn v6linen tuleva
aika lasketaan elAkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi, jos tyokyvytt6myys on
alkanut ennen kuin vuosi on kulunut ty6suhteen (tai vastaavasti yrittaiatoimin-
nan) paattymisest6. (Vuoden mddr6aikaa laskettaessa otetaan tiettyjen sddnto-
jen mukaan vdhennyksend huomioon mahdollinen ty6ttomyysaika).

Osatydkyvyttomyyseldke on pddsddnt6isesti puolet tdydesti tycikyvyttcimyyseldk-
keestd. Kun osaelAkkeelle siirtyminen on tapahtunut heindkuun 1975 jAlkeen,
on osaeldke kuitenkin ennen tammikuuta 1927 syntyneill6 syntymdvuodesta
riippuen 52--46 olo tiydestd eliikkeestd. Kun elAketapahtuma oli sattunut ennen
heinakuuta 1975 on osaeldkkeen vdhimmtiismAilrd 21 olo palkasta niille ennen
heinikuuta 1939 syntyneille, joiden ty<isuhde oli jatkunut yht6jaksoisesti lakien
voimaantulosta elEiketapahtumaan. Muutoin osaeldkkeen m66rd jii pienemmiiksi.

Tyokyvyttomyyden estdmiseksi tai tyokyvyn parantamiseksi vakuutetulle voidaan
antaa laakintdhuoltoa, koulutusta ja tyohuoltoa.

Tyiittdmyyselikettd saa 60 vuotta teyttanyt vakuutettu, joka on 52 viimeisen vii-
kon aikana saanut tycittomyysavustusta tai -korvausta vdhintAdn 200 pdivAltd, jos
hdnelle ei voida osoittaa sellaista tyotd, jonka vastaanottamisesta kieltaytyes-
sddn hAn menettAisi ty6ttomyyskorvauksen. Ty6ttdmyyselake mydnnetddn kuu-
deksi kuukaudeksi kerrallaan.

Tycittcimyyseldke on saman suuruinen kuin vakuutetulle tdyden tyokyvyttomyy-
den tapauksessa myonnettAvd eldke.

Vanhuus-, tycikyvyttomyys- ja ty<ittomyyseldkkeeseen maksetaan lapsikorotus,
jos eldkkeensaaja on syntynyt ennen vuotta 1939 ja hinelld tai hdnen puolisol-
laan on huollettavaan alle 18-vuotias lapsi. Jos eldkkeensaaja on syntynyt ennen
vuotta 1920, lapsikorotus on yhdesta lapsesta 20 0/o eldkkeen m6drdstd. Jos
eldkkeensaaja on syntynyt vuonna 1920 tai mydhemmin, prosenttiluvusta 20 vd-
hennetA6n yksi jokaista vuotta kohti, jolla syntymdvuosi ylittAd '1919. Kahdesta
tai useammasta lapsesta lapsikorotus on kaksinkertainen. Tema lapsikorotuksen
maaraytymistapa koskee heindkuun 1975 j6lkeen sattuneita eldketapahtumia.
Ennen tAtd ajankohtaa sattuneissa eltiketapahtumissa lapsikorotus on aina 20 0/o

el6kkeest6, jos lapsia on yksi, ja 40 0/o eldkkeestd, jos heitd on useampia.
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Perhe-eldkettS maksetaan naispuolisille leskelle ja lapselle. Lapsl saa elakettA
sekd nais- ettd miespuolisen vakuutetun jdlkeen.

Leski saa eldkkeen, jos avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjdttdjd oli taytta-
nyt 65 vuotta. Lapsettoman lesken osalta edellytetddn lisaksi, etta hdn miehen
kuollessa oli tdyttdnyt 40 vuotta ja ettd avioliitto oli jatkunut ainakin kolme vuot-
ta. Leskelle, jolla on perhe-eldkkeeseen oikeutettu alle 1g-vuotias lapsi, eleke
maksetaan idstd ja avioliiton kestosta riippumatta. Leski saa eliikkeen kuole-
maansa asti riippumatta mahdollisesta omasta ty6elakkeestadn. Jos leski kui-
tenkin solmii uuden avioliiton, eldke lakkaa, mutta han saa kertasuorituksena
kahden vuoden leskenelAkkeen.

Perhe-elakkeeseen oikeutettuja lapsia ovat edunjattajen oman lapsen lisdksi
myds ottolapsi ja sellainen naispuolisen lesken lapsi, joka ei ole edunjdtt6jdn
lapsi, mutta jonka elatuksesta edunjdttdjd ja leski ovat yhteisesti huolehtineet.
Avioliiton ulkopuolella syntyneellii lapsella on oikeus perhe-elakkeeseen, ios
edunjdttaja oli lapsen laillisesti tunnustanut tai hdnelle oli tahdn ndhden vahvis-
tettu elatusvelvollisuus. Lapselle maksetaan eliikettd siihen saakka, kun han
tayttaa 18 vuotta. Jos hdn on tdll6in tyokyvyton, elakkeen maksamista voidaan
jatkaa tamdn ian ylikin. Perhe-eldkkeeseen on oikeutettu myos sellainen edun-
jdttdjiin kuollessa 18 mutta ei 21 vuotta tdyttanyt pitkdaikaisesti tyokyvyton lapsi,
jonka ty6kyvyttcimyys oli alkanut ennen kuin hdn tdytti 18 vuotta.

Perhe-eldkkeen suuruus riippuu eldkkeeseen oikeutettujen lukumd6rdst6 ja
edunjAttdjAn eldkkeen mdArAstd. Perhe-el6ke lasketaan siitA vanhuus- tai tyo-
kyvyttomyyseldkkeestd, jota edunjAttdjd sai tai johon hin olisi ollut kuollessaan
oikeutettu. Jos perhe-eldkkeeseen oikeutettuja on vdhint66n kolme, he saavat
tiyden perhe-eldkkeen, joka on yhtA suuri kuin edunjattdjAn vanhuus- tai tyoky-
vyttdmyyselAke. Jos edunsaajia on kaksi, perhe-elAke on 3/4, ja jos heitd on
vain yksi, puolet tdydestd perhe-el6kkeestA.

Eliikkeiden yhteensovitus. Vanhuus-, tyokyvyttomyys- tai tyottomyyselSke yhdes-
sii kansaneldkkeen ja eriiiden muiden elAkkeiden kanssa saa olla korkeintaan
60 0/o vakuutetun korkeimmasta elAkkeen perusteena olevasta tulosta. Yhteen-
sovituksessa huomioon otettavia eldkkeitd ovat TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n
mukaiset elakkeet sekd valtion, kunnallisen, kirkon ja merimieselSkejdrjestel-
mAn perusteella my6nnettavdt tai muut naihin verrattavat, tyo- tai virkasuhtee-
seen perustuvat eldkkeet. Ndiden lisdksi otetaan huomion tapaturma-, liikenne-
vakuutus- ja sotilasvammalain perusteella myonnettAvdt elinkorot ja jatkuvat
korvaukset.

Eri tyo- ja virkaeldkelakien piirissA ansaitut eldke-erAt eivdt yleensA viihennii
toisiaan, vaan ne muodostavat yhdessA kokonaistyoelAkkeen.
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Kansanelake el vahenna tyoelakettd silloin, kun elakkeen perusteena oleva palk-
ka on enintdiin 2162 mk kuukaudessa. Jos palkka on tatii suurempi, vdhenne-
tdAn tyoeldkkeestd mdiirii, joka on 6 0/o 2162 mk:n yli menevdstzi osasta. Kun
palkka on 4712 mk tai enemman kuukaudessa, otetaan kansanelakkeestii huo-
mioon perusosa. - Yhteensovitus suoritetaan tdlld tavalla niiden kohdalla, jot-
ka ovat jddneet eldkkeelle heiniikuun 1975 jalkeen. Ennen tuota ajankohtaa
eldkkeelle jdiineilld kansanel6kkeenii otetaan huomioon yksindisen henkilon
perusosan ja tdyden tukiosan yhteismddrd kolmannessa kuntaryhmdssii, enin-
tdan kuitenkin 30 0/o:na palkasta. Jos elakkeessd on lapsikorotus, kansanelak-
keena otetaan huomioon perusosa enintdAn kuitenkin 6 0/o:na palkasta.

Tdyden perhe-eldkkeen mdiird on myos rajoitettu niin, ettei 60 0/o:n rajaa yli-
teti (pienituloisia lukuunottamalta), kun otetaan huomioon muut saman kuole-
mantapauksen johdosta mahdollisesti myonnetyt eldkkeet. Jos perhe-el6kkee-
seen oikeutettuja on vain kaksi tai yksi, yldraja on vastaavasti 45 ja 30 0/0. per-
he-eldkkeiden yhteensovituksessa otetaan kansanelakkeen silasta huomioon ylei-
sen perhe-eldkelain mukaan maksettava perhe-eldke, lapseneldke aina halvim-
man kuntaryhmdn mukaisena ja leskeneldkkeestd vain perusosa.

vapaaehtoiset liseedut. Tyonantaja voi edellisten etuuksien lisdksi hankkia tyon-
tekijoilleen vapaaehtoisia lisdetuja, kuten korotetun elAkkeen, alemman elAke-
ien, hautausavustuksen jne. Ndiden lisaetujen kustannuksiin osallistuvat yleensd
myds tyontekijdt, ei kuitenkaan enemp66n kuin puoleen lisietujen kustannuk-
sista. TEL:n vapaaehtoiset lisdedut voidaan rekisteroidd Eldketurvakeskukses-
sa, jolloin ne muodostavat yhden kokonaisuuden pakollisen eldketurvan kans-
sa ja niihin sovelletaan TEL:n sddnn<jksid esim. indeksisidonnaisuuden ja kos-
kemattomuuden osalta.

LEL-tyontekijoilld lisdedut eiviit ole mahdollisia; sen sijaan seke YEL ettd MYEL
antavat yrittajille mahdollisuuden jdrjestdd itselleen ja omaisilleen ndiden laki-
en edellyttdmAii paremman eliiketurvan.

Kaikki eliikkeet ja eldkkeiden perusteena olevat palkat seka edelld esitetyt eri-
laiset tulorajat ovat sidottuia yleiseen palkkatasoon. Elakkeiden tarkistus suori-
tetaan erityisen TEL-indeksin perusteella. Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa
indeksin muutokset. TEL:n voimaantulovuoden 1962 pistelukuna on indeksin
peruspisteluku 100; vuoden 1977 pisteluku on 524. KevAdllA 1976 indeksisAAn-
noksie uusittiin siten, etta TEL-indeksin laskemisen perusteena on vuodesta 1977
Itihtien yleisten palkka- ja hintaindeksien keskiarvo. Aikaisemmasta poiketen in-
deksikorotukset eldkkeisiin tehdddn kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja hei-
nakuussa. Kunkin vuoden heinAkuun alussa maksetaan eliikkeisiin ennakkona
kaksi viidesosaa siitd korotuksesta, joka arvion mukaan aiheutuu saman vuoden
lopulla toteutettavasta indeksiluvun muutoksesta.
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JArjestelmiin rahoituksesta vastaavat palkansaajien pakollisen vahimmdisturvan
osalta tyonantajat yksin. Vakuutusmaksu on vuonna 1g77 TEL:ssa 12 o/o pal
kasta, jos tydntekijoita on yrityksessd alle 50. Jos tyontekijoitd on 50 tai enem-
miin, maksu riippuu kunkin tyontekijdn idstd ja sukupuolesta. LEL:ssa vakuu-
tusmaksu on 12 0/o palkasta vuonna .1g77.

YEL:ssa ja MYEL:ssa vakuutusmaksu on 12 o/o tyotulosta, joka on vdhint6dn
21 279 mk vuodessa. Jos vuoden 1977 tyotulo on alle 21 27g mk, vakuutusmak-
suprosentti on porrastettu tyotulosta riippuen valille 4.9-12 o/0. vaitio suorittaa
Maatalousyrittdjien elakelaitokselle avustuksena puolet eldkemenoista. Siltii va-
ralta, etta tdten jdrjestetty rahoitus ei tulevaisuudessa riittdisi peittamaen kus-
tannuksia, on molemmissa laeissa mddrdys, jonka mukaan valtio tuolloin suo-
rittaa puuttuvan osan.

Jdrjestelmien hallinto on desentralisoitu. Tyonantajat voivat jarjestdd TEL:n mu-
kaisen eldketurvan tyontekijoilleen joko jossakin tdhan valtuutetuista kahdek-
sasta elakevakuutusyhticistd tai perustamansa elakekassan tai -siiation avulla.
Eldkestidtiot toimivat yleensa yhden yrityksen puitteissa. Elakekassan piiriin kuu-
luu tavallisesti useita saman alan yrityksid. saation ja kassan perustaminen
edellyttdd, ettd niiden piiriin tutee vahintAiin 300 tydntekijad. Etdketaitoksen va-
linta ei ole mahdollinen LEL-tycialoilla, joita varten on oma tyoeldkekassansa.

Maatalousyrittdjien eldketurvaa hoitaa tata varten perustettu Maatalousyrittajien
elakelaitos. Muiden yrittdjien tulee ottaa elekevakuutus tyontekijain etdkelain
mukaista toimintaa harjoittavasta el6kelaitoksesta taikka yksinomaan yrittajien
el6kevakuutusta hoitamaan perustetusta vakuutusyhticistd tai elakekassasta.

Palkansaajien ja yrittdjien elaketurvasta huolehtivien el6kelaitosten tyotd koor-
dinoi keskuselin, El6keturvakeskus. Sen hoidettavaksi on annettu joukko tyo-
eldkelakien soveltamiseen, elakelaitosten valvontaan ja neuvontaan sekd niiden
vdliseen kustannusten tasaukseen liittyvid tehtdvid. rSe pit56 valtakunnallista re-
kisterid vakuutetuista, heiddn tyosuhteistaan ja yrittajetoiminnastaan sekii elAke-
tapahtumarekisterid tyoelAkkeen saajista ja tyonantajatiedot sisdltAvAd eldke-
jArjestelyrekisteri6. El6keturvakeskukselle kuuluu myos tycieldkejdrjestelmiin ke-
hittdminen ja tutkimustoiminta seka jdrjestelmdn rahoitusta turvaavan luotto-
vakuutuksen antaminen tyonantajien el6kelaitoksilta ottamien lainojen vakuu-
deksi samoin kuin yleensd sellaisista tehtdvistii vastaaminen, jotka edellyttAvdt
elakelaitosten yhteistoimintaa.

ElAketurvakeskuksen hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Sosiaali- ja ter-
veysministeri6 asettaa edustajiston, johon kuuluu tycintekijd-, tyonantaja- ja yrit-
tajrijiirjest6jen edustajia sekd asiantuntijajAsenid. Hallitukseen kuuluu sosiaali-
ja terveysministerion mAdriidmA puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekd 11
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edustajiston valitsemaa jdsentd, jotka edustavat samoja etupiirejA - tyonteki-
j6it5, tyonantajia ja yrittdjid - kuin edustajistonkin jasenet.

Jdrjestelmdn ylin valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriolle. Valituselimind
toimivat elakelautakunta ja vakuutusoikeus.

Tyfintekijdin ryhmahenkivakuutus. Vuonna 1976 tyomarkkinaj6rjestot sopivat ryh-
mahenkivakuutuksen ottamisesta koko palkansaajavdestoa kattavaksi. vakuutus
astui voimaan vuonna 1977. Edunsaajille vakuutetun kuollessa maksettava ker-
tasuoritus riippuu vakuutetun iAstd kuolinhetkella. Alle 40-vuotiaina kuolleiden
edunjittdjien osalta perussumma ensimmAiselle edunsaajalle on 18000 mk ja
alenee siita asteittain siten, ettA yli 60-vuotiailla se on 1 800 mk. perussummaan
lisAtddn 2250 mk jokaista alle 18-vuotiasta lasta kohti. perussummaa ja lapsi-
korotuksia korotetaan 50 0/0, jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti. Tyonanta-
jat rahoittavat tAmdn vakuutuksen, jonka kustannuksiin menee noin 2 promil-
lea palkoista. Tapaturmavakuutusyhticit keriidviit vakuutusmaksut tapaturmava-
kuutusmaksujen yhteydessa ja tilittavat maksut ryhmdhenkivakuutusta varten
perustetulle Tyontekijdin ryhmdhenkivakuutuspoolille, joka jakaa maksut ja vas-
tuut edelleen henkivakuutusyhtioille. Poolin keskuselimend toimii JAlleenvakuu-
tusosakeyhti6 Varma.

Muut palkansaaiien elEikeiirjestelmdt

Valtion, kuntien, evankelis-lulerilaisen sekA orlodoksisen kirkon palveluksessa
olevilla ja merimiehilld on omat tyoeldkelakinsa, joiden perusteella heidan an-
sioeldketurvansa mddrdytyy.

Maatalouden luopumisjdrjestelmSt

Maatalousyrittdjien elAkelakiin sisdltyy saannokset sukupolvenvaihdoseldkkeest5
(1974). Sita maksetaan 60--64-vuotiaalle miespuoliselle ja 55-64-vuotiaalle nais-
puoliselle maanviljelijdlle, joka luovuttaa tilan lAhisukulaiselleen. ElAke koostuu
perusmaarestd ja lisiosasta. Edellinen vastaa MYEL:n elAkettd ja jdlkimmdinen
kansanelakkeen perusosan ja kolmannessa kuntaryhmAssii maksettavan t6yden
tukiosan yhteismAdrdd. Eldke lakkaa 65 vuoden i6ss6. Eldke rahoitetaan samalla
tavalla kuin MYEL-el6kkeet. Hallinto kuuluu maatalousviranomaisille ja Maata-
lousyrittdjien eliikelaitokselle.
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Luopumiselakefte (1974) maksetaan erillisen lain perusteella SS vuotta tAytta-
neelle viljelijAlle,,ioka luopuu maataloudesta myyden tilansa. ElAke on 125 mk
tilan ensimmdiseltd viideltd hehtaarilta ja 28 mk seuraavilta 10 hehtaarilta. Enin-
taan otetaan huomioon 15 hehtaarla. 65 vuoden iAssd eldke vdhenee, koska
luopuja saa MYEL-elAkkeen ja kansanelakkeen. Jarjestelm6n kustannukset ra-
hoitetaan valtion varoista. Alle 65-vuotiaat luopu,iat maksavat kuitenkin kerta-
vakuutusmaksun, jonka mdArd on 39 mk hehtaarilta kerrottuna niill6 tiysillA
ikdvuosilla, jotka luopujalla on jdljelli 66 vuoden ikddn. JArjestetmen hallinnosta
vastaavat maatalousviranomaiset ja MaatalousyrittAjien eldkelaitos.

10.5 TANSKA
(1 kr = 0,65 mk)

Eldkejdrjestelmdt:

- kansanelSkejdrjestelmd

- palkansaajien lisdeldkejArjestelmA

- muut palkansaajien elSkejdrjestelmdt:

- iulkisissa toissii olevien eldkejdrjestelmAt

- laki sosiaalisesta elakerahaslosta

Ka n sa n el d ke jii rjestel mii

Tasasuuruisia vanhuus- (1965), ty<ikyvytt<imyys- (1965) ja leskeneldkkeita (1959)

maksetaan erillisten lakien perusteella. Niiiden el6kelakien pliriin kuuluu maan

koko vdest6.

VanhuuselHkkeen saamisen edellytyksend on 67 vuoden iki. Pienituloinen yksi-
nAinen nainen, seki sellainen pienituloinen naimisissa oleva nainen, jonka avio-
puoliso saa vanhuus-, tai tyokyvyttomyyselaketta, mutta joka itse ei ole tyoky-
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vyttomyyselakkeelld, saa kuitenkin tuloharkintaisen elAkkeen jo 62 vuoden i6std.
Edelleen voidaan tuloharkintainen elSke mycintdA jo 60 vuoden i6ssd, jos va-
kuutetun huono terveydentila tai muut erityiset olosuhteet antavat siihen aiheen.
El6kkeelle siirtymista voidaan lykdtA viidellA vuodella, LykkAiminen merkitsee
korotettua eldkettd.

Eldkeiiin saavuttamisen ohella vanhuuselAkkeen saamisen edellytyksend on,
ette edunsaaja on asunut Tanskassa vdhintddn yhden vuoden 15 ikdvuoden
tdyttdmisestd. Tdyteen elAkkeeseen vaaditaan, etta vakuutettu on asunut Tans-
kassa v6hintddn 40 vuotta 15 ja 67 ikdvuosien vdlillA taikka vdhintddn 10 vuotta
15 ikdvuoden tayttamisesta ja niistA vdhintAdn viisi vAlittom6sti ennen el6keik6d.
Lyhyempi asumisaika vdhentdd elAkettd.

VanhuuselSke koostuu perusmeerastA ja erdistd lisistS. YksinAiselle henkilolle
perusmddrd on 16428 kr (10678 mk) vuodessa. Tdmd mAdrA maksetaan myos
naimisissa olevalle, jos aviopuoliso ei saa elaketta. Jos kumpikin puoliso saa
eldkettA, sen m6drA on 13536 kr (8798 mk) vuodessa kummallekin.

Eldke, joka otetaan ennen 67 vuoden ikAA, on tuloharkintainen. Jos tulot yksi-
niiisellA jdAvAt alle 7600 kr (4940 mk) ja aviopuolisoilla alle 15300 kr (9945
mk) vuodessa, maksetaan perusmAArA kokonaisena. Jos tulot ylittdvAt nAmd

rajat, alennetaan vuosittaista perusmaaraa 60 kruunulla kutakin 100 kruunua
kohti ylimenevdltA tulon osalta. Tuloksi ei lasketa kansanelSkettd, lapsilisAA ei-
kd tyoelAkettd palkansaajien lisdeldkejdrjestelmdstA. Tuloksi ei myoskiAn las-
keta tyotuloa, joka ei yksindisellA yliliA 2070 kr (1 346 mk) eikd aviopuolisoilla
3540 kr (2301 mk) vuodessa. Kun perusmS6rA on endd 1/40 taydesta mae-
rdstaAn, sen maksaminen loppuu kokonaan. Normaali 67 vuoden iessa otettu
vanhuuselake on muista tuloista riippumaton.

Eldkkeen perusmdArddn suoritetaan seuraavia korotuksia:

Avioparille, jonka tulot eivdt ylitA 7200 kr (4680 mk), ja yksinAiselle, jonka
tulot eiviit ylitA 4900 kr (3 185 mk) vuodessa, maksetaan elikelisdd aviopuoli-
soille 7 440 kr (4836 mk) ja yksindiselle 3516 kr (2285 mk) vuodessa. Kun

tulot kansaneldkettd lukuun ottamatta ylitttivAt mainitut rajat, alennetaan elA-

kelisdd 30 0/o:lla ylimenevAstd tulon osasta.

Erityista avioliittolisAi maksetaan 2 136 kr (1 388 mk) vuodessa, jos vain toi-
nen puolisoista saa elakettd. Vaimokorotus maksetaan avioliittolisdn asemesta,
jos eldkkeensaajan valmo on tayttanyt 62 vuotta. Vaimokorotuksen mddr6 on

14568 kr (9469 mk) vuodessa. N6md molemmat lisat ovat riippuvaisia tuloista
samalla tavalla kuin el6kelisA. Tuloharkinta aloitetaan vasta sen jAlkeen kun

tuloharkinta on kokonaan vAhentiinyt elAkelisAn osuuden elakkeesta.
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Erityisen vaikeissa oloissa eldvdlle edunsaajalle voidaan listiksi harkinnan pe-
rusteella maksaa henkilokohtaista lisdd. Niiita lisid varten suur-Ko6penhami-
nan kunnat voivat kunakin vuonna Kayttaa rahamaardn, joka on 493 kr (2g1
mk) kerrottuna niiden alueella asuvien elakkeensaajien mdiiralld. Muilla kun-
nilla vastaava kruunumddrA on 356 (231 mk).

Jos eldkkeelle siirtymista lykdtddn 67 ikavuodesta, lykkdyksen aiheuttama ko-
rotus - odotuslisd - vaihtelee 816 kr:sta (530 mk) 4982 kr:uun (3206 mk)
vuodessa. Jos kumpikin aviopuoliso on oikeutettu odotuslisddn, odotuslisd vaih-
telee molemmilla 672 kr:sta (437 mk) 4 0s6 kr:uun (2 636 mk). odotuslisa kas-
vaa enintaan kolmen vuoden lykkdysajalta. odotuslisd on tuloharkintainen sa-
malla tavalla kuin kansaneldkkeen perusmaera. Tuloharkinta aloitetaan, sen
jdlkeen kun tuloharkinta on kokonaan vahentdnyt perusmaariin osuuden eldk-
keest6.

Edunsaajalle, joka oli tdyttdnyt 80 vuotta ennen huhtikuuta i97l, maksetaan
ikdkorotuksena yksiniiiselle 1 356 kr (881 mk) ja naimisissa olevalle .t 1't6 kr
(725 mk) vuodessa. nlaimisissa oleva saa yksindisen henkilon korotuksen, jos
aviopuoliso ei ole oikeutettu ikdkorotukseen. lk6korotus ei ole tuloharkintainen.

Tytikyvytt6myyselakettd maksetaan vakuutetulle, jonka tyokyky on fyysisen tai
psyykkisen sairauden johdosta vahentynyt ainakin puolella. Tyokyvyttomyyseliik-
keitA on kolmea eri suuruutta riippuen tyokyvyttomyyden asteesta. Vakuutetul-
le, joka on tdysin tyokyvytdn tai jolla on jdljellS vain merkitykseton osa ty6-
kyvystA, maksetaan korkein ty6kyvyttomyyseldke. Vakuutetulle, jota ei voida
pit56 tdysin ty6kyvytt6manA mutta jonka tyokyky on kuitenkin vdhentynyt 2/3,
maksetaan keskimmdinen eldke, ja vakuutetulle, jonka tyokyky on alentunut va-
hintdtin puolella mutta alle 2/3, alin el6ke.

Tyokyvyttomyyseldkkeeseen on vakuutetulla oikeus tdytettydAn 15 vuotta. Kor-
keimman eldkkeen voi kuitenkin saada vasta '18 ikdvuoden jdlkeen.

Tyokyvyttomyysel6ke muodostuu perus-, tyokyvyttomyys- ja ansiokyvyttomyys-
osista. Perusosa on yhtd suuri kuin vanhuuselAkkeen perusmddrA. Tydkyvyt-
tomyysosa on yksinAiselle 8184 kr (5320 mk) ja naimisissa olevalle 6408 kr
(4 165 mk) vuodessa. Ansiokyvyttomyysosan mAdriit ovat vastaavasti 10 836 kr
(7043 mk) ja 7 884 kr (5125 mk).

Tydkyvyttomyyseldkkeen perusosa on tuloharkintainen samalla tavalla kuin van-
huuselikkeen perusmddrd ennen 67 vuoden ikdd otettuna. Korkeimman tyoky-
vyttomyyselAkkeen miArd on yhtd suuri kuin perus-, tyokyvytt6myys- ja ansio-
kyvyttomyysosat yhteensd eli yksindiselle 35 448 kr (23041 mk) ja aviopuoli-
soille 27828 kr (18088 mk) kummallekin vuodessa. Keskimmiiisen tyokyvytto-
myyseldkkeen mddrii on perus- ja tyokyvytt6myysosien yhteismdArA eli yksiniii-
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selle 24612 kr (15998 mk) ia naimisissa olevale 19944 kr (12964 mk) vuo-
dessa. Alin eldke muodostuu puolesta perusosasta ja puolesta tydkyvyttomyys-
osasta eli yksindiselle 12226 kr (7979 mk) ia naimisissa olevalle 9972 kr
(6482 mk) vuodessa kummallekin.

Tyokyvyttomyyselaketta voidaan korottaa eldkelistillA, avioliitto- ja puolisolislllii
sekd henkilokohtaisella Iisalld samoilla perusteilla ja mddrilla kuin vanhuus_
eldkkeissa. Niiden lisdksi voidaan maksaa tuloista riippumatonta apulisdd hen-
kilcille, joka pysyvasti tarvitsee toisen henkircin apua tai jonka tyokyvyttomyys
aiheutuu sokeudesta tai voimakkaasta huonondkciisyydestai. Apulisdn mddra on
8184 kr (5320 mk) vuodessa. Hoitolisaa maksetaan, jos edunsaaja on jatku-
vasti toisen henkilon hoicon tai l6sndolon tarpeessa. Hoitolisdn mdd16 on
16356 kr (10631 mk) vuodessa. Apu- ja hoitolisaa ei makseta samanaikaisesti.

Vakuutetulla, joka on tyokyvyttcimyyslain mukaan tyokyvyton, mutta joka ei saa
eldkettd' koska on edeileen tyossa, on oikeus erityiseen tyokyvyttomyystukeen,jos hen muutoin olisi oikeutettu korkeimpaan tai keskimmaiseen tyokyvytto-
myyseldkkeeseen. samalaista tukea maksetaan kuuroille henkiloille. Tiimdn
etuuden mddrd on yksindiselre 8100 kr (5265 mk) ia naimisissa olevalre 6228
kr (4 048 mk) vuodessa. Tdmdn lisdksi voidaan naiile henkir6iile maksaa apu-
tai hoitolisee.

Kun edunsaaja tiiyttriei 67 vuotta, hdnen eldkkeensd muuttuu vanhuuseliikkeek_
si, jolloin eldkkeen mddrdssd normaalisti tapahtuu vdhennystd. Apu- ja hoito-
lisien maksamista voidaan jatkaa vanhuusel6keaikanakin.

Leskeneldkettd maksetaan 55 vuotta tdyttdneelle naispuoliselle leskelle, joka oli
leskeksi jdddessddn tayttanyt 45 vuotta. Lisaksi edellytetdan avioliiton jatku-
neen vAhintddn viisi vuotta.

Avioliiton kestoajasta riippumatta leskeneldke maksetaan leskeksi jdddessdan
45 vuotta tdyttdneelle naiselle, jos hanelld on edunjdttdjdn kuo[essa huoiletta-
vanaan kaksi tai useampia alle 1g-vuotiaita lapsia. Tdssd tapauksessa elaketti
maksetaan niin kauan kuin huoltovelvollisuus ainakin yhtd lasta kohti kestiid.
Jos huoltovelvollisuus loppuu ennen kuin leski tayttea 5s vuotta, eldkkeen mak-
samista jatketaan vasta tasta idsta lahtien. Tdlloin ei kuitenkaan endd vaadita,
etta avioliitto olisi jatkunut viisi vuotta.

Erityistapauksissa elake voidaan maksaa leskelle - samoin kuin muullekin yk-
sindiselle naiselle - jo 50 vuoden iasta, jos asianomaisen huono terveyden-
tila tai muut erityiset olosuhteet sitd edellyttdvAt.

Kun leski tdyttdd 62 vuotta, leskenelake muuttuu vanhuuseliikkeeksi. Eldkkeen
maksaminen lopetetaan, jos leski alkaa saada tyokyvyttomyyseldkettd. samoin
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tapahtuu, jos leski solmii uuden avioliiton, mutta voidaan aloittaa uudelleen
avioliiton purkautuessa.

Leskeneliike on samansuuruinen kuin yksindisen henkilon vanhuuseldkkeen pe-
rusmiiiird. Eldke on tuloharkintainen ja tulorajat ovat samat kuin vanhuus-
elAkkeissA. Leskeneldkettd voidaan korottaa elakelisalle ja henkilokohtaisella ti-
sdllii samoin kuin vanhuuselAkkeitdkin.

vuoden 1976 huhtikuuhun saakka Ieskeneldkelain perusteella maksettiin myos
vdliaikaista sekA jatkuvaa tuloharkintaista leskenapua; ensiksi mainittua vahin-
taan 13 viikolta edunjdttAjAn kuoleman jAtkeen ja jdtkimmdista tuon ajan jAl-
keen. Vuoden 1976 huhtikuusta lahtien lesket voivat saada vastaavia avustuk-
sia uudesta sosiaaliavustuslaista.

Hautausavustus maksetaan sairausvakuutusjArjestelmdn kautta. Sen miidra on
1 550 kr (1 008 mk).

Elekkeet tarkistetaan puolivuosittain elinkustannusindeksin perusteella. Jos in-
deksissd on tapahtunut 3 o/o:n muutos, suoritetaan vastaava korjaus elakkeissd.
Tarkistukset tehdddn huhti- ja lokakuussa.

Kansanel6kkeiden rahoitukseen osallistuvat vakuutetut, tyonantajat, kunnat ja
valtio. Vakuutetut suorittaval 1.2 0/o tuloistaan vanhuus- ja leskeneldkkeitA varten.

Tyonantajat eivdt osallistu vanhuus- ja leskeneldkkeiden kustannuksiin, mutta
suorittavat sen sijaan tyokyvyttomyyseldkkeitd varten 31 kr (20 mk) vuodessa
kutakin tyontekiiaa kohti.

Valtaosa kansanelAkkeiden rahoituksesta tapahtuu valtion varoista. Kunnat kus-
tantavat 75 0/o alueellaan maksettavista kansaneldkkeiden henkilcikohtaisista li-
sista.

Kansaneldkkeiden hallintoa hoidetaan yleisten hallintoelinten toimesta. Paikalli-
sella tasolla hallinnosta vastaavat kuntien viranomaiset, jotka vastaanottavat elA-
kehakemukset, tekev6t el6kepAitokset ja maksavat elSkkeet, seka toimivat myos
muutoksenhakueliminA. Kaikki tyokyvytt6myyshakemukset menevat tyokyvytto-
myysvakuutusoikeuteen, joka pddttdd eldkkeen myontiimisestd. Eldkkeen mAi-
rdn laskemisen ja sen maksamisen suorittavat kuitenkin kuntien viranomaiset.
Muutoksenhakuelimend tyokyvyttomyyselakkeissa on tyokyvyttomyysvakuutusoi-
keuden erityiselin. J6rjestelmdn ylin valvontaoikeus sekd hallintovalta koko maan
tasolla kuuluu sosiaaliministeri6lle.
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Palkansaajien lisEieltikejEirjestelmii

Tyomarkkinajarjestojen perustaman palkansaajien lisdeldkejarjestelmin (1964)
piiriin kuuluvat kaikki 1H6-vuotiaat palkansaajat. ltsenaiset yrittajat ovat peri-
aatteessa jdrjestelman ulkopuolella, mutta henkilo, joka saa tuloa seka yritta-
jdnd ettd palkansaajana, Iasketaan palkansaajaksi ja siten jdrjestetmdiin kuutu-
vaksi' Jos palkansaaja siirtyy itsenaiseksi yrittajeksi, hanella on oikeus pysya
edelleen jarjestelmassa, mikdli hdn on kuulunut sen piiriin palkansaajana vd-
hintdan kolmen vuoden ajan. Lisdeldkejdrjestelmd perustuu pakollisen vakuutuk-
sen periaatteelle, ja se myontaa vanhuus- ja leskeneldkkeitd.

vanhuuseldke myonnetadn 67 vuotta taytteneelle vakuutetulle, joka on maksa-
nut vakuutusmaksuja vdhintdan kolmelta vuodelta. Eldkkeelle siirtymistd voidaan
lykate 70 ikavuoteen. Kukin lykatty vuosi korottaa elaketta 10 o/0. Eldkkecn saa-
minen ei edellytd tyonteon lopettamista.

Alle 60-vuotias vakuutettu katsotaan olleeksi jarjestelmassd koko vuoden, jos
hdn on maksanut vakuutusmaksuja 44 viikolta ko. vuoden aikana. TAta vanhem-
milla vakuutetuilla vastaava raja on 36 viikkoa. Ne vakuutetun maksamat viikot,
jotka ylittavdt edelliset maarat, lasketaan h6nen hyvdkseen niiden vuosien osalle,
joilta hdnelld ei ole tdytt6 mAird6 vakuutusmaksuviikkoja.

Eldkkeen mddrd mdardytyy kahden eri sdannon mukaan riippuen siita, onko va-
kuutettu tullut jarjestelmidn ennen huhtikuuta 1965 vai sen jalkeen. Maksimi-
eldke molemmissa tapauksissa on kuitenkin 4 00g kr (2 60s mk) vuodessa. Td-
han vaaditaan 40 vakuutusvuotta jdrjestelmdn piirissd. Jokainen vakuutusvuosi
kartuttaa eldkettd tietylld rahamddrdlld.

Ennen huhtikuuta 1965 jArjestelmAn piiriin tulleille eldke lasketaan erityisastei-
kon mukaan. Eldkkeen suuruus riippuu vakuutusvuosien lukumiiiirasta ja siita
ajankohdasta, jolloin vakuutettu on tullut jarjestelma6n. Vuonna 1932 ja sen
jdlkeen syntyneillS on mahdollisuus ansaita tdysi eldke eli 4 008 kr. Tdt6 aikat-
semmin syntyneilla eldke on aina pienempi. Vuonna 1977 elakkeelle jddvdt
saavat 1 404 kr (913 mk) vuodessa 13 vakuutusvuoden jdlkeen. Jokaisella vuo-
siluokalla elakettd karttuu lisari 108 kr (70 mk) vuodessa vuonna 19g4 etdkkeeile
20 vakuutusvuoden jalkeen jadville asti ja sen jdlkeen j56 kr (101 mk) vuodessa
(vuonna 1985 kuitenkin 144 kr, 94 mk) aina vuoteen 1g91 saakka. Jos va-
kuutusvuosia on tdyttd mddrdd vdhemman, eldke on vastaavasti pienempi. Mi-
kdli eldke jdisi alle 300 kr (19s mk) vuodessa, sitd ei makseta lainkaan.

Kaikille ennen vuotta 1915 syntyneille ja jdrjestelmddn ennen huhtikuuta .'l965

tulleille maksetaan eldkkeeseen erityinen bonus. sn mdiirii on huhtikuun 1906
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ja joulukuun 1914 viililld syntyneille yksikolmasosa eliikkeen mdArdstd. Ennen
huhtikuuta 1906 syntyneille bonus on puolet lisdeldkkeest5. Vuonna 1977 eldk-
keelle jdtivllle bonus on 458 kr (304 mk) vuodessa. Viimeinen vuosiluokka, jo-
ka nykyisten sAAnnosten mukaan on oikeutettu bonukseen, ovat vuonna 1914

syntyneet, jotka j66dessddn eldkkeelle vuonna 1981 saavat 621 kr (404 mk) vuo-
sibonuksen. HeidAn lisdeldkkeensA olisi vastaavasti 1 836 kr (1 193 mk) vuo-
dessa.

Huhtikuun 1965 jdlkeen jdrjestelmAn piiriin tulleet kartuttivat eldkettd 60 kr (39
mk) kutakin vuotta kohti syyskuun 1972 loppuun ja sen jAlkeen 100 kr (65 mk)
kutakin vuotta kohti. Alle 300 kr vuosielAkettd ei makseta.

Myos huhtikuun 1965 jdlkeen jdrjestelmdn piiriin tulleille maksetaan bonus. Sen
mddrA on nykyisten siiinnosten mukaan 36 kr (23 mk) vakuutusvuotta kohti.

Jos vakuutettu lykkdA elAkkeelle siirtymistAAn (enintAAn 70 ikdvuoteen saakka),
elAkettd korotetaan 5 0/o kutakin puolen vuoden lykkaysta kohti.

Leskenelf,kettd maksetaan naisleskelle, jos avioliitto oli kestdnyt ainakin 10 vuot-
ta ja edunjiittrija oli kuulunut jdrjestelmddn samoin 10 vuotta. Eldkkeen saami-
sen edellytyksenii on vield se, etta leski on tayttanyt 62 vuotta.

LeskenelAkkeen mAirA on 50 0/o lis6elAkejArjestelm6n mukaisesta edunjdttiijiin
vanhuuseldkkeesta tai, jos edunjattajA ei viel6 ollut elAkkeella, siita elAkkeestA,
jonka hdn olisi kuollessaan saanut. Leski saa bonuksen samojen s66ntcijen mu-
kaan kuin edunjdttAjd.

Mikili leskellA on oikeus eldkkeeseen useammman kuin yhden avioliiton perusteel-
la, saavat yhdistetyt eldkkeet olla enintddn puolet tAydesti lisdelakkeestd. Siind
tapauksessa, etta leski on itse ansainnut omaa eldkettd, hdn voi 67 vuoden i6s-
sa saada joko oman vanhuuseldkkeen tai leskeneldkkeen riippuen siitA kum-
pi on suurempi.

Leskeneldke pddttyy, jos leski solmii uuden avioliiton, mutta alkaa jdlleen, jos
uusi avioliitto purkautuu.

Myos eronnut aviopuoliso voi saada leskenelAkkeen. Eronneen puolison elAke
on suhteessa avioliiton aikana kuluneisiin vakuutusvuosiin-

ElAkkeiden larkistusla ei suorileta automaattisesti
jestelmAn tuottamasta ylijdamAstA.

vaan tarpeen vaatiessa jAr-

Jirjestelmdn raholtuksesta vastaavat vakuutetut ja tyonantajat. Julkisia varoja ei
kiiytetii lainkaan. Kuukausipalkasta vakuutetut suorittavat 12 kr (8 mk) ia tydn-
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antajat 24 kr (16 mk). Jos tyoaika on kuukaudessa alle 1go tuntia, ovat va-
kuutusmaksut puolta pienempia. viikkopalkkaisten osalta vakuutusmaksut viikkoa
kohti ovat neljdsosa edellisistd.

Jirjestelmdn hallinnosta vastaa Tydmarkkinoiden lisAeldke-niminen keskuslaitos,
jonka johdossa ovat palkansaajien ja tydnantajien edustajien muodostamat edus_
tajisto ja hallitus. Edustajiston jdsenista puolet (15) edustaa parkansaajia ja puo-
let (15) tyonantajia puheenjohtajan ollessa puolueeton. palkansaajaedustajiin kuu-
luu kolme edustajaa tyoministeridstd. Tyonantajaedustajiin puolestaan kuuluu yk-
si edustaja valtiovarainministeri6sta, yksi sisdasiainministeriosta ja kolme tyo_
ministeriosta. Hallituksessa on kahdeksan jasentd, joista puolet edustaa va-
kuutettuja ja puolet tyonantajia. puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjoh-
taja.

Keskuselin kerda vakuutusmaksut suoraan tydnantajilta sekd myontda ja mak-
saa elekkeet. Elakehakemusten vastaanotto tapahtuu kuntien viranomaisten va-
litykselld.

JArjestelmdn ylin valvontaoikeus on ty6ministeriolld.

Muut palkansaaiaen etiikejlirjestelmiit

Julkisissa t<iissa, valtlon ja kunfien palveluksessa, olevilla on omat erityiseliike-
jArjestelmdnsd.

Lakl sosiaalisesta el5kerahastosta

vuodesta 1971 lahtien on koottu vakuutusmaksuja erityiseen sosiaaliseen eli-
kerahastoon, josta ryhdytddn maksamaan eldkkeitei 19g0-luvun alkupuolella. Eldk_
keet tulevat olemaan tasasuuruisia ja niita maksetaan kaikille kansaetakejar-
jestelmdstd peruselAkettd saaville.

Rahastoon maksavat vakuutusmaksuja ainoastaan vakuutetut. Maksu on 2 o/o

verotettavista ansioista. Rahaston hoito on sosiaali- ja valtiovarainministeri<iillii.
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11, LIilSI.EUBOOPA]{ ELIIIEJABJESTELMIi[

11.1 ALANKOMAAT
('l fl : 1,52 mk)

Eliikeiirrjestelmdt:

- kansanelSkejArjestelmd

- muut palkansaajien ja yrittajien elAkejArjestelmdt:

- valtaosalla palkansaalia elakkeet tyosuhteen perusteella

- julkisissa toisse olevien lisAelAkejArjestelmAt

- kaupan ja teollisuuden yrittdjien tydelAke

Kan san eldkei ii ri estel m ii

1oir

Kansaneldkej6rlestelmiissa maksetaan tasasuuruisia vanhuuseliikkeitii (1956) ia

perhe-elakkeita(1959)sekiiansioihinsuhteutettujatyokyvyttomyyseldkkeit6(1967)
kutakinerillisenlainperusteella.Vakuutusperustuupakollisuudenperiaatteelle.
Vanhuus- ja perhe-eliikkeiden piiriin kuuluu koko v6esto. Sen siiaan tyokwytto-

myyseldkkeitd maksetaan ainoastaan palkansaajille' Vuoden 1975 joulukuussa

annettiinmaanparlamentinktisitelt5vAksiehdotusuudeksityokyvyttomyyseldke.
jtirjestelm6ksi,jostaonlokakuustalgT6lshtientarkoitusmaksaatasasuuruisia
tyokyvyttomyyseliikkeitA koko vdestolle'

Vanhuuselikettemaksetaan65vuottattiyttdneelleVakuutetulle'TSydenelAk-
keen saamiseksi vaaditaan, ettii vakuutettu on maksanut vakuutusmaksunsa

jokaiseltaVuodeltals_64ikavuosienv6lill6.Josvakuutettueiolemaksanut
tdysitimaksuja,eldkettAvAhennetAdn2olotlakutakinpuuttuvaaVuottakohti.
VAhennystAeikuitenkaansuoritetaniidenhenkiloidenkohdalla,jotkaovat
tayttdneet 15 vuotta vuoden 1956 jtilkeen' ovat maan kansalaisia ia asuvat

sielrii kuusi vuotta b9 ik6vuoden tayttiimisen jalkeen. Erakkeen saaminen ei

edellytd tyonteon loPettamista'

TAyden vanhuuselakkeen mAiirii on 9648 fl (14665 mk) vuodessa' Aviopuoli-

soille elAke on 14130 ll (21 478 mk)' NAiden lisAksi maksetaan kerran vuo-

dessa,toukokuussa,ylim66rtiisenS"loma-avustuksena"noin60/ovuosieliik-
keenmAiirAstEi;yksin6iselle55Sfl(B48mk),iaavioparilleSl5fl(1239mk).



Tayden tytikyvyttdmyyselikkeen saamiseksi vaaditaan, ettd vakuutettu palkansaa-
ja on menettanyt tyokyvystAiin ainakin 80 %. Siind tapauksessa, etta tyo-
kyky on vahentynyt 1$-80 0/0, maksetaan osaeleke. TyOkyvyttomyyselAkkeen
saamisen edellytyksena on edelleen se, ettd vakuutettu on maksanut vakuu-
tusmaksut vdhintiidn kahdelta kuukaudelta ennen ty6kyvytt<imyyden alkamista.
Eleketa aletaan maksaa sen jdlkeen kun vakuutettu on saanut 52 viikolta sai-
rausvakuutuksen pAivdrahaa.

El6ke on 80 0/o ansioista, jos tycikyvyttcimyys on vehintadn 80 0/0. Jos edun-
saaja tarvitsee jatkuvaa toisen henkilon hoitoa, elaketta korotetaan 20 0/o an-
sioista. Elaketta maarattaessa otetaan ansioina huomioon enintAdn 197 fl
(299 mk) viikossa.

Jos edunsaajan tyokyvyttomyys ei ole 80 0/0, mutta on kuitenkin vehintaan 1S 0/0,

eldke on 1H5 % ansioista tietyn laissa annetun asteikon mukaan.

Perhe-elHkettii maksetaan naispuoliselle leskelle ja tdysorvolle

Leskeneldke maksetaan ilman ikArajaa leskelle, jolla on huollettavanaan alle
18-vuotias lapsi. Ellei leskelld ole tdllaista huoltovelvollisuutta, hanen edellyte-
tZidn eldkkeen saamiseksi tayttaneen 40 vuotta tai olevan tyokyvyton. Ela-
ke maksetaan my<!s leskelle, jonka lapsi oli mennyt naimisiin tai kuollut ennen
edunjtittdjAn kuolemaa, lesken ollessa 3$-39-vuotias.

Lasta huoltavan lesken eliike on yhtA suuri kuin avioparille maksettava van-
huuseldke. Leski, jolla ei ole huollettavanaan lasta tai jonka huoltovelvollisuus
paiattyy, on oikeutettu yksinAiselle vanhuuseldkkeen saajalle maksettavaan el6k-
keeseen. Leskeneldke muuttuu vanhuuseldkkeeksi lesken tullessa 65 vuoden
ik6dn. Jos leski solmii sitd ennen uuden avioliiton, eldke lakkaa kokonaan.

Alle 27-vuotiaalle leskelle, joka ei ole oikeutettu varsinaiseen leskeneliikkee-
seen, maksetaan v6liaikainen leskenavustus kuudelta kuukaudelta. Jokaista
ikavuotta kohti 26 ikAvuoden ldlkeen jatketaan avustuksen maksamista yh-
dellS kuukaudella. Vdliaikaista leskenavustusta voidaan maksaa enintaan 19
kuukaudelta. Avustuksen mAiird on sama kuin yksiniiisen henkilon vanhuuseldke,

Varsinaista ja vdllaikaista elakette saavat lesket ovat oikeutettuja loma-avus-
tukseen samalla tavalla kuin vanhuuselAkkeen saajat. Leski jolla on huolletta-
vanaan lapsi saa avioparille maksettavan loma-avustuksen.

Orvonelakettd maksetaan valn taysorvoille. El6ke maksetaan 16 ikavuoteen saak-
ka, mutta sitd voidaan jatkaa aina 27 ikAvuoteen asti, jos lapsi opiskelee tai
on tydkyvyton. Alle 1O-vuotiaan elAke on 3'120 ll (4742 mk), 10-15-vuotiaan
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4584 fl (6968 mk) ja 16 vuotta tayttdneen 5976 ,l (9084 mk) vuodessa. Lo-
ma-avustukset ovat vastaavasti 180 fl (274 mk), 265 fl (403 mk) .la 346 fl (526 mk).

Haulausavustus (palkansaajilla) maksetaan sairausvakuutuksesta. Sen miidrA on
i00 % siitA piivArahasta, jonka edunjdttdjd olisi saanut kuolinpdiv6A seuraa-
van kahden kalenterikuukauden aikana.

Kaikki eldkkeel larklstetaan automaattisesti puolivuosittain palkkaindeksin pe-

rusteella. Eldkkeissd suoritetaan korjaus, jos indeksi muuttuu 3 0/o:n verran.
Tdmdn lisiksi on vuodesta 1970 lShtien tehty joitakin ylimdArdisid tasokorotuksia.

Eldkkeiden rahoilukseen osallistuvat vakuutetut, tyonantajat ja valtio. Vakuute-
tut suorittavat 10.4 0/o ansiotuloistaan vanhuuseldkkeitd ja 1.5 0/o perhe-eldk-
keit6 varten. Tyokyvyttomyyseliikkeitd varten suoritetaan 10.4 o/o vakuutetun
palkasta, josta mdArdstd tyonantaja maksaa 6.75 ja vakuutettu 3.65 prosenttiyk-
sikkod. Tyonantajat eivet osallistu lainkaan vanhuus- ja perhe-elekkeiden kus-
tannuksiin. Korkein ansiomiidrd, josta vakuutusmaksu suoritetaan on 38 800 fl
(55096 mk) vuodessa vanhuus- ia perhe-elikkeissh ja 197 fl (299 mk) pai-
vdssd ty6kyvyttomyyselAkkeissA.

Pienituloiset henkilcit on vapautettu vakuutusmaksu jen suorittamisesta. Valtio
maksaa heiddn osuutensa kustannuksista. Lisdksi valtio suorittaa sen osan me-
noista, jota vakuutusmaksut eivAt peitii.

Tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeisiin tarkoitetuista vakuutusmaksuista rahoite-
taan my6s tapaturmavakuutuslain mukaiset elikkeet.

Vanhuus- ja perhe-eldkkeiden hallinnosta huolehtii Sosiaalivakuutuspankki eri
paikkakunnilla olevien 22 tyoneuvoston avustamana. Tyoneuvostot koostuvat
ty6ntekijdiden ja tyonantajien edustajista.

Ty6kyvyttcimyyselAkkeistA huolehtivat erityiset toimialayhdistykset, joita on pe-
rustettu (25 kpl) teollisuucjen pSShaaroja varten. Yhdistysten hallintoelimissa
ovat edustettuina tyontekijoiden ja ty6nantajien edustajat. Yhdistysten alue- ja
paikallistoimistot vastaanottavat eldkehakemukset ja maksavat eldkkeet.

Vakuutusmaksujen kerddmisesti huolehtii valtiovarainministerio. JdrjestelmAn
ylin valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeri6lle.

Uusi tyiikyvylttimyyselskejdriestelmE. LcKakuussa 1976 tuli voimaan uusi

tycikyvyttomyyselakejarjestelma, josta ryhdyt56n maksamaan tasasuuruisia
ty6kyvyttomyyselakkeita 18 vuotta tayttaneille palkansaaiille ja itsendisille
yritt6jille. Eldke maksetaan sen .iAlkeen kun vakuutettu on saanut sairausva-
kuutuksen paivarahaa 52 viikolta. Ty6kyvyttcimyyden ollessa v6hintdAn 80 0/o
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elake on samansuuruinen kuin kansanellikejarjestelm6n vanhuuseldke. Elak-
keen mdAr6 on pienempi, ;os tyokyvyttomyys on alle 80 0/o mutta vAhintddn
25 0/0. Elake on aina tdyttd pienempi alle 21-vuotiaille ty6kyvyttomille. Tdstd
jerjestelmasta maksettavat tyokyvytt6myyselakkeet yhteensovitetaan edella se-
lostettujen, palkansaajille maksettavien, ansioihin suhteutettujen tyokyvyttomyys-
elakkeiden kanssa, samoin kuin julkisissa t6issd olevien palkansaajien elike-
jdrjestelmisti maksettavien eldkkeiden kanssa.

Palkansaajien tytieliketurva

Palkansaajien ty6eldketurva perustuu teollisuusalakohtaisiin elikekassoihin ja
yrityskohtaislin elEkekassoihln sekd vakuutusyhtidlstH oteltulhln eldkevakuutuk-
siin. Elaketurva ei ole pakollista, mutta sosiaaliministeri6n p6at6ksell6 elake-
kassaan kuuluminen voidaan tehda pakolliseksi. Noin 90 0/o kaiklsta 2s vuotta
tayttaneista palkansaajista on tytiel5keturvan pllrlssd. Yli puolet kuuluu teolli-
suusalakohtaisiin eldkekassoihin, joihin useimpiin kuuluminen on tehty pakol-
Iiseksi. Loput kuuluvat tycinantajien perustamiin el6kekassoihin tai heille on
otettu elakevakuutus vakuutusyhti6st6. Teollisuusalakohtaisia eldkekassoia on
viimeisten tilastotietojen mukaan 85 kpl (niiss6 1,3 miljoonaa vakuutettua).
Yrityskohtaisia kassoja on 1 451 kpl (0,5 miljoonaa vakuutettua). Vakuutus-
sopimuksia on noin 20 000 kpl (0,S miljoonaa vakuutettua).

Jdrjestelmien edut vaihtelevat suuresti, aina nimellisestd korvauksesta huomat-
tavan korkeaan eldketasoon. Yrityskohtaisiin elakejarjestelyihin kuuluvat yleensd
kaikki yrityksen palveluksessa olevat tavallisesti 25 vuoden ian (naisilla joskus
30) tdyttimisen ja kolmen vuoden palveluksen jdlkeen. Teollisuusalakohtaisissa
kassoissa naiset ovat joskus ulkopuolella, ja ty6ntekij6illa seka toimihenkil6illd
eri sAdnn6kset. Yleensii maksetaan vain vanhuus- ja perhe-elAkkeitA.

E16keikd on tavallisimmin 65 vuotta. Erdilld aloilla, esim. kaivosteollisuudessa
(60), elaikeikri on alempi. Naisiila ettikeikii on usein 60. Elake voi mddraytyd
joko pelkdstdiin palvelusajan pituuden tai my6s ansioiden ja palvelusajan mu-
kaan. Edellisid on kdytdssii ldhinnS teollisuusalakohtaisissa eldkekassoissa. Ndi-
tii ei yleensd yhteensoviteta kansaneldkkeiden kanssa toisin kuin on laita an-
sioiden ja palvelusajan pituuden mukaan mAdrAytyvien eldkkeiden osalla.

Ansioeldketyyppisissd jdrjestelyissd vanhuuselEketH tavallisesti karttuu 1.25-
2 0/o keski- tai loppupalkasta vuodesta. Palvelusvuosina otetaan harvoin huo-
mioon enemmAn kuin 40 vuotta. Yleisin on jdrjestely, jossa karttumiskerroin
on 1.75 Ja taysi elAke 70 0/o loppupalkasta 40 vakuutusvuoden jdlkeen. Tiilloin
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eleke yhteensovitetaan kansaneldkkeen kanssa vdhentdmiilld tyoelAkkeesti enin-
tdiin niin suuri miiiirii joka vastaa 80 0/o kansanelakkeesta.

Perhe-elike naisleskelle on yleensd 60-75 o/o edunjdttdjdn elekkeesta. Puoli-
orpo saa 20 0/0, tAysorpo 40 0/o edunidttdjdn eldkkeestA. Leskeneldkettd voi-
daan alentaa, jos puolisoiden ikAero oli yli 10 vuotta.

Tavallisesti eltikkeen maksamista jatketaan, vaikka leski menisi uuteen avio-
liittoon. Vuodesta 1973 ldhtien eronnut nainen on ollut oikeutettu siihen osaan
perhe-elaketta, jota oli karttunut avioeroon mennessa.

Tydnantajat ja vakuutetut osallistuvat jArjestelyn kustannuksiin. Ansioihin suh-
teutetuissa jArjestelyissi vakuutettujen vakuutusmaksu on yleensii 3-6 0/o eldk-
keeseen oikeuttavista ansioista. Pelkdst66n palvelusajasta riippuvissa jdrjeste-
lyissA vakuutettujen vakuutusmaksut ovat kiinteat.

Teollisuusalakohtaisten kassojen johdossa tyonantaja- ja tyonteki.idjdrjestot ovat
yhtdliiisesti edustettuina. tvlyos yrityskohtaisissa kassoissa tyontekijAt voivat olla
mukana hallinnossa.

Uusi lakisEdteinen tytielikeidriestelmS. Vuonna 1971 tyomarkkinajdrjestojen pe-

rustama komitea suositteli pakollisen tyoelAkejdrjestelmAn perustamista. Komi-
tean mukaan tyonantajat joutuisivat perustamaan tyoeldkejirjestelyn, joka tdyt-
tdisi laissa asetettavat vdhimmdisehdot. Elaketaso olisi yhdessA kansaneliikkeen
kanssa 70 0/o loppupalkasta 40 vakuutusvuoden jalkeen. Elakeikd olisi enintaan
65 vuotta. Jdrjestelmd tulisi rakentumaan nykyiseen tyoel6keturvan hallinto-or-
ganisaatioon. Uudeksi keskuselimeksi sovittiin vuonna 1974 perustettavaksi El6-

kekamari-niminen laitos. Jarjestelma tullee voimaan tammikuussa 1978.

Muut palkansaaiien ja yrittiijien eldkeidrjestelmiit

Julkisissa ttiissi olevilla on oma lisielAkejArjestelmiinsd, jonka etuudet tAyden-
tAvAt kansaneldkejdrjestelmiin maksamia elikkeitd. ltsenAisistii yrittAjistA kau-
pan ja teollisuuden yrittiijilla on vuodesta 1973 lAhtien ollut velvollisuus jarjes-

taa oma vanhuusvakuutusturvansa rahastoimalla vuosittain tietyn summan yrityk-

sen kirjanpidon yhteydessa. Ndmd varat ovat verovapaita, mutta yrityksen omai-

suutta ja siten esim. velkomiskelpoisia. Muutoin yrittdlid koskee vain vuodelta
1919 perAisin oleva vapaaehtoinen vanhuusvakuutusjdrjestelmi, jonka edut ovat

varsin vaatimattomat.
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11.2 BELG!A
(100 fr = 10,30 mk)

ElAkejdrjestelmAt:

- palkansaajien eldkeidrjestelma

- muut palkansaajien eldkejArjestelmiit:

- rautatielaisten eldkejiirjestelmd

- julkisissa t6issii olevien eldkejdrjestelmd

- itsenaisten yrittAjien ja maanviljelijoiden elZikejArjestelmii

Palkansaajien elakeieriestelmi

Palkansaajien elAkejdrjestelmiin (1968) piiriin kuuluvat tyontekij6t, toimihenkilot'

kaivosmiehet ja merimiehet. Kahdella viimeksi mainitulla ryhmAlld on omia eri-

tyisel6kesAAnnoksiA, mm. elirkei6n, vakuutusmaksujen ja eliikkeeseen oikeutta-

van palvelusajan osalta. JArjestelmd perustuu pakollisen vakuutuksen periaat-

teelle. Eldke-etuudet ovat vanhuus- ia perhe-elakkeet. Tyokyvyttomyyselake ja

hautausavustus maksetaan sairausvakuutusiariestelmasta.

Vanhuuseleke myonnetdiin miehille 65 ja naisille 60 vuoden iiiss6' Kaivosteoll'i-

suudessa ja merimiehilld elAkeidt ovat nAitA alhaisemmat. Miehet, joilla on ta-

kanaan vahintddn 45 tyovuotta, voivat idddd vanhuuselakkeelle 64 vuoden iAs-

sd, jos he ovat tyoskennelleet vuodesta 1945 lAhtien jokaisena vuonna ainakin

185 pdivda ja lisSksi kunkin paivdn aikana vihintdan nelj6 tuntia. Eldkeikd on

alaspAin liukuva siten, etta eldkkeelle voidaan siirtyd viittA vuotta ennen nor-

maalia el6keik6d. Elake pienenee tdilcjin 5 0/o kutakin vuotta kohti. Elakkeen

ottamista voidaan myos lykatd ylcispdin aina 70 ikavuoteen miehilld .ia 65 ikd-

vuoteen naisilla. Tassd tapauksessa elakettd korotetaan 1/45 miehilla ia 1/40

naisilla kutakin lykkdysvuotta kohti. - Elakkeen ottaminen edellytt66 tyonteon

lopettamista ainakin siind mddrin, ettei tyoaika tyontekijoillA ylita kolmessa kuu-

kaudessa 270 tuntia la ansiot toimihenkiloillii vastaavassa ajassa 30 840 f r

(3177 mk).

TAyden elAkkeen saamiseksi vaaditaan, ettii miespuolinen henkilo on ollut va-

kuutettu vdhintAdn 45 ja naispuolinen 40 vuotta. Mikali vakuutetulla ei ole
tdyttd mAArii6 tyossdolovuosia, hiinen el6kkeensii lasketaan suhteessa tyossa-
olovuosiin. Merimiehiltd edellytetd6n vain 14 vuoden tyossdoloa. Vuonna 1976

tuli voimaan lainmuutos, jonka mukaan vakuutetun ei tarvitse tAyden eldkkeen
saamiseksi osoittaa vakuusaikaa vuotta 1946 edeltdneeltd ajalta edellyttden,
ettd hdn on ollut tuosta vuodesta Idhtien jatkuvasti tyossa.
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Tdyden elakkeen nraara on naisella, yksinaisella nrrehella ja naimisissa olevalla
miehella, jonka vaimo on oikeutettu omaan eldkkeeseen, 60 0/o keskimdardisis-
tti ansioista koko tyossdoloajalta. Naimisissa olevalla miehelld, jonka vaimo ei
saa omaa eldkettd, prosenttimaara on 75. Keskimadrdinen elakkeen perustee-
na oleva ansiotulo lasketaan kahdella eri periaatteella. Tyontekijoilla ennen
vuotta 1955 ja toimihenkilciilla ennen vuotta 19s8 olleelta tycissdoloajalta eldk-
keen perusteena oleva tulo on kaikille sama; vasta nAiden vuosien jdlkeen
sovelletaan kussakin tapauksessa todellisia ansiotuloja.

Eldkettd laskettaessa otetaan toimihenkiloillii ansioina huomioon enintddn 47 125
tr (4854 mk) kuukaudessa; tydntekijdilla sita vastoin koko ansiotulo. Ansioita
eliikkeelle siirtymisvuodelta ei oteta huomioon ja eldkkeelle siirtymisvuotta
edeltdvdn vuoden ansioina kdytetddn kahden vuoden takaisia ansioita 4 olo-.lla ko-
rotettuna.

Vanhuuseliikkeillii on rahamddriiiset vdhimmdismddrdt

Nainen, joka jriii tyostA kotiin hoitamaan lasta, kartuttaa edelleen eliikeoikeut-
taan lapsen kolmanteen ikdvuoteen saakka (tai kuuteen jos lapsi on vajaakun-
toinen), mikili hAn jatkaa vakuutusmaksujen maksamista. EdellytyksenA on aina,
ettA nainen oli kuulunut jdrjestelmddn vahintean vuoden ajan ennen lapsen
syntymdi.

Eronnut nainen voi maksaa vapaaehtoisesti vakuutusmaksuja saadakseen oman
vanhuuseldkkeen. Nainen voi tdll6in laskea hyvdkseen omien vakuutusmaksu-
jensa liseksi puolet miehen avioliiton aikana maksamista vakuutusmaksuista.

Perhe-elakette maksetaan ainoastaan naispuoliselle leskelle. Lesken-eldkkeen
saamiseksi vaaditaan, ettd edunjAttdjd sai itse elaketta tai ettd hin oli ollut
vakuutettu vdhintadn vuoden ajan vdlittdmdsti ennen kuolemaansa ja vdhintaAn
puolet siite ajasta, joka oli kulunut 20 ikAvuocjen tayttamisesta. Lisdksi edel-
lytetdiin avioliiton jatkuneen ennen edunjAtt6jdn kuolemaa vdhintAAn yhden
vuoden. TAtd ei kuitenkaan vaadita, jos perheessii on huollettava lapsi tai
jos edunjdttAjd kuoli tapatur.maisesti.

Leskeneldke maksetaan leskelle, joka on tayttanyt 45 vuotta, sekA tdtA nuo-
remmalle Ieskelle, jos hanelli on huollettavanaan lapsiavustukseen oikeutettu
lapsi. Leskeneldke maksetaan idstd riippumatta, los leski on menettanyt tyo-
kyvystAAn vdhintddn kaksikolmasosaa.

Leskeneldkkeen miiiirii on B0 0/o edunjAttAjAn vanhuuselakkeestd, joka tdssii
tapauksessa lasketaan avioparieliikkeend. NAin ollen lesken tdysi elake on
60 0/o miehen tyossdoloajan keskimAdrdisistA ansioista. LeskenelAkkeelle on
miidrdtty v6himmdismddrA samoin kuin vanhuuseldkkeessAkin.
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Leski, joka ei ole oikeutettu leskenel6kkeeseen, saa edunj6ttajan kuollessa
kertasuorituksena yhden vuoden leskeneldkeltd vastaavan raham6Ardn. Jos
varsinaista leskenelaketta saava leski solmii uuden avioliiton, hdn menettdA
eldkkeensd, mutta saa kertasuorituksena kahden vuoden eldkkeen.

Eronnut aviopuoliso voi eriiin edellytyksin saada leskenelAkkeen

Orvonelaketta ei makseta lainkaan, mutta kaikki tAys- ja puoliorvot saavat ko-
rotetun lapsiavustuksen. Korotus on tdysorvoille suurempi kuin puoliorvoille.

Hautausavusluksena maksetaan sairausvakuutusjarjestelmastii kertasuoritus, jon-
ka mddrd vastaa sita pdivdrahaa, jonka edunjdttdlA olisi saanut 30 piivdn ajalta.

Tammikuussa 1975 tuli kdyttcion tyomarkkinajdrjestojen perustama ldhinnd tyot-
tomyyseldketta vastaava ennakkoeldkejarjestely, josta 58 vuotta tayttaneille nai-
sille ja 62 vuotta tayttaneille miehille maksetaan lisiavustusta edellyttden, ett5
he tyopaikan menetyksen jdlkeen saavat tyottomyyskorvausta. Edun suuruus on
puolet entisten ansioiden (yldrajana toimihenkiloiden vakuutusmaksuissa kul-
loinkin sovellettava ylarajatulo) ja tyott6myyskorvauksen viilisestd erotuksesta.
Tdtd etuutta maksetaan eldkeikddn saakka ja sen mdArA tarkistetaan samalla
tavalla kuin muutkin elakkeet. Tyonantajat rahoittavat jarjestelyn kustannukset.

Erillisen avustusohjelman puitteissa maksetaan tuloharkintaisia eliikkeitd yleisen
vanhuuselAkeian tayttaneille henkil6ille, jotka saavat viihiin tai ei lainkaan elA-
kettd palkansaajien tai muusta eldkejdrjestelmdstA. Etdkkeen tdysi miidrii vas-
taa normaalin vanhuuseliikkeen vdhimmiiismAArdA. Rahoitus hoidetaan valtion
ia kuntien varoista.

Kaikki eldkkeet on sidottu kuluttajahintaindeksiin, jossa 2 0/0:n muutos aiheut-
taa vastaavan muutoksen eldkkeissd. TimAn automaattisen kuukausittain teh-
tdvdn indeksitarkistuksen lisdksi suoritetaan kerran vuodessa, tammikuussa,
el6kkeiden sopeutus "yleisen hyvinvoinnin tasoon", joka nrerkitsee tiettya
tasokorotusta elAkkeisiin.

Eldkejdrjestelman rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja valtio.

Vakuutetut maksavat vakuutusmaksuina 6 0/o ansiotuloistaan. Toimihenkiloilld
vakuutusmaksuissa huomioon olettavalle tulolle on asetettu yldraja, 47 1ZS ,tr

(4 854 mk) vuodessa. Tyontekijoilld ei tdltaista rajaa ole.

Tyonantajat maksavat vakuutusmaksuina 8 0/o palkoista; toimihenkiloiden osalta
vain yldrajatuloon asti.

Heiniikuusta 1976 lAhtien on pienten yritysten vakuutusmaksurasitusta helpo-
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tettu siten, etti kunkin kalenterivuoden lopulla yritykselle palautetaan 5 o/o

vakuutusmaksuista, enintadn kuitenkin 36 000 fr (3 708 mk) vuotta kohti. Ta-
mdn toimenpiteen aiheuttama vakuutusmaksutulojen viiheneminen korvataan si-
ten, etta suurilta yrityksilta peritddn lisiivakuutusmaksuna .1.4 o/o niistd va-
kuutusmaksuista, jotka vuodessa ylittdvat 2,4 miljoonaa fr (0,25 milj. mk).

Valtio osallistuu jarjestelmdn kustannuksiin suorittamalla vuosittain tietyn avus-
tussumman, jonka suuruutta on vuodesta 196g jatkuvasti nostettu ennakolta so-
vitun skaalan mukaan.

Jdrjestelmdn hallinnosta vastaa palkansaajien kansallinen eliikelaitos, jonka hal-
lintoon vakuutettujen, tycinantajien ja valtion edustajat osallistuvat. Vakuutus-
maksujen keriiAminen kuuluu sosiaaliministerion alaiselle sosiaaiiturvavirastolle.
ioka huolehtii myos sairaus- ja tyokyvyttomyysvakuutuksiin ja perheavustuksiin
tarvittavien vakuutusmaksujen ke166misestd.

Eldkevakuutuksen yleisvalvonta on sosiaaliministeriolld.

Tyii kyvyttti myysel e ketu rva

Tyokyvyttomyyselakkeet maksetaan sairausvakuutuksen kautta.

TyiikyvyttiimyyselSke myonnetdAn vakuutetulle, jonka ansiokyky ammatissaan on
vahentynyt 2/3 normaalista. Lisaksi edellytetaan, ettd han on maksanut vakuu-
tusmaksuja vdhintddn kuuden kuukauden ajalta, johon kuuluu ainakin 120 tyo-
pdiviia, sekii maksanut vakuutusmaksut viimeksi kuluneen kalenterineljinnes-
vuoden aJalta. Alle 25-vuotiaalta vakuutetulta edellytetdan kolmen kuukauden
vakuutusmaksuja ja 60 ty6piiiv66.

EnsimmdiseltA tyokyvyttomyysvuodelta elSke on 60 0/o ansioista samaan ylii-
rajaan asti kuin toimihenkiloiden elAkevakuutuksessa. TimAn jalkeen prosentti-
Itiku kohoaa 65:een, jos edunsaajalla on huollettavia, tai alenee 43.S:een, jos
heitd ei ole. Eldkkeet on sidottu indeksiin samalla tavalla kuin etdkevakuutuk-
sessa.

Rahoilus tapahtuu sairausvakuutuksen yhteydessd. Vakuutetut maksavat 1.8 0/o

ansioistaan edelld mainittuun yliirajatuloon asti. Tyonantajat maksavat tyonteki-
joiden osalta 1.1 o/o ja toimihenkiloiden osalta 0.7 0/o palkoista. Valtio maksaa
50 0/o toisen ja kolmannen vuoden sekd 90 0/o seuraavien vuosien eliikemenoista.
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Hallinnosta vastaa Kansallinen sairaus- ja tyokyvyttomyysvakuutuslaitos sosiaa-
liministerion alaisuudessa. Paikallisina elimina toimii ldhes 20 ooo yksityista
keskinEiistd sairausvakuutuskassaa sekd niitd henkiloitdi varten, jotka eiviit kuulu
mihinkdin sairausvakuutuskassaan, valtion avustuskassan piiritoimistoja.

Muut palkansaaiien eldkejlrjestelmiit

Palkansaajista rautalieliisilld ja julkisissa tiiissd olevilla on omat eldkejdrjestel-
nrAnsd.

Itsendisten yrifteiien etiikejiirjestetmd

ItsenAisillA yrittajilla on oma eldkejdrjestelmiinsii (1958), jonka piiriin myos
maatalouden harjoittajat kuuluvat. Viimeksi mainituilla on kuitenkin erditd muis-
ta yritttijistd poikkeavia erityissAdnnoksia. Jarjestelmdstd maksetaan vanhuus- ja
leskenelikkeitd. Tyokyvyttomyyseldkkeet ovat sairausvakuutusjArjestelmdn yhtey-
dessd.

Vanhuusel6keikd on miehilld 65 ja naisilla 60 vuotta. ElAke voidaan ottaa jo
viisi vuotta aikaisemmin, jolloin sen mddrdd alennetaan 5 0/o kutakin vuotta kohti.
Vanhuuseldkkeen miiirAt ovat tasasuuruisia. Yksinaisen henkilon elAke ja avio-
puolisoiden, joista molemmat ovat oikeutettuja omaan elSkkeeseen, elAke on
noin 80 0/o avioparieldkkeestd. Avloparielake maksetaan, jos vaimo ei saa omaa
eldkettd. ElAkettd alennetaan suhteessa, jos vakuutetulla ei ole tayteen eldkkee-
seen normaalisddnnosten mukaan tarvittavaa 30 vuoden vakuutusaikaa. Elakkeen
saamiseksi vaaditaan tyonteon lopettaminen; ei kuitenkaan pienviljelijoill6.

Leskeneldkkeen saaminen edellyttdd 45 vuoden ikdd tai huollettavaa lasta taik-
ka vAhintA6n kaksikolmasosan ty6kyvyttcimyyttd. Ellei huollettavaa lasta ole, edel-
lytettl6n avioliiton jatkuneen vdhintd6n vuoden alan. El6kkeen miiiirii on sama
kuin yksindisen henkilon vanhuuseldke.

JdrjestelmA rahoiletaan vakuutettujen vakuutusmaksuilla ja valtion suorittamalla
avustuksella. Vakuutettujen vakuutusmaksut riippuvat tuloista, joiden ylArajana

kiytetdin suurin piirtein samaa tuloraiaa kuin toimihenkiloiden eldkevakuutuk-
sessa.

Jar,estelmen hallinto kuuluu YrittAiien sosiaalivakuutuslaitokselle
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11.3 ISO.BRITANNIA
(l 1=6,30mk)

EldkejdrjestelmAt:

- kansaneldkejArjestelmd

- palkansaajien tyciel6kejArjestelm6t:

- kuntien ja valtion palveluksessa olevien palkansaajien tyoeltikejArjestelmAt

- yksityisten tyonantajien palveluksessa olevien palkansaajien tyoelAkejdr-
jestelmit

- tuloharkintainen lis6el6kejtirjestelmA

- vuonna 1978 voimaantuleva elAketurvan uudistus

Ka n sa n el d kejii rjestelmli

Tasasuuruisia vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeita maksavan kansan-
eldkejiirjestelmdn (1948 ja 1975) piiriln kuuluu maan koko vdesto. Jdrjestelmddn
kuuluminen ei ole kuitenkaan pakollista avioliitossa oleville naisille eikd niille
henkiloille, joiden vuositulot ovat alle 1675 (4253 mk) ja jotka eivdt kdy tyossa.
samoin se ei ole pakollista niille itsendisille yrittajille, joden vuositulot ovat
tdmtin rajan alapuolella. Avioliitossa oleva nainen voi halutessaan kuulua jdr-
jestelmddn ja maksaa sille vakuutusmaksuja, jolloin hdn on oikeutettu tdysiin
etuuksiin. Mikdli hdn jAd jArjestelmdn ulkopuolelle eik6 ndin ollen maksa va-
kuutusmaksuja, hAnet katsotaan vakuutetuksi aviomiehen vakuutuksen perus-
teella, mutta hdn saa tAlloin pienemmat etuudet. Ndmd avioliitossa olevaa
naista koskevat saannokset ovat voimassa vain huhtikuuhun 1977. Sen jdlkeen
avioliittoon menevat naiset joutuvat tydssd ollessaan maksamaan vakuutusmak-
suja normaaliin tapaan.

vanhuuseldkena maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden iassd. Eldkkeelle
siirtymista voidaan kuitenkin lykdta viidelta vuodella. Eldkeian tayttdmisen lisdk-
si vaaditaan, ettd vakuutusmaksut on maksettu kunakin vuonna vdhintdan sel-
laisesta summasta, joka vastaa 50 kertaa vakuutusmaksun perusteena olevan
viikkoansion alarajaa. TAmd raja on noin neljdsosa keskimadrdisista viikkoan-
sioista maassa. TAysi elake edellyttdd erilaisen mdardn vakuutusvuosia tyouran
pituudesta riippuen seuraavan asetelman mukaisesti:

Tyouran pituus
10 vuotta tai alle
11-20 vuotta
21-30 -,,-3't-40 -,,-4'l vuotta tai enemman
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Vahennetty eldke maksetaan, jos vaadittavia vuosia ei ole edelld olevia mAA-
rid, mutta on vahintAan 25 0/o vaadittavasta.

El6keaikaiset tyotulot, jotka ylittdvdt i. 35 (221 mk) viikossa, vaikuttavat 65-69-
vuotiailla miehilld ja 60-64-vuotiailla naisilla eldkkeeseen pienentavasti siten,
ettd ensimmdiset rajan ylittavat E 4 (25 mk) pienentdivat etaketta f 2 (13 mk)
ja tdmin ylittdvdt tulot taydella mAArAllAdn. 70 vuotta teyttaneiita miehiild ja
65 vuotta tAyttAneilla naisilla tyotulot erviit enAd vAhennd eldkettA.

Yksindisen henkilon tdyden elakkeen maarii on ! 1s,go (96 mk) viikossa.
Huollettavista (alle 1S-vuotiaista tai opiskelevista alle 19-vuotiaista) lapsista mak-
setaan seuraavat korotukset: ensimmalsestd f 7,4s (47 mk) ia kustakin seuraa-
vasta ! 5,95 (37 mk) viikossa. Kun vakuutettu tayttaa 80 vuotta, hdn saa ikd-
korotuksena I 0,25 (2 mk) viikossa.

Henkiloille, jotka tayttavet 80 vuotta, maksetaan I 9,20 (S8 mk) viikossa (ja li-
siiksi 80 vuoden ikekorotus) ios he eivat ole siihen mennessA saaneet kansan-
eldketta tai jos heidan eldkkeensd on ollut edellisid mdaria pienemmet. Naimi-
sissa olevilla naisilla tdmd etuus on f 5,60 (35 mk) viikossa. Edelty-
tyksena on, ettd he ovat asuneet maassa vdhinteidn 10 vuotta 60 ja 80 ike-
vuoden vdlillti.

Avioliitossa oleva nainen, joka ei ole maksanut omia vakuutusmaksuja, saa
vanhuuselAkkeen aviomiehensa vakuutuksen perusteella, kun tdmd on jdinyt
eldkkeelle tai tdyttdnyt 70 vuotta. Naisen edellytetddn talloin taytteneen 60 vuot-
ta ja jAdneen pois tycistd. ElAkkeen mdArd on normaalisti I 9,20 (S8 mk) vii-
kossa, mutta se on riippuvainen miehen elakkeen miiirasta. Jos vaimo ei ole
tdyttAnyt 60 vuotta eika saa omaa elakettd eikd ansaitse yti t 30 (189 mk)
viikossa, mies saa korotuksena eldkkeeseen tdmAn I 9,20. Jos vaimo on
oikeutettu omaan elAkkeeseen, hdn saa sen 60-vuotiaana miehen iasta ja tyds-
saolosta riippumatta. Eltikkeen mddrd on sama kuin yksindisellA henkilolld.

vakuutettu, joka lykkda eldkkeelle siirtymistdtin, saa korotuksena 0.125 0/o pe-
ruseldkkeestd lykkdysviikkoa kohti, jos hdn samalla jatkaa vakuutusmaksujen
maksamista. Eldkkeen lykkdys tdlld tavalla on mahdoltista miehi[a 70 ja naisilta
65 vuoden ikAdn.

TytikyvytttimyyseHkeme sellaisenaan ei makseta. sen korvaa sairausvakuutuk-
sesta maksettava elakette vastaava etuus, jonka suorittaminen aloitetaan 2g vii-
kon kuluttua tydkyvyttdmyyden alkamisesta, kun pdivarahan maksu on paattynyt.

vakuutusajan osalta vaatimukset ovat samat kuin vanhuuselakkeessd. Eldkkeen
mliardt ja korotukset ovat myos samat: peruseldke f 1s,30 viikossa, huolletta-
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vista aikuisista I 9,20, ensimmAisestA lapsesta t 7,45 ja kustakin seuraavasta
lapsesta I 5,95 viikossa.

El6kkeen lisiiksi maksetaan tyokyvyttomyysavustus vakuutetulle, joka on ollut
kroonisesti sairas yli viiden vuoden ajan (ennen vanhuuselikeikEia). Avustuksen
rndiirii riippuu idstd, jolloin tyokyvyttomyys on alkanut: ennen 35 ikdvuotta I 3,20

(20 mk) viikossa, 35-44 ikAvuosien v6lillA I 2 (13 mk) ja 45-60 ikAvuo-

sien (naisilla 45-55) vdlillA I 1 (6 mk) viikossa. Avustuksen maksamista
jalketaan eldkeiiin jdlkeenkin, jos tyokyvyttdmyys jatkuu.

Perhe-eliikettd maksetaan naispuoliselle leskelle ja tdysorvolle. Puoliorvon eldk-
keen korvaa leskenelAkkeeseen suoritettava korotus. Eldkkeen saamisen edelly-
tykset ovat vakuutusmaksujen osalta samat kuin vanhuuseldkkeessd.

Leskeneliikkeend maksetaan jokaiselle alle 60-vuotiaalle leskelle "lesken avus-
tusta" 26 viikolta edunjattajan kuoleman jAlkeen. Tdmdn eldkkeen miiiirii on

E 21,40 (135 mk) viikossa leskeile ja sen lisAksi lapsikorotusta yhdestd alle
16-vuotiaasta (tai opiskelevasta alle 1g-vuotiaasta) iapsesta I 7,45 (47 mk) ja
kustakin seuraavasta lapsesta 15,95 (37 mk) viikossa. Eliikkeeseen suoriletaan li-
sdksi 33 1/3 o/o edunjAttijdn f 10-30 (63-189 mk) ia 15 o/o 130-48 (189-
302 mk) viikkoansioista kuolemaa edeltdneenii verovuonna, jos edunjdttdjA oli
palkansaaja. TAIA eltikkeen osaa kutsutaan "lesken llsAavustukseksi".

Edellisen ylimenokauden jAlkeen eldke maksetaan, jos leskelld on edelleen huol-
lettavanaan lapsi. TAtii eldkettii kutsutaan "leskiaidin avustukseksi". Sen mAdr6
on leskelle I 15,30 (96 mk) viikossa. Lapsista maksetaan samat korotukset kuin
edelli. Jos (alle 19-vuotias) lapsi asuu kotona, mutta ei ole endd lesken huol-
lettavana, leski saa "leskiaidin avustuksen" niin kauan kuin lapsi asuu kotona.

Varsinainen leskeneldke maksetaan leskelle, joka ei enaai saa "lesken avustus-
ta" eikA "leskididin avustusta" ja on tayttanyt 40 vuotta aviomiehen kuollessa
tai "leskididin avustuksen" pddttyessA. Lisdksi edellytetaen avioliiton jatkuneen
kolmen vuoden ajan. Leskeneldkkeen mddrii on 115,30 (96 mk) viikossa, jos
leski on tdytt6nyt 50 vuotta. Elaketta pienennetAAn f 1,07 (7 mk) kutakin 50

ikavuodesta puuttuvaa vuotta kohti aina 40 ikAvuoteen. Eldke on siis I 4,59 (29

mk) viikossa 40 vuoden idssd.

Lesken tayttaessa 60 vuotta leskenel6ke muuttuu vanhuuselekkeeksi, jonka
mAdrd ei missddn tapauksessa saa jdddd leskeneldkkeen alapuolelle. Elakkeen
maksaminen lopetetaan, jos leski solmii uuden avioliiton.

Orvone!5ke, jota kutsutaan "huoltajan avustukseksi" on f 7,45 (47 mk) ensim-
mdiselle ja 15,95 (37 mk) viikossa kullekin seuraavalle alle 16-vuotiaalle (tai
alle 19-vuotiaalle opiskelevalle) tAysorvolle.
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Haulausavustuksena maksetaan ! 30 (189 mk), jos vakuutettu on kuollessaan
tdyttdnyt 18 vuotta. Jos miespuolinen vakuutettu on syntynyt ennen 5.7. 1893
ja naispuolinen ennen 5.7.1898, hautausavustus on ! 15 (95 mk). Lapsesta,
joka kuolee alle 3-vuotiaana maksetaan hautausavustuksena ! 9 (57 mk), 3-
5-vuotiaasta lapsesta I 15 (95 mk) ja 6-17-vuotiaasta I 22,50 (142 mk). Hautaus-
avustuksen mAiirid viihennetiiin, jos vakuutusmaksuehtoja ei ole tdysin taytetty.

Ty6eldke (ns. porrastettu eldke). Huhtikuussa 1975 lakkautettiin vuodesta 1961

voimassa ollut palkansaajien yleinen tyoelikejArjestelma. JarjestelmdssA siihen
mennessii karttuneet etuudet jdivtit vapaakirjoiksi. Jarjestelmesta maksetaan
vanhuus- ja leskenelakkeita. JdrjestelmAdn kuuluminen ei ollut pakollista, jos
palkansaaja kuului vastaavat edut turvaavaan yksityisen tai julkisen sektorin
tyrieldkejdrjestelmAdn. Vanhuusel6kettA karttui jdrjestelmAssA maksettujen va-
kuutusmaksujen mukaan. Korkeimmaksi mahdolliseksi viikkoelAkkeeksi jdi n.
E 2 (13 mk) ja se tulee henkilolle, joka oli maksanut vakuutusmaksuja koko
jdrjestelmAn voimassaoloajan eli 14 vuodelta. Leskeneldke on puolet edun-
jAttdjdlle karttuneesta eliikkeestA.

KansanelAkkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja valtio.

EldkkeitA varten palkansaajat maksavat 5.75 0/o tuloistaan, I 95 (S99 mk)
viikkoansion ylarajaan saakka. Testa maksusta rahoitetaan myos sairaus-, ta-
paturma- ja tyottomyysvakuutuksen etuudet. Yli 2/3 maksusta menee vanhuus-
ja perhe-eldkkeiden kustannuksiin. Jos viikkopalkka on alle I 13 (82 mk), ei
siita tarvitse maksaa pakollisesti vakuutusmaksua. TAmd koskee myos tyon-
antajan osuutta. Naimisissa olevilla naisilla ja leskillA oman vakuutusmaksu-
osuuden maksaminen on vapaaehtoista, samoin kuin tycintekoa jatkavilla van-
huusel6kkeensaajilla. Vakuutusmaksujen suorittaminen lakkaa palkansaajien
osalta aina miehillA 70 vuoden iAssd ja naisilla 65 vuoden idssii.

Tyonantajan maksu on 8.75 o/o maksetuista palkoista samoihin sosiaaliturva-
etuuksiin kuin vakuutetuillakin. (Poikkeuksena ovat edella mainitut alle I 13
viikkopalkat.) Myos tycinantajien maksuista 2/3 menee vanhuus- ja perhe-eldk-
keiden kustannuksiin. Tyonantajan maksuun sisdltyy lisAksi 0.2 o/o maksu ero-
raharahastolle.

Miespuolinen itsenAinen yrittdjd maksaa vakuutusmaksuna I 2,41 (15 mk) vii-
kossa ja naispuolinen vastaavasti 9. 2,20 (14 mk). TAmAn lis6ksi yrittdjd mak-
saa lisemaksun, joka on 8 o/o I 1 600 ja t 4 900 (10 080-30 870 mk) vdlillii
olevista nettoansioista vuodessa.

Henkilot, jotka eiviit kAy tycissa voivat halutessaan maksaa vapaaehtoisen va-
kuutusmaksun, jonka mAirA on ! 2,10 (13 mk) viikossa.
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Valtio osallistuu jdrjestelmAn kustannuksiin maksamalla vuosittain kiintedn avus-
tussumman.

Kansaneldkejdrjestelmiin hallinnosta huolehtii terveys- ja sosiaaliturvaministerio,
jolla on keskustoimiston ohella jdrjestelmdn paikallista hoitoa varten alue- ja
paikallistoimistoja. Ministerio suorittaa myos vakuutusmaksujen keriiAmisen.

EnsimmdisenA valitusasteena toimivat paikalliset valituselimet, joissa on pu-
heenjohtaja ja kaksi jdsent6. JdsenistA toinen edustaa tyonantajla ja toinen
palkansaajia. NAihin valituselimiin valitetaan paikallistoimistojen paAtoksistd.
Seuraavana ja samalla viimeisenii valitusasteena on ministeriossd toimiva eri-
tyinen komissio, johon voidaan valittaa paikallisten valituselinten pAdtdksistd.

Palkansaajien ty6elSkejdrjestelmdt

Palkansaajien tyoelAketurva muodostuu yleisen tyoel6kejdrjestelmiin lakkautta-
misen jiilkeen ja ennen jAljempAnd selostettavan uuden eldketurvan voimaan-
tuloa (vuonna 1978) yksinomaan lytinantajakohtaisista tyiiel6kejdrjeslelmiste.
Tyonantajien perustamia tyoeldkejdrjestelmid oli vuonna 1971 (viimeiset tilastot
tdltd vuodelta) noin 65000 yhteense julkisella ja yksityisellS sektorilla. Julkisella
sektorilla on armeijalla, valtion virkamiehilld, terveydenhoitoalalla, opettajilla, po-
liiseilla, hiilikaivosteollisuudessa, kaasuteollisuudessa, sdhkoteollisuudessa ja ato-
mienergiateollisuudessa omat erilliset elakejarjestelmansa. Yksityisella sektoril-
la tycieldkejArjestelmiA on sekd suur- ette pientyonantajilla. Kolmeneljdsosd yk-
sityisen sektorin jdrjestelmistA on sellaisia, joihin kuuluu alle 50 vakuutettua.
Alle 1 000 vakuutetun jdrjestelmiA on kaikista 23 0/o ja vain 3 0/o jirjestelmiti,
joissa on yli 1 000 vakuutettua.

Tdmtin tyoeldketurvan piiriin kuuluu noin 11 miljoonaa palkansaajaa, joista seiG
semin miljoonaa on yksityisen ja neljd miljoonaa julkisen sektorin palvelukses-
sa. Vuonna 1971 tehdyn otantatutkimuksen mukaan yksityisen sektorin mies-
puolisista ei-ruumiillisen tyon tekijoistd, 87 olo ja ruumiillisen tyon tekijoiste 56
0/0 on mukana ndissd eliikejdrjestelyissd. Naisille vastaavat prosentit ovat 56 ja 18.

Elfike-etuudet ovat hyvin vaihtelevia. Tavallisimmin maksetaan vanhuus- ja per-
he-el6kkeitA, joskin tyokyvyttomyyselakkeet ovat viime vuosina alkaneet yleistyd.

VanhuuselAkeikA on yleensi miehilld 65 ja naisilla 60 vuotta. Miehistai 13 o/o ja
naisista 2O olo on jdrjestelmissd, joissa eldkeidt poikkeavat ede!lisistd; yleensii
ndissd tapauksissa alaspdin. Jos mukaan lasketaan julkinen sektori, ovat vas-
taavat prosenttiluvut 34 la 20. Eldkeperusteet saattavat vaihdella eri jdrjestel-
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rnissa hyvinkin paljon. Yksityisellb ja julkisella sektorilla 79 0/o vakuutetuista on

jarjestelmissa, joissa elakkeet perustuvat aktiiviajan ansioihin ja vakuutusajan

pituuteen. Lopuilla elAke on tasasuuruinen tai rakentuu muilla perusteilla (esim.

vakuutusmaksun kertymdAn koko vakuutusajalta). Vain hyvin harvoissa tapauksis-

sa elakkeet maksetaan yksinomaan kertasuorituksina.

JArjestelmien rahoiluksessakln on vaihtelevuutta. Kaikista vakuutetuista (julkisel-

ta ja yksityisella sektorilla yhteensi) 75 o/o on jdrjestelmissd, joiden kustan-

nuksiin myos vakuutetut osallistuvat. Lopuissa tyonantaja kustantaa yksin elA-

keturvan. Kokonaisuutena katsoen vakuutettujen vakuutusmaksut kattavat jar-

iestelmien tuloista noin 20 o/0, tyonantaiien vakuutusmaksut runsaat 50 % ja

korkotulot lAhes 30.

Tyoeliketurva voidaan yksityisellA sektorilla hallinnollisesli organisoida joko

antamalla sen hoito jollekin vakuutusyhtidlle tai perustamalla elakesAAtio tyon-

antajan yrityksen yhteyteen. Elflkestidtioitii on lahinna suuremmilla yrityksillA.

Julkisen sektorin jdrjestelmien hallinnosta huolehtivat lukuisat tdtfi varten pe-

rustetut el6kelaitokset.

Tuloharkintainen lisdel?ikeidrlestelmii

Erillisen lisdel6kejirjestelmdn (1966) puitteissa maksetaan vdhAvaraisille, kan-

sanelakejarjestelmassa vaadittavan eldkeiAn tdyttdneille henkiloille avustusluon-

toista, tuloharkintaista listiel6kett6, jonka tarkoituksena on taata tietty vtihim-
mdistoimeentulo. Yhdessd asuville aviopuolisoille lisAel6ke maksetaan aviovai-

mon iasta riippumatta, jos mies on taytanyt vaadittavan eldkeiAn. - Eldke-

idn alapuolella olevien, kuten tyokyvyttdmien ja leskien, kohdalla vastaavaa etuut-

ta kutsutaan listiavustukseksi.

LisdelSkkeen la -avusluksen maera lasketaan vertaamalla edunsaajan tuloja hd-
nen menoihinsa. Tuloina otetaan huomioon perheavustukset, vanhuuseldkkeet
ja useimmat muut sosiaalivakuutuksen etuudet tdysimdArdisind. Osap6ivAtyostd
(lisaelaketta ei makseta kokopAivdtycissd oleville) otetaan huomioon yli I 2 (13

mk) olevat viikkoansiot tyokustannuksilla vdhennettyind. Tuloksi lasketaan myos
tiettyjen sAAntojen mukaan peaomasta ja sdAstoistd saatavat tuotot, mikali tal-
laisen omaisuuden maara ylitttiA I 524 (2041 mk). Muista tuloista (tyoelake,
sdiinnolliset tulot sukulaisilta ja hyvAntekevdisyysjdrjestciiltd jne) otetaan huo-
mioon ! 1 (6 mk) ja tyokyvyttomyyseldkkeestd l2 (13 mk) viikossa ylittdvA osa.

VanhuuselAkkeensaajalle maksetaan lisdelAkettA niin paljon, ettd hAnen tulonsa
ovat viikossa I 15,70 (99 mk) sen jdlkeen kun vuokra on maksettu. Aviopa-
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rille vastaava maara on t 24,85 (157 mk) viikossa. Edunsaajalle, joka asuu
toisen taloudessa, mdArA on viikossa I 3,10 (20 mk), johon sisdltyy asunnon
vuokra. Sokeille henkiloille maksetaan nditd mddri6 korkeammat lisieldkkeet.
Huollettavista lapsista suoritetaan korotus, jonka miArA vaihtelee t 3,'10 -f 5,60 (20-35 mk) viikossa lapsen idstd riippuen. Lisaksi maksetaan avustusta
asunnon vuokraan ja omistusasunnosta kunnallisverotuksessa perittavaa veroa
varten. Samoin avustetaan korjaus- ja rakentamismenoissa, tontin vuokrassa,
asuntolainan koroissa, ldmmityskustannuksissa ja monissa muissa menoissa,

.iotka muissa maissa useimmiten maksettaisiin sosiaalihuollon kautta.

LisAelAkkeet rahoiletaan kokonaan verovaroin

Terveys- ja sosiaaliturvaministeriossd toimiva lisaelakelautakunta vastaa iArjes-
telmdn hallinnosta. Paikallishallinnosta huolehtivat ministerion paikallistoimistot.

Vuonna 1978 voimaantuleva eleketurvan uudistus

Vuoden 1978 huhtikuussa tulee voimaan uusi kansan- ja tyoeldkkeet sisAltdvA
sosiaaliturvalaki. Uudessa jdrjestelmdssd kansaneliike sdilyy ldhes entiselliiin,
mutta edelld selostettujen, huhtikuussa 1975 lakkautettujen valtion tyoeldkkeiden
tilalle luodaan uusi jdrjestelmS. Tyonantajakohtaiset tyoeldkejdriestelm6t voivat
edelleen korvata valtion tyoel6kejdrjestelmAA sikdli kuin ne tayttavat tietyt
vahimmaisehdot. Uuden jdrjestelmdn ulkopuolelle jdAvdt ne henkilot, joiden tu-
lotaso ei yllai jaljempiind mainittavaan elakkeen tasasuuruiseen perusosaan,
mutta he voivat vakuuttaa itsensd vapaaehtoisesli.

Uudessa elAkejArjestelmasse maksetaan kahdenlaisia eldkkeitA: tasasuuruista pe-
rusosaa, joka vastaa kansaneldkettd, ja ansioihin suhteutettua lisdosaa, joka vas-
taa tyoelAkett6.

Perusosan mEiArAksi tulee jdrjestelmAn tullessa voimaan tuolloin maksettava
kansanelAke, joka vuonna 1977 on I 15,30 viikossa yksindiselle henkilolle.

Liseosa lasketaan kansanel6kkeen ylittAvdltd ansiotulon osalta yldrajaan asti,
joka on seitseman kertaa alarajan maara eli 115,30 - f 107,10 (96---675 mk)

viikossa. T6ysi vanhuuselAke maksetaan 20 vuoden kuluttua jdrjestelmdn voi-
maantulosta. Siirtymiikautena elAkett6 karttuu asteittain 1.25 0/o vuodessa. Jos
vakuutusvuosia on yli 20, eldke lasketaan 20 parhaalta vuodelta. Eldkett| alkaa
karttua 16 ikAvuodesta.
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Elake-etuudet ovat vanhuus-, tyokyvytttimyys- ja perhe-eliikkeet' Viimeksi mai-
nittua maksetaan sekA nais- ettd miesleskelle. Eliikeikii on kuten nykyisinkin
miehilld 65 ja naisilla 60 vuotta.

Vanhuuseldkkeen ottamista voidaan lykaitii yl6spiiin, jolloin elAkett5 korotetaan
6.5 0/o kutakin lykkAysvuotta kohti. Lykkiiiijiit eiviit maksa vakuutusmaksuja,
mutta ty<inantajan osuus peritaan. Vakuutetulta, joka ottaa elSkkeen ja jatkaa
samalla ty6ntekoa, vdhennetA6n elSkkeen perusosaa, mutta ei ty6eltikeosaa
samoin kuin ei myosk6dn vapaakirlana maksettavaa vanhaa ty6el2ikett6.

Vakuutettu, joka jiiA kotiin hoitamaan pienid lapsia tai - tietyissi olosuhteissa

- elikettA saavaa aikuista, pysyy j€irjestelmdn piirissA ja kartuttaa eliKeoikeut-
taan tarvitsematta silti maksaa vakuutusmaksuja. Lasta huoltavat lesket ja 50
vuotta tayttaneet lesket saavat leskeneltikkeenii edunjdttAjAn koko eldkkeen.
Vdhennetty eldke maksetaan leskelle joka on 40---49-vuotias. Vanhuuseldkeidn
tayttenyt leski saa sekd leskeneldkkeensd ettd oman tyoeldkkeens6, enintiiiin
kuitenkin mdiirdn, joka maksettaisiin enimmdiseldkkeeseen oikeutetulle yksindi-
selle henkil6lle.

Eldkkeen perusteena olevat palkat sidotaan yleisen ansiotason muutoksiin. Kan-
saneldke sidotaan ansiotasoon tai hintoihin siitd riippuen, kumpi on edullisem-
paa elAkkeensaajalle. Ty6el6ke ja vapaakirjoiksi huhtikuussa 1975 jd6neet van-
hat ty6eldkkeet sidotaan hintoihin. - Kustakin eldkkeiden muutoksesta tullaan
erikseen pAdttdmiiiin parlamentissa.

Eldkkeet raholtelaan vakuutettujen, tyonantajien ja valtion maksuilla. Vakuutus-
maksujen suuruus m6Ardytyy sen mukaan, kuuluuko vakuutettu valtion tyoeld-
kejdrjestelmSSn vai ei.

Valtion ty6eldkejdrjestelmdAn kuuluvat: Vakuutetut maksavat 6.5 % ja tyon-
antajat 10 0/o vakuutetun ansiotulosta eldkkeessd huomioon otettavan ansiotu-
lon yldrajaan (€ 95 viikossa) saakka. Jos vakuutetun ansiotulo jdd alle ty6-
eldkkeeseen oikeuttavan alarajatulon, ei vakuutusmaksuja makseta lainkaan,
mutta tdltd ajalta ei myoskiSn synny el6keoikeutta. Vakuutettu voi kuitenkin
vapaaehtoisesti maksaa tasasuuruisen vakuutusmaksun (l 1,90 viikossa), jolloin
oikeus kansanelAkkeeseen sdilyy.

valtion tycieldkejdrjestelman ulkopuolella olevat: vakuutetut maksavat kansan-
eldkkeiti varten 6.5 0/o viikkotulostaan 115,30 rajaan saakka ja sen lisdksi 2.5
0/o tulosta, joka on 115,30 ja f 107,10 vdlill6. Viimeksi mainittu maksu kdyte-
tiian sairaus- ja tycittomyysvakuutusten kustannuksiin. Tyonantajilla vastaavat
prosentit ovat 10 ja 4.5.

Itsendiset yrittiijiit maksavat tasasuuruisen vakuutusmaksun (noin t 3 viikossa).
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Mikdli tulot ylittdvdt ! 30 viikossa, yrittajat joutuvat maksamaan lisAksi 8 0/o

ylitteesta aina I 70 kattoon asti.

Valtion osuutena kustannuksista on midrd, joka vastaa noin 18 0/o vakuutetuilta

la tyonantajilta tulevista vakuutusmaksui6ta sellaisessa jarjestelyss6, jossa kaik-

ki vakuutetut olisivat valtion tytielakejdrjestelmdss6.

Tyiinantalakohtaiset tyoeldkeliriestelyt. Kuten nykyisinkin, tyonantajan on mah-

dollista peruslaa oma tydelakejArjestelynsd. Sen piirissd olevat vakuutetut voidaan

siirtaa pois valtion jdrjestelmdn tyoel6keosasta, jos yksityinen tyoeldke tAyttdd

vaadittavat minimiehdot. Tyoel6kejdrjestelyt toteutetaan kuten nykyisinkin va-

kuutusyhtioiden ja elakesadtioiden avulla. JarjestelmiA valvovaksi elimeksi on

perustettu erityinen tyoel6kelautakunta. Lautakunnan suostumus tarvitaan,

kun tyonantaia piiattiiii tehd6 muutoksia j6rjestelyynsS. Lautakunta voi halu-

tessaan vaikuttaa jdrjestelm6n sijoitustoimintaan.

11.4 ITALIA
(100 lit : 0,44 mk)

ElSkejArjestelmAt:

- palkansaajien eldkejdrjestelma

- palkansaajien eldkejArjestelmaa taydentevet jdrjestelmdt:

- merimiesten, verovirkailijoiden, yksityisten kaasulaitosten ia kaivosmiesten
eldkejdrjestelmAt

- palkansaajien eldkejdrjestelmaa korvaavat jdrjestelmAt:

- maataloustyontekijoiden, julkisten liikennelaitosten, julkisten puhelinlai-
tosten, julkisten ja yksityisten sdhkolaitosten, lentoyhtioiden lentijien se-

kd kirkkojen eldkej6rjestelmAt

- teollisuuden johtotehtdvissd olevien (korvaava) elAkejdrjestelmA

- kaupan johtotehtavissd olevien (tdydentAvd) elAkejiiriestelmti

- julkisissa toissd (valtion, kuntien, julkisten laitosten) olevien (korvaavat) eld-

kejdrjestelmit

- maatalouden toimihenkiloiden elikeidrjestelmd

- itsenaisten yritt6jien el6kejdrjestelmAt:

- maatalouden harjoittaiien el6kejdrjestelmi

- kaupan yrittdjien elSkejdrjestelmd

- kasiteollisuuden harjoittajien el6kejArjestelma

- Iukuisia vapaiden ammattien harjoittajien eldkeidriestelmid (mm. viihdealan,
henkilostci, sanomalehtimiehet, l6dkdrit, apteekkarit, katilot)
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Palkansaajien eliikejtirjestelml

Palkansaajien eldkejdrjestelma (1968) myontAd ansioihin suhteutettuja vanhuus-,
tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeitA sekii hautausavustuksia. Vakuutus perustuu
pakollisen vakuutuksen periaatteelle. Jdrjestelmdn piiriin kuuluvat ne palkansaa-
jat, jotka eivdt kuulu johonkin ylld olevassa luettelossa mainittuihin palkan-
saajien yleistd jArjestelmdd korvaaviin jArjestelmiin. PerheenemAnnAt, jotka ei-
viit ole ty6ssA kodin ulkopuolella, voivat liittyii jdrjestelmtiiin vapaaehtoisuuden
pohjalla.

Vanhuusel5ke mycinnet66n miehelle 60 vuoden ja naiselle 55 vuoden idssd. ElAk-
keelle siirtymista voidaan kuitenkin lykiit5. ElElke edellytt6S vakuutusmaksut ai-
nakin 15 vuodelta. Ttiysi eliike maksetaan 40 palvelusvuoden jAlkeen. Eldke
maksetaan ennen edelld olevia ikdraloja, jos vakuutettu on maksanut vakuu-
tusmaksut vAhintddn 35 vuodelta. Eldkkeen saaminen ttillA perusteella edellyt-
taa ty6nteon lopettamista.

Eliikkeen mAdrd on 2 0/o palvelusvuotta kohti kolmen parhaan perAkkdisen vuo-
den keskiansioista 10 viimeisen vakuutusvuoden ajalta. ElAkkeen m6drAksi tu-
lee 40 vakuutusvuoden jAlkeen 80 0/o palkasta. Ansioina otetaan huomioon enin-
tdEin 12600000 lit (55440 mk) vuodessa. KuukausielAke on 1/13 vuosieldkkees-
t6; ylimd5rdinen kuukausielake maksetaan joulukuussa.

ElAkkeen v6himmdismdiird on 79 650 llt (350 mk) kuukaudessa.

VanhuuselSkkeeseen maksetaan eriit6 korotuksia. Aviopuolisosta korotus on

4160 lit (18 mk) kuukaudessa ja huollettavasta alle 18-vuotiaasta tai alle 26-

vuotiaasta opiskelevasta lapsesta 5 720 lit (25 mk) kuukaudessa. Korotukset
maksetaan vain 12 kertaa vuodessa.

Eliikkeen ottamista on mahdollista lykata sekii miehilld ettii naisilla 70 vuodcrr
ikAdn. Vanhuuseldkkeen m66rii kasvaa jos vakuutusmaksuja maksetaan edelleen.
Lykkdyksen jdlkeenkddn eldke ei kuitenkaan saa ylitt56 tiiyden vakuutusajan

- 40 vuoden - perusteella maksettavaa eldkettd.

Tydkyvytttimyyselaketta maksetaan, jos vakuutettu on maksanut vakuutusmak-
sunsa vAhintddn 60 kuukaudelta, joista 12 on kulunut viimeisten viiden vakuutus-
vuoden aikana. Jos tyokyvyttomyys on seurauksena tyostii, vakuutettu on oi-
keutettu eldkkeeseen edellyttden, ettA hin on maksanut vakuutusmaksut 52

viikolta. Lisiksi vaaditaaan, ettei vakuutettu saa eldkettd tyotapaturma- tai am-
mattitautivakuutuksesta.
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Vakuutettu katsotaan tyokyvyttomaksi, jos hanen ansiokykynsA on pysyvdsti vd-
hentynyt tyontekij<iill:i 'll3:een tai toimihenkiloilld 1/2:een normaalista ansioky-
vystd.

Tyokyvyttomyyseliikkeend maksetaan se vanhuuselake, joka vakuutetulle oli
ehtinyt karttua ty6kyvyttomyyden alkamiseen mennessd. El6kkeen korotukset
ja vAhimmdismiidrdt ovat samat kuin vanhuuseliikkeen kohdalla. Eldke - ko-
rotuksia lukuun ottamatta - maksetaan 13 kertaa vuodessa.

Perhe-elakelte maksetaan leskille ja lapsille. Miesleski saa el6kkeen vain, jos
hAn on tycikyvytdn. El6kkeen saamisen edellytyksena on, etta eduniatteja oli
maksanut vakuutusmaksut viideltd vuodelta tai han sai itse elakettd. Jos edun-
jattaijai kuoli tyotapaturman seurauksena, katsotaan yhden vuoden vakuutusaika
riittEvAksi.

Leskeneldkkeen mAirii on 60 0/o siitd elSkkeestd, jota edunjAttdjd sai tai johon
htin oli kuollessaan oikeutettu. Jos leski solmii uuden avioliiton, han menet-
t55 elAkkeen, mutta saa kertasuorituksena kahden vuoden leskeneliikkeen.

Orvoneliiketld maksetaan 18 vuoden ik66n saakka. Jos lapsi opiskelee, hen
saa eldkkeen 26-vuotiaaksi asti. Ty6kyvyttomiille orvolle eldke maksetaan ilman
ikdrajaa. Puoliorvon eldke on 20 olo ja tdysorvon 40 0/o edunjdttAjAn eldkkeestd.
Jdlkimmdinen m66rd maksetaan my6s puoliorvolle, jonka Aiti menee uudelleen
avioliittoon.

Lesken- ja orvonelAkkeiden yhteism6drd ei saa olla vdhemmiin kuin 60 0/o

eikd enemmdn kuin 100 0/o eduni6tt6j6n elAkkeestd.

Jos edunjattajriltii ei jriA lesked eikd lasta, eldkkeestd maksetaan edunjdttdjdn
molemmille vanhemmille 15 %, mikili he ovat tAyttdneet 65 vuotta eivdtkd ole
itse oikeutettuja eldkkeeseen. SiinA tapauksessa, ettei edunjdttAidltA jAA van-
hempiakaan, elAke voidaan maksaa my6s edunj6ttdjiin sisarille ja veljille, kulle-
kin 15 0/o elAkkeestd enint66n kuitenkin 100 %.

Ns. sosiaalista eldkettd maksetaan niille 65 vuotta tayttaneille henkiloille, jotka
eivAt ole koskaan kuuluneet sosiaalivakuutuksen piiriin ja joilla ei ole tuloja
eikd sukulaisia, jotka voisivat huolehtia heistS. Sosiaalisen eldkkeen miiiird on
53 300 lit (235 mk) kuukaudessa.

Hautausavusluksena maksetaan sairausvakuutusjArjestelmdn kautta 20 000 lit
(88 mk).

Vuoden 1976 alussa vAhimmdiseldke sidottlln teollisuuden palkkatason kehitystd
osoittavaan indeksiin. lndeksillA elAkkeen v6himmiiistaso pyritdiin pitAmd6n
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maaresse, joka vastaa 25.75 olo teollisuuden keskipalkasta. VdhimmAisel6kkeen
ylapuolella olevaa osaa tarkistetaan siten, ettd osa siita perustuu elinkustan-
nusten ja osa palkkatason muuttumiseen. Ennen vuotta 1976 elAkkeet tarkistet-
tiin ykslnomaan elinkustannusindeksin perusteella.

Elakkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja valtio. Vakuutetut
suorittavat 7.15 o/o ansioistaan ja tyonantajat 16.3s o/o tyontet<iloiden palkoista.
Valtio maksaa jdrjestelmdlle vuosittain kiintedn avustussumman, mika kattaa
noin 20 0/o kustannuksista. Sosiaaliset elSkkeet tulevat lAhivuosina kokonaan val-
tion rahoitettaviksi.

Jdrjestelmdn hallinnosta huolehtii Kansallinen sosiaalivakuutuslaitos haaratoimis-
tojen avustuksella. Sosiaalivakuutuslaitoksen hallintoelimissi ovat edustettuina
vakuutetut, tycinantajat Ja valtio. Jdrjestelm6n yleisvalvonnasta vastaa tyo- ja
sosiaaliministeri6.

Muut palkansaaiien elikejiirjestelmdt

Merimiehi!la, verovirkailiJoilla, yksltyisten kaasulaitosten palveluksessa olevilla
seka kaivosmiehillS on omat lisdeldkejdrjestelmansd, joiden maksamat elakkeet
taydentevat palkansaajien yleisen eldkejdrjestelmdn antamaa el6keturvaa. Maa-
talousty6ntekiliiilld, julkisten liikennelaltosten, Iulkisten puhelinlailosten, julkls-
ten la yksityisten sihk6laltoslen palveluksessa olevilla, lentoyhtioiden lentajilld
sekd kirkkojen palveluksessa olevilla papeilla on samoin omat eldkej6rjestel-
m6nsd, mutta ne korvaavat yleistd elakejdrjestelmdii. Niiden piiriin kuuluvat ei-
viit siis ole mukana palkansaajien yleisessA elikejdrjestelmAssA.

Ndiden ylld mainittujen ansioelakkeitd maksavien eldkejirjestelmien hallinto on
palkansaajien yleisestd elakejarjestelmAstd vastaavan Kansallisen sosiaalivakuu-
tuslaitoksen huostassa. Kutakin jerjestelmea varten laitoksessa on erityisosas-
tonsa, jotka toimivat varsin pitkdlle hyvin itsendisesti. vakuutetuilla on sanan-
valtaa omien jdrjestelmiensA hallintoon sosiaalivakuutuslaitoksen osastoissa toi-
mivien valvontalautakuntien vAlityksell6, JArjestelmien rahoituksesta vakuutetut
ja tyonantajat vastaavat yhdessd.

sosiaalivakuutuslaitoksen ulkopuolella omine eldkelaitoksineen ovat valtion, kun-
tlen ja julkisten laitosten palveluksessa olevien palkansaajien eldkejdrjestelmdt,
teollisuuden sekd kaupan lohtoteht{vlssE olevien eldkejarjestelmdt, ja maatatou-
den toimihenkil6iden elakejdrjestelmE. Lisdksi erdiild naitd vietii pienemmiild pat-
kansaa,iaryhmilld on omat el6kei6rjestelm6ns6.
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ItsenSisten yrittdiien el6kej5rjestelmit

Itsenaisiii yrittdjiS varten on lukuisia elAkejdrjestelmiA. Palkansaa.lien yleisen

el6kejdrjestelmAn hailinnosta vastaavan Kansallisen sosiaalivakuutuslaitoksen
hoidossa ovat maatalouden, kaupan sekii kiisiteollisuuden harjoittaiien elAke-
j6rjestelmdt.

Naissa yrittajien eldkejdrjestelmissd maksetaan vanhuus-' tyokyvyttomyys- ,ia

perhe-eliikkeita. Vanhuuseldke maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden

idssd, jos vakuutetulla on takanaan vdhintddn 15 vakuutusvuotta. Eleke mak-

setaan i6stA riippumatta, jos vakuutusvuosia on ainakin 35.

Vanhuus- ja tyokyvyttomyyseliikkeen suuruus riippuu vakuutetun vakuutus-

aikanaan maksamien vakuutusmaksujen kokonaismaarasta, iosta laskettua ela-

kettii korotetaan erityiselld kertoimella ja lishksi tietyllii tasasuuruisella raha-

mAArAlld. Perhe-elikkeen mddrd riippuu siihen oikeutettujen lukumdAriista. Les-

ki saa 60 0/0, lapset 20 0/o ja muut perhe-elAkkeeseen oikeutetut omaiset

15 o/o edunjdtta.ian elakkeesta; yhteensii kuitenkin enintiian 100 0/o siita. va-

kuutusmaksut ovat tasasuuruisia. Valtio kustantaa sen rahoitustarpeen, jota

vakuutettujen vakuutusmaksut eivAt kata. Esimerkiksi maatalousyrittijien jArjes-

telmdssA valtio on viime vuosina maksanut keskimddrin puolet kaikista elAke-

menoista.

Niiiden jdrjestelmien lisdksi on lukuisia vapaiden ammattien har.ioittajiksi luo-
kiteltavien yrittdjien elAkejdrjestelmi6, joilla kullakin on omat eldkelaitoksensa.
Nditd jdrjestelmiii on mm. viihdealan henkil6st6ll6, sanomalehtimiehill?i, ldiiki-
rellla, apteekkareilla, kefil6illa seka ammattimaisilla ialkapalloiliioilla ja heidAn

valmentajillaan. Ellikkeet perustuvat naissa jarjestelmissa poikkeuksetta aktiivi-
ajan ansiotasoon. Jdrjestelmien kustannukset ovat vakuutettujen itsensa kannet-

tavina.
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11.5 !TAVALTA
(1 ,S = 0,22 mk)

EldkejArjestelmdt:

- palkansaajien elAkejdrjestelmAt:

- tyontekijoiden eldkejdrjestelma

- toimihenkiloiden eldkejArjestelma

- kaivosmiesten eldkejdrjestelmi

- muut palkansaajien eldkejdrjestelmdt:

- julkisissa toissA olevien elAkejdrjestelmA

- itsenaisten yrittdjien el6kejdrjestelmAt:

- itsendisten yritt6iien el6kejiirjestelmd

- maatalouden harjoittajien eldkejdrjestelmd

- julkisten notaarien el6kej6riestelmi

Palkansaajien elakeierjestelmd

Palkansaa.jien elAketurva koostuu kolmesta erillisestd elikejirjestelmasta (1956),

tyontekijoiden, toimihenkiloiden ja kaivosmiesten jArjestelmist6. EriiitA kaivos-
miehid koskevia erityissdAnnoksiA lukuun ottamatta elAkejdrjetelmat ovat sa-
manlaiset. Ne maksavat vanhuus-, ty6kyvyttcimyys- ja perhe-elAkkeitd.

Jdrjestelmien piiriin kuuluu kAytAnnollisesti katsoen koko palkansaajaviesto.
Jirjestelmiin kuuluminen on yleensA pakollista, mutta vakuutettu voi erota jdr-

lestelmasta, jos pakollisen kuulumisen edellytyksen lakkaavat olemasta, tai py-

syd edelleen jdrjestelmAssA vapaaehtoisuuden pohjalla. Viimeksi mainitussa ta-
pauksessa edellytettidn, etta vakuutettu on kuulunut jtirjestelmddn vAhintddn
kuuden kuukauden ajan pakollisen vakuutuksen lakkaamista edeltAneenA vuon-
na tai ainakin yhden vuoden ajan viimeisten kolmen vuoden aikana. Sen si-

iaan vakuutetulta, joka on ollut jdrjestelmissd 10 vuotta, ei nAitd edellytyksia
vaadita.

Vanhuuseldke myonnetddn miehille 65 ja naisille 60 vuoden iAssd. Eldkkeen saa-
minen ei edellytA tyonteon lopettamista, mutta tietyn rajan (3 561 S, 783 mk
kuukaudessa) ylittAvAt tulot alentavat eldkettd. Elakkeen saamisen edellyttdA
vakuutusmaksuja ainakin 15 vuodelta, joista 12 kuukautta viimeisten 36 kalen-
terikuukauden aikana.
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Eraissa poikkeustapauksissa vanhuuselake voidaan nryontaa enrien varsinaista
eldkeikdd. Tyottcimalle, 60 vuotta tdyttdneelle miehelle ja 55 vuotta tdyttdneelle
naiselle voidaan myontdd vanhuuseldke, jos vakuutettu on maksanut vakuutus-
maksut 15 vuodelta ja jos hdn on saanut rahakorvausta tyottomyysvakuutuk-
sesta vahintedn 52 viikolta viimeisten 13 kuukauden aikana. Tata vanhuusele-
kettd maksetaan vain niin kauan kuin tyottomyys kestaa. vanhuuseliike voidaan
myontdd samoilla ehdoilla kuin tyottdmille mycis niille vakuutetuille, jotka ovat
saaneet rahakorvausta sairausvakuutuksesta tai ovat siihen liitwassd sairaa-
lahoidossa.

Samoin vanhuuseliike voidaan myontdA viisi vuotta ennen varsinaista eldkeikdii,
jos vakuutettu on kuulunut jarjestelmean 95 vuotta, iosta ajasta 24 kuukautta
viimeisten 36 kuukauden aikana. Jos vakuutettu tassa tapauksessa jatkaa tyon-
tekoa, ei tydansio - eldkkeen vdhenemdtta - saa ylittdd 15 o/o korkeimmasta
vakuutusmaksun perusteena olevasta palkasta.

vanhuuselakkeen suuruus riippuu vakuutusajan pituudesta sekd eldkkeen pe-
rusteena olevasta tulosta eli elekeperusteesta.

Elekkeen perusteena oleva tulo on keskimddrainen vakuutusmaksun perusteena
ollut ansiotulo (enintdiin 17 500 s, B 850 mk) kuukaudessa 60 edelliseltd va-
kuutuskuukaudelta tai, mikdli se on vakuutetun kannala edullisempaa, keski-
mddrainen vakuutusmaksun perusteena ollut ansiotulo niilta 60 vakuutuskuukau-
delta, jotka kuluivat vdlittcjmdsti sen jdtkeen, kun vakuutettu taytti 45 vuotta.
JAlkimmdist6 perustetta sovelletaan vain elSkkeen perusosaan ia siihen koro-
tusosaan, joka lasketaan vakuutetulle edelld mainituilta 60 vakuutuskuukaudelta
45 ikAvuoden tayttamisen jdlkeen. Muun vakuutusajan osalta elAkkeen korotus-
osa lasketaan aina ensiksi mainitun eldkeperustemenettelyn mukaan.

Eldke muodostuu perusosasta ja korotusosasta. perusosa on 30 0/o eliikepe-
rusteesta. Jokaiselta vakuutusvuodelta Iasketaan eldkkeeseen korotusosaa, jo-
ka mAdr6ytyy prosentteina eldkeperusteesta seuraavasti:

0.6 o/o vuosittain
0.9 o/o

1.2 olo

1.5 olo

ensimmAiseltd 10 vakuutusvuodelta
'1 1:std 20:een vakuutusvuoteen
2'l :stii 30:een vakuutusvuoteen
31 :std vakuutusvuodesta eteenpdin.

Kaivostyontekijoilld vastaavat prosentit ovat 0.9, 1.2, 1.4 ja 1.5. Atte 12 kuu-
kautta olevat vakuutuskaudet lasketaan vakuutetun hyvdksi siten, etta jokaista
tallaista kuukautta kohti tehdai5n 1!'12 olo:n lisiiys eldkeperusteesta.

Eldkkeen mdiirA on 79,5 0/o elakeperusteesta, jos vakuutusvuosia on 45. TAmiin
ylittdviS vuosia ei eniiii oteta huomioon. Jos vakuutetun eldke jd6 alle 50 0/o
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elakeperusteesta (kaivostyontekijoilld 56 %), maksetaan eriikkeeseen tdmdn ta_son saavuttamiseksi erityiskorotuksena enintadn 10 o/o erdkeperusteesta.

Vanhuuseldkkeeseen mycinnetddn 5 o/o korotus erakeperusteesta jokaisesta aile18-vuotiaasta tai opiskerevasta aile 26-vuotiaasta rapsesta. Jos eliikkensaajatarvitsee jatkuvasti toisen henkir6n apua ja hoitoa, hdn on oikeutettu risd_eldkkeeseen, jonka mddra on puoret varsinaisesta eriikkeestd.

Vanhuuserake samoin kuin myos ty.kyvytt.myys- ja perhe-erdkkeet maksetaan14 kertaa vuodessa.

Kaivostyiintekijiiiilii on edeIisten risdksi erditd muita etuja. ,,Erdketta pitk6stdpalveruksesta" maksetaan parkan oheila vakuutetuile, joka on tdyttdnyt 45 vuot_ta ja ollut vakuutuksen piirissd vdhintddn 25 vuotta. Tere tasasuuruista erakettdmaksetaan niin kauan kuin vakuutettu ei saa varsinaista vanhuus- tai ty6ky-vytt<imyyselaketta. sen risdksi maksetaan ,,hyvdn miehen risdnd,, tietty tasasum_ma jokaiselta vuoderta, jorta vakuutettu on saanut edeild mainittua erdkettiipitkastd palveruksesta. Lisa maksetaan kertasuorituksena siinii vaiheessa, kunvakuutettu jdd erdkkeeile. Jos hdn kuoree sitd aikaisemmin, risd maksetaanperhe-eldkkeeseen oikeutetuille.

Tydkyvytrdmyyser5kettii maksetaan vakuutetuile, joka fyysisen tai henkisen sai_rauden tai muun heikkouden vuoksi on kykenematon ansaitsemaan puorta nor-maareista ansioistaan hanete sopivassa ammatissa. Tyokyvyttomyyserake mak_setaan myds miehen kuolressa 5s vuotta tartaneelre aviovaimore, joka on syn_nyttdnyt vdhintddn netjd lasta.

Tyokyvyttomyyserakkeen saamisen edeilytyksene on vakuutusmaksut viiderta vuo_derta, joista 12 kuukautta viimeisten kormen vuoden aikana. Niirta vakuutetuirta,jotka turevat pakoilisen vakuutuksen piiriin vasta tdytettyadn 50 vuotta, vaadi-taan 96 vakuutuskuukautta. vapaaehtoisessa vakuutuksessa vaadittavat vakuu_tusajat ovat kaksinkertaiset edeilisiin verrattuna. Jos ty.kyvyttomyys on seurauk_sena ty6tapaturmasta tai ammattitaudista, ei edelld mainittua vakuutusaikaavaadita.

Tyokyvyttcimyyser6ke muodostuu samalra tavaIa kuin vanhuuserdke. Turevaapalvelusaikaa vanhuuserakeikddn ei oteta huomioon erdkettd raskettaessa. Erdk_keisiin turee samat korotukset huoilettavista rapsista ja hoidon tarpeesta kuinvanhuuserdkkeessd. Niiile vakuutetuiile, joiila erdke ryhyen vakuutusajan vuoksijdisi alhaiseksi, maksetaan erityisris6n6 enintaan i0 o/o eldkeperusteesta, jottaeldke nousisi vdhintddn 43 olo:iin elekeperusteesta.

Niille
jotka on alentunut, mutta

suoritelaan korvausta
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palkanvahenemisesta.Edellytyksendon,etteivakuutettupystyomassaam-
matissaan tai muussa vastaavassa ammatissa saamaan samantasoista palkkaa

kuinmuuthaneenverrattavattyontekijAt.Korvauksenmearaonpuoletvarsi.
naisesta elAkkeestd.

Itavallan jariestelmiin sisdltyva omalaatuinen yksityiskohta on seuraava' Nais-

puolinen vakuutettu, joka solmii avioliiton eika halua odottaa omaa vanhuus-

elAkettasn tai mahdollista tyokyvyttomyyselakettaan, voi halutessaan saada

kahden vuoden kuluessa avioliiton solmimisesta "mytitiiidisinii" 4 0lo eldkkeen

perusteena olevasta tulostaan jokaiselta vakuutuskuukaudelta, joka h6nelle on

siihen mennessa kertynyt. Edellytyksena on, ette vakuutettu on suorittanut va-

kuutusmaksut v6hint6An viideltd vuodelta joista 12 kuukautta viimeisten 36

kuukauden aikana. Jos vakuutettu ottaa tam6n etuuden, hdn menettaa aikai-

sempien vakuutuskuukausiensa tuoman eldkeoikeuden'

perhe-eldke k5sitt66 sekd leskenelakkeen ett6 0rvonelakkeen. vakuutusmaksu-

jakoskevatmdAriiyksetovatsamatkuintyokyvyttomyyseldkkeessi.

Leskeneliike maksetaan yleensa naispuoliselle leskelle. Miesleski saa eliikkeen

vain, jos hdn sai vaimoltaan pdaasiallisen toimeentulonsa ja eldti lisaksi puut-

teenalaisissa oloissa. Elaketta maksetaan miesleskelle vain niin kauan kuin

tAllainen tilanne jatkuu.

ElakettA ei makseta lapsettomalle leskelle, jos edunjattdjd oli tAyttdnyt 65 vuotta

ennen avioliiton solmimista eikd avioliitto ollut kestenyt kahta vuotta. orvoneliik-

keeseen oikeutettua lasta huoltava leski saa elAkkeen avioliiton kestosta, edun-

jiittiijain iasta seka lesken omasta iasta riippumatta'

LeskenelAkkeen mddrd on 60 o/o edunjattajAn tyokyvyttomyyseldkkeestii ilman

lapsikorotuksia ja edunjAttAjdlle mahdollisesti maksettua avuttomuuskorotusta'

El6ke alennetaan 50 o/o:iin, jos leskelld on muita tuloja eldkkeen lisaksi' Les-

kenelfikkeellti on vtihimmfiismaera siinfl tapauksessa, etta leskel16 on huollet-

tavanaan orvonellkkeeseen oikeutettu lapsi tai hdn on tayttanyt 40 vuotta'

Ttim6 v6himm6ism6drd vastaa 30 0/o eduniiittaijan elakeperusteesta.

Jos leski solmii uuden avioliiton, hanelle maksetaan kertasuorituksena 70 kuu-

kauden leskenelakettd vastaava rahamadrii. Jos uusi avioliitto purkautuu avio-

puolison kuoleman tai avioeron johdosta, leskeneldkkeen maksaminen voidaan

aloittaa uudelleen.

Leskenelakette maksetaan myos eronneelle naiselle, jos han sai elatusapua

edunjdttdjAlt6.

Orvoneliikettii maksetaan 18 ikAvuoteen saakka tai 26 ikdvuoteen saakka, ios
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asianomainen jatkaa opiskeluaan. Tyokyvyttcimdlle orvolle ei ole asetettu
rajaa eldkkeen saamiseksi. Puoliorvon eliike on 40 o/o ja tdysorvon 60
leskeneldkkeestd.

ike-
o/o

Perhe-eldkkeiden yhteismadrii ei saa ylittiiii 110 o/o eldkkeestd (mukaanluettu-
na lapsikorotukset), jota edunjtittdjd sai tai johon hdn oli oikeutettu. Et6kkei_
den yhteismddrdssd ei oteta huomioon eronneelle aviopuolisolle mahdollisesti
maksettavaa elAkettd.

Jos jalkeenjddneille ei makseta eldkettd, koska normaalin perhe-eldkkeen
edellytyksia vakuutusmaksujen osalta ei ole teytetty, maksetaan leskelle tai or-
voille kertasuorilus. se maksetaan vain silla ehdolla, etta edunjattdjd oli ollut
vakuutettu vahintddn yhden kuukauden ajan. Taiman kertasuorituksen mdiirii on
kuusi kertaa eliikkeen perusteena oleva kuukausiansio. Jos edunjdttajd on
suorittanut vakuutusmaksut vahemmelta kuin kuudelta kuukaudelta, kertasuo-
rituksen mddrd vastaa maksettujen vakuutuskuukausien ansioturoa.

Jos vakuutetun kuollessa yreiset edellytykset perhe-erakkeen saamiseksi on tay_
tetty, mutta ketadn eldkkeeseen oikutettua ei ole, maksetaan kertasuoritus seu_
raaville henkilciilre (tassd jdrjestyksessa): edunjdttdjdn rapset, eiti, isd, veri ja
sisar. Edellytyksend on, ettd he orivat pysyvasti samassa ruokakunnassa edun-jattiijain kanssa ja orivat pddasialrisesti hdnesta riippuvaisia eivdtka pysty itse
hankkimaan toimeenturoaan. TAmdn kertasuorituksen mdiirii on korme kertaa
eldkkeen perusteena olevan kuukausiansion mddrd.

Vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeen saajille voidaan maksaa tutohar-
kintaista avustusta eri ns. tasoitusrisaa, jotta heiddn erdkkeensd nousisi ainakin
2860 s:iin (629 mk) yksindiseild erdkkeensaajaila ja 4090 s:iin (900 mk) erdke-
laispariskunnalla. Huollettavien lasten osalta eldkkeisiin maksettavan korotuksen
tavoitetasona on 307 rS (68 mk). Alle 24-vuotiailla puoliorvoilla tavoitetaso on
1068 S (235 mk) ja tdysorvoifla 1604 S (353 mk); 24 ikdvuoden jAlkeen puoti_
orvoilla se on 1897 s (197 mk) ia tdysorvoiila 2860 s (629 mk) kuukaudessa.

Haulausayustuksena maksetaan sairausvakuutuksen kautta 20 paiv6n ansioita
vastaava rahasumma. Jos vakuutettu kuoree erakkeeild oilessaan, hautausavus_
tuksena maksetaan yhden kuukauden eldke.

Tavallisen vakuutuksen risaksi vakuutettu voi ottaa ris{vakuutuksen. sen on ta-pahduttava miehilld ennen 60 ja naisilla ennen 5s vuoden ikdd. Lisdvakuutuksen
mukaisen eldkkeen madra rasketaan tiettyna prosenttina tiita varten maksettu-jen vakuutusmaksujen kokonaismddrdsta. Erake on 1.1 o/o kuukaudessa niistd
vakuutusmaksuista, jotka on maksettu 40 vuoden ikdiin tultaessa, o.g o/o 4.1 :sta
50 ikavuoteen, 0.7 0/o s1:std 60 ikdvuoteen ja 0.65 o/o 6i ikavuodesta eteenpain.
Eldkeidt ja elake-etuudet ovat samat kuin yreisessa jdrjestermdssa.
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ElAkkeiden mAdrdt tarkisletaan s6dnnollisesti kunkin vuoden alussa. Tdtd varten

on laskettu erityinen kerroin, jonka avulla elakkeet saadaan vastaamaan maan

keskim66rdisessa palkkatasossa tapahtuvia muutoksia.

Eliikkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja valtio'

Tyontekijoiden ja toimihenkiloiden jarjestelmissa vakuutettu ja tyonantaja mak-

savat kumpikin vakuutusmaksuna 8.75 0/o palkasta. Kaivosteollisuuden jarjes-

telm6ss6 vakuutusmaksu on 23 o/0, josta vakuutetun osuus on 8.5 ja tycinantajan

14 o/o-yksikkoA.

Vakuutusmaksuissa huomioon otettavalle tulolle on asetettu ylaraia, joka on

17500 S (3850 mk) kuukaudessa.

Valtion osuus elAkevakuutuksen rahoituksessa mdArdtAAn erikseen kullekin vuo-

delle. Viime vuosina se on kattanut noin kolmasosan kaikista menoista.

palkansaajien elakevakuutuksen hallintoa hoitaa viisi rinnakkaista elAkevakuu-

tuslaitosta: Toimihenkilciiden elAkevakuutuslaitos, Rautatielaisten elakevakuutus-

laitos, Maa- ja metsatalouden tyontekij<iiden sosiaalivakuutuslaitos, Kaivosmies-

ten elekevakuutuslaitos sekii Ty6ntekijciiden elAkevakuutuslaitos. Viimeksi mai-

nitun piiriin kuuluvat kaikki ne ty$ntekiiet, jotka eivAt kuulu mihink66n edelli-

seen laitokseen.

Kukin naista vakuutuslaitoksista toimii koko liittovaltion puitteissa teysin itse-

niiisesti (myos taloudellisissa asiossa). Laitosten hallintoelimissa ovat edustettui-

na vakuutetut ja heidiin tyOnantajansa.

ElAkevakuutuslaitoksen keskuselimend toimii Sosiaalivakuutuslaitosten liitto, jon-

ka tehtAvAnh on valvoa sosiaalivakuutusta yleensa ja edustaa elAkevakuutuslai-

toksia yhteisissa asioissa.

Vakuutusmaksujen kerdiminen on uskottu sairaskassoille, jotka tilittAvat maksut

eldkelaitoksille.

Sosiaaliministeri6 vastaa eltikevakuutuksen yleisesla valvonnasta'

Lddninhallitukset ja ylimpana sosiaaliministeri6 toimivat valituselimina hallinto-
asoissa (esim. vakuutuksen piiriin kuulumista ja vakuutusmaksuja koskevissa

asioissa). Elaketta (esim. sen mAAriiii) koskevissa asioissa valituselimine toimi-

vat lAdneissA sijaitsevat valitystuomioistuimet. Niiden ylApuolella on koko maan

puitteissa yksi vAlitystuomioistuin.
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Muut palkansaaiien eliikej5rjestelm5t

Julklsissa t6lss5 olevilla (liittovaltion, maakuntien, kuntien ja tiettyjen julkisoikeu-
dellisten yhteisojen) palkansaajilla on oma erityiselAkejdrjestelmdnsA omine hal-
I into-organisaatioineen.

ltsen6isten yrittfijien elEkejlirjestelmti

YrittAjiii varten on kolme eri elakejarjestelmdd; maatalouden harjoittalien (1958),

muiden itsenEisten yrittdllen (1958) ja lulklsten notaarien (1938) eleikejrirjestel-
mdt. Maatalousyrittdjien elSkejdrjestelmA uusittiin vuonna 1972 vastaamaan mui-
den yrittijien elSkejdrjestelmAA. Kullakin ndistA jArjestelmista on omat erilli-
set hallintolaitoksensa.

Maatalousyrittdjien ja itsenAisten yrittajien el6kejdrjestelmissA maksetaan van-
huus-, tyokyvytt6myys- ja perhe-elakkeitd. Vanhuuseldke maksetaan miehelle 65
ja naiselle 60 vuoden iAss6. Eldkkeen saaminen edellytt66 tycinteon lopettamista.
Vakuutusaikavaatimus eldkkeen saamiseksi on 180 kuukautta viimeisten 240 kuu-
kauden aikana. Tydkyvyttcimyys- ja perhe-eldkkeen saaminen edellytt6d 60 va-
kuutuskuukautta viimeisten 120 kuukauden aikana. El6kkeiden mddrtit laske-
taan samoilla perusteilla kuin palkansaajien el6kej6rjestelmissd.

ElAkkeet rahoitetaan vakuutettujen vakuutusmaksuilla, valtion suorittamalla avus-
tr.rksella sekd erityisen liikeveron, maataloudessa maatilaveron, tuotolla. ltsenAis-
ten yrittdjien jdrjestelmdssa vakuutettujen vakuutusmaksut kattavat noin puolet,
valtion sek6 veron osuus kumpikin noin nelj5nneksen tarvittavasta rahoituksesta.
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11.6 RANSKA

('l fr = 0,76 mk)

EldkejirjestelmEt:

- palkansaajien elAkejdrjestelmd

- palkansaajien lisdeldkejarjestelmat

- muut palkansaajien elikejdrjestelmdt:

- maatalousty6ntekijoiden el6kejdrjestelmd

- kaivosmiesten elAkejdrjestelm6

- rautatielaisten eldkejdrjestelmd

- merimiesten eldkejdrjestelmd

- julkisissa toissd olevien elikej6rjestelmd

- itsenaisten yrittdjien eldkejiirjestelmdt

- kaupan ja teollisuuden harjoittajien eldkejiiriestelmd

- vapaan ammatin harjoittajien elakejdrjestelmd

- ktisiteol I isu uden harjoittaj ien elfikejiirjestelmd

- maatalouden harjoittajien elikejirjestelmE

Palkansaajien elekelerlestelm[

Palkansaajien elAkejArjestelm6n (1945 ia 19:72) pllrlin kuuluu lShes 80 olo kai-
kista palkansaajista. J6rjestelmA my6nt65 vanhuus-, ty6kyvyttomyys- ja perhe-

el6kkeiti sekA hautausavustuksia. Kolme viimeksi mainittua etuuslajia on hal-
linnollisesti ja rahoituksellisesti erotettu vanhuuselAkkeistii.

J6rjestelmd perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle. Lasta kotiin hoita-
nraan jdAvA nainen voi pysyd vapaaehtoisesti el6kejAriestelmdssA maksamalla
vakuutusmaksuja vahintddn sen maeran, joka vastaa vakuutetun ja hdnen tyon-

antajansa yhdessd vdhimmdiseliikkeen suuruista vanhuuselaketta varten maksetta-
vaksi tulevaa mAird6.

Vanhuusel{kkelta on kahdenlaisia: vakuutusmaksuista riippuvia la niistA riippu-
mattomia elAkkeitEi. EdellisessA erotetaan lisiksi "normaali" vanhuusel6ke ja
elinkorko.

Normaalin vanhuuselAkkeen saaminen edellytt66 vakuutusmaksujen maksamista
vdhintdSn 15 vuodelta. TAyteen eldkkeeseen vaaditaan vakuutusmaksut 37,5 vuo-
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delta. Elakeperusteena kaytetean keskimAArAisiA vuosiansioita 10 vuodelta ennen
eldkkeelle siirtymista. Eldkeperusteen ylirajana on 4il 320 lr (32923 mk) vuo-
dessa. Elakkeen saaminen ei edelryta ryonteon lopettamista.

Normaali vanhuuselAke voidaan ottaa 60 vuoden i6ss6, mutta sita voidaan myos
lykdtA aina 70 ikdvuoteen saakka. TAyden vanhuuselSkkeen mdArA 60 vuoden
idssd on 25 0/o elAkeperusteesta. Jokainen lykAtty vuosi lisdA eldkkeen mddr6d
viidellA prosenttiyksikolld niin ette 65 vuoden iAssd elAkkeen mddrd on 50 0/o eld-
keperusteesta. Vanhuuseldkkeen enimmtiismAdrd saavutetaan 70 vuoden idssd,
jolloin elAke on 75 olo el6keperusteesta. LykAttdess6 eldke yli 60 vuoden elAke-
perusteena kiytetAdn 10 parasta vuotta joko ennen 60 vuoden ikdA tai ennen
eldkkeen alkamista, siitA riippuen kummalla tavalla tulos on suurempi. ElAkettd
atennetaan suhteessa vakuutusvuosiin, jos niita ei ole 37,5 mutta on ainakin 15.

Vuodesta 1976 lAhtien saavat erAissd raskaissa ruumiillisissa triissA olleet tyon-
tekijAt jo 60 vuoden idss6 sen vanhuuseldkkeen, johon he muuten olisivat oikeu-
tettuja 65 vuoden iassa. Edellytyksena on, ett6 vakuutettu on ollut elAkevakuutuk-
sessa yhteensa vahintaan 42 vuotta ja on ollut v6hintdAn viisi vuotta viimeisten
'15 vuoden aikana jatkuvassa 4- tai 3-vuoroty6ssd, liukuhihnatyrissd tai sulatus-
ja polttouuneilla taikka tydsse iossa on joutunut huonon sddn armoille.

Edellista vastaava oikeus on naisilla, jotka ovat olleet ruumiillisessa ty<issA aina-
kin viisi vuotta viimeisten 15 vuoden aikana ja joilla on vdhintddn kolme lasta
ja jotka ovat kuuluneet eldkevakuutukseen ainakin 24 vuotta.

Molemmissa viimeksi mainituissa tapauksissa elakkeen saaminen edellyttaA tydn-
teon lopettamista viimeisessd tyopaikassa, mutta vakuutettu voi halutessaan siir-
tya uuteen tydpaikkaan.

Jo ennen vuotta 1976 ovat vakuutetut, jotka ovat olleet ainakin 20 vuotta eri-
tyisen rasittavassa tycissd, voineet saada 60 vuoden iSssd sen vanhuuseldkkeen,
johon he muuten olisivat oikeutettuja vasta 65 vuoden iassa. Vakuutettu, joka
on menettanyt vdhintiiin 2/3 tyOkyvystaAn ja joka ottaa elakkeen 60 vuoden idn
jAlkeen mutta ennen 65 vuotta, saa sen 65 ik6vuoden mukaan laskettuna.

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan korotukset huollettavasta aviopuolisosta ja lap-
sista. Aviopuolisosta korotus on 50 0/0. Lapsista korotus on 10 0/0, jos vakuutettu
on huoltanut vdhintdAn kolmea lasta ainakin yhdeksiin vuotta ennen ndiden 16
vuoden ikiiri. Viihintiiiin yhta lasta huoltanut nainen saa lisAksi hyvdkseen kaksi
lisdpalvelusvuotta kutakin lasta kohti. Teme koskee sek6 ty6ssi olevia ettd ty6n-
teon lopettaneita naisia.

Normaalin vanhuuselAkkeen vtihimmAismAtir6 on 8500 fr (6460 mk) vuodessa.
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Elinkorkoa maksetaan vakuutetulle, joka on tayttanyt 65 vuotta ja ollut jdrjestel-
rndn piirissd 5-14 vuotta. Elinkoron mA6rd vuodessa on 5 0/o vakuutetun ja
hdnen tyonantajansa maksamien vakuutusmaksujen yhteism6arasta. Elinkorkoon
ei suoriteta mitiiin korotuksia. Jos vakuutettu on maksanut vakuutusmaksuja
alle 5 vuodelta, hdn ei ole oikeutettu eldkkeeseen mutta saa sen sijaan mak-
samansa vakuutusmaksut takalsin.

Niille henkiloille, jotka eivdt voi saada edellisiA vanhuuselAkkeitA, koska eivdt
ole maksaneet riittdvdsti tai lainkaan vakuutusmaksuja, maksetaan 65 vuoden
iasta tasasuuruisia, tuloharkintaisia vanhuuseldkkeitS. Tdyden elAkkeen miiiirii on

sama kuin normaalin vanhuuseldkkeen vdhimmdismdtirii.

Naiselle, joka ei ole ansiotycissa kodin ulkopuolella ja jolla on hoidettavanaan ai-
nakin yksi alle 3-vuotias tai ainakin neljd alle 2O-vuotiasta lasta, lasketaan van-
huuselAkettd talta ajalta vdhimmdiseldkkeeseen oikeuttavan tulotason mukaisena.
Tama etuus koskee niitd pienituloisia kotitalouksia, joissa nainen saa tulohar-
kintaista yksinhuoltajan tai perheenemdnndn avustusta perheavustusjdrjestelmAs-
ta. Jarjestelyn rahoitus hoidetaan perheavustusjarjestelmasta.

Edellisten eldkkeiden liseksi tyossa olleet vakuutetut, joiden ansiotaso on ollut
alhainen, voivat saada tuloharkintaista avustusta elakeaikanaan.

Tyiikyvyttaimyyselake kAsitetddn sairausvakuutuksesta saadun etuuden jatkoksi.

Tyokyvyttomyyseldkkeen saamisen edellytyksend on vAhintdAn 2y'3 tyokyvyn me-

netys. Edelleen vaaditaan, etta vakuutettu on ollut jdrjestelmAn plirissd vdhin-
tiin 12 kuukautta ja tycissd 800 tuntia viimeisten 12 kuukauden aikana. T6stA

tuntimddrdst6 on oltava 200 viimeisten kolmen kuukauden aikana kuluneita.

TyokyvyttomyyselAkkeen suuruus riippuu vakuutetun tydkyvyttomyysasteesta. Tyo-
kyvyttomdt jaetaan kolmeen luokkaan: 1) osittain tydkyvyttdmat, 2) tdysin tyo-
kyvytt6m6t, ja 3) jatkuvaa hoitoa tarvitsevat taysin tyokyvyttomat henkilot.

Ensimmiiiseen luokkaan kuuluvilla ty6kyvyttomillii el6ke on 30 0/o keskimdArdisestA
ansiotulosta, joka lasketaan 10 viimeiseltd vuodelta tai lyhyemmAltd ajalta, ios
vakuutusaikaa ei ole 10 vuotta. Toiseen luokkaan kuuluville el6ke on 50 0/o keski-
nridrdisestd ansiotulosta. Kolmanteen luokkaan kuuluvilla elAke on yht6 suuri
kuin toisessa luokassa, mutta siihen maksetaan hoitolisAnA 40 0/o eliikkeestd.
Jokaisessa kolmessa tyfikyvytt6myysluokassa elfikkeen vAhimm6ismddrd on sama

kuin vanhuuselAkkeessE.

Elake voidaan lopettaa kokonaan, jos edunsaajan tydkyky palautuu sellaiseksi,
ettd h6n voi tyossAiin ansaita 50 0/o normaaleista ansioistaan, tai jos edun-
saaja yleensii ryhtyy pysyvesti ty6h6n.
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Erdissd tapauksissa edunsaajalle voidaan suorittaa palkan lisAksi osa elAkkeesti
(enintAdn puolet) jos edunsaaja saa uudelleenkoulutusta johonkin ammattiin.
Elaketa voidaan maksaa koulutuksen jalkeenkin, enintddn kuitenkin kolmelta
vuodelta.

Tvcikyvyttcimyysel6kkeen maksaminen lopetetaan 60 vuoden idssi, jolloin edun-
saaja alkaa saada vanhuuselAkettd. Ty6lqffitdmyysaika lasketaan vanhuuseldk-
keeseen oikeuttavaksi vakuutusajaksi.

Perhe-eliikettE maksetaan seke nais- etta miespuoliselle leskelle, jos edunjdttAjd
sai vanhuuseldkettA tai elinkorkoa tai oli kuollessaan niihin oikeutettu. Orvon-
eldkkeitd ei makseta lalnkaan.

Leskenelfikkeen saamiseksi vaaditaan, ett6 leski on tdyttAnyt 55 vuotta ja etti
avioliitto oli jatkunut v6hintS6n kaksi vuotta ennen edunj6ttajan siirtymista van-
huusel6kkeelle tai vdhintddn nelji vuotta ennen edunjdttdjSn kuolemaa. Lisaksi
edellytetd5n, efie leski oli taloudellisesti riippuvainen edunjdttAjdstd.

Leskeneldkkeen mdiird on 50 0/o edunjdttdjAn normaalista vanhuuseldkkeesta (65
vuoden idssii laskettuna), elinkorosta tai taydestii tyokyvyttdmyyselakkeestA (jos
edunjAttdjA ei ollut vanhuuselAkkeella). Elaketti korotetaan 10 0/o leskelle, joka
on huoltanut v6hint6Sn kolmea lasta. ElEkkeen viihimmAismidrd on sama kuin
vanhuusel6kkeess6.

Leski voi yhdistdd itse ansaitsemansa eldkeoikeuden edunjdttAjin jdlkeen mak-
settavaan perhe-elAkkeeseen. Yhdistetty el6ke saa olla enintAAn puolet omasta
ia puolet perhe-eldkkeestil.

l.eskenelAke voidaan maksaa my6s sellaisen edunjdttdjdn jdlkeen, joka sai va-
kuutusmaksuista riippumatonta, tuloharklntaista vanhuuselAkettA tai oli siihen
kuollessaan oikeutettu. TEmi leskenelike on saman suuruinen kuin vastaava
vanhuuselike. Eldkettd voidaan llsdtE tapsikorotuksella, ionka m66r6 on 10 o/o

kolmesta huollettavasta lapsesta.

Jos eduniattajistd taloudellisestl rilppuvainen leski on tdysin ty6kyvyt6n, mutta
ei ole oikeutettu leskenelSkkeeseen tal omaan elSkkeeseen, hdn saa tesken-
elAkkeen 60 vuoden ldsti l6htlen. Ellkkeen m66rd on sama kuin tavallisessa
leskenel6kkeessE.

Leskeneldkkeen maksaminen lopetetaan, jos leskl solmli avioliiton.

Hautausavustus maksetaan Joko leskelle tal, ellei hint6 ole, lapsille tai edun-
jiitt6j6n vanhemmille. Avustuksen m666rd vastaa edunjattdjEn 90 piivAn ansioita,
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kuitenkin vdhintAAn 1 0lo ja enintd5n 25 o/o vakuutusmaksujen perusteena ole-
vasta korkeimmasta vuoslansiosta.

El6kkeet, eldkeperusteet ja vakuutusmaksuperusteet tarklstetaan kaksi kertaa
vuodessa, tammikuussa ja heindkuussa. Tarkistus perustuu keskim6driisen palk-
katason muutoksiin. Maan hallitus antaa erikseen asetuksen jokaisesta tarkis-
tuksesta ja sen suuruudesta.

Elakkeiden raholtuksesta vastaavat vakuutetut ja tyonantajat. Vakuutetut mak-
savat vanhuus- ja perhe-elAkkeitii varten 3.45 0lo alle 3610 fr (2744 mk) kuu-
kausitulostaan ja ty6nantajat 7.7 0/o vastaavista palkoista. 65 vuotta tdyttdneet ei-
vdt en66 ole velvollisia maksamaan vakuutusmaksuja.

Tydkyvytt6myyseldkkeitA varten vakuutetut maksavat osana sairausvakuutusmak-
sua 4.5 0/o alle 3610 fr 12744 mkl kuukausitulostaan ja ty6nantajat vastaavasti
13.45 o/o. Miktili vakuutetun tulot ylittavet 3610 fr kuukaudessa, h6n joutuu lisdksi
maksamaan 1.5 0/o tuon rajan ylittdv6sta tulosta ja ty6nantajat vastaavasti 2.50 0/o.

Eleketurvan halllnlo tapahtuu kolmella tasolla: paikallis-, alue- ja koko maan
tasolla.

VanhuuselAkkeiden hallinnosta vastaa koko maan tasolla Kansallinen vanhuus-
vakuutuskassa ja tydkyvytt6myys- ia perhe-elikkeiden hallinnosta Kansallinen sai-
rausvakuutuskassa. Niiden iohdossa ovat vakuutetut ja ty6nantajat yht6ldisesti
edustettuina. Kassojen tehtivin6 on ennen kaikkea huolehtia jdrjestelmien raha-
varoista. Kassojen apuna toimii alue- ia paikalliskassoja. Edelliset huolehtivat
vakuulusmaksujen ker66misestd Ja eldkkeiden my6ntamisest6 ia iAlkimmdiset
eldkkeiden maksamisesta ja vakuutettuien rekisterSinnistS.

Kansallisten vanhuusvakuutus- ja salrausvakuutuskassojen ylHpuolella toimii koor-
dinoivana elimene SosiaaliturvajErlestelmien keskuselin. Se suorittaa rahava-
rojen tasausta j6rjestelmien kesken ja er6it6 jdrlestelmien yhteisiH tehtdviS.

Soslaali- Ja terveysministeri6 tolmii eleketurvan yllmp5nd valvontaellmenS.
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Palkansaallen llsilellkelfi rlestelmIt

Palkansaajien lisdeldkejirjestelmet koostuvat useista eri j6rjestelmiste, jotka ovat
syntyneet tyiimarkkinajdrjest6jen v6lisillii sopimuksilla. Jdrjestelmien pllrlln kuu-
luvat kaupan ja teolllsuuden palveluksessa olevat 21 vuotta tdyttdneet palkan-
saajat. Muutkin kuin kaupan ja teollisuuden tyoalat voivat halutessaan liittya
jdrjestelmlln.

Lisiieliikejiirjestelmdt valhtelevat kooltaan ia ulottuvuudeltaan jdrjestelmist6, joi-
hin kuuluu yhden yrityksen palkansaajat, jirlestelmiin, joita suuret eri kassoien
muodostamat yhteenliittym6t ovat perustaneet. TArkeimm6t ovat cadres-jArjes-
telm6 ja non-cadres-jirjestelm6. Cadres-l6rjestelmd on lakis6dteisistA lisAeldke-
jErjestelmistd vanhin (vapaaehtoisena 1947, pakollisena 1960). Se perustettiin
niit6 palkansaajia varten, joiden palkkataso yllttl yleisen el6kej6rjestelmAn va-
kuutusmaksuien ja samalla elEkkeiden perusteena olleen rajatulon. NEmE palkan-
saajat ovat lEhlnni ammattitaitoisla ty6ntekij6ltE sek6 teknisen tai akateemisen
koulutuksen saaneita toimlhenkil6ltE. Vuodesta 1962 non-cadres-j6rjestelmd on
ollut pakolllnen. TEmE llrfestelmd perustettlln (vapaaehtoisena 1957) niiti l6hinnA
ammattitaidottomla tydntekll6iti ja alemplpalkkalsla toimihenkilOitd varten, joiden
palkkataso oli cadres-palkansaajien alapuolella.

LisAel6kej6riestelmlen my6ntemet elEke-etuudet ovat vanhuus- ja perhe-elAkkeet.
Ty6kyvyfiUmWrellkkelt! maksetaan valn slln6 muodossa, ett6 vanhuuselSke my6n-
netAdn vilsl wotta ennen normaalla eltkelk66, los vakuutetun ty6kyky on alen-
tunut v6hintiEn 2/3 normaallsta. El6kkeeseen olkeuttavaksi ajaksi lasketaan til-
l<iin vanhuuselEkelk66n fElfell6 oleva alka.

Vanhuusellke maksetaan 65 vuod€n l6ssi. Ellkkeelle voldaan slifid cadres-
j6rjestelm6ssE Io 55 vuoden fa non-cadres-l6riestelmtss6 60 vuoden i6n tdytt6-
misen i6lkeen, mutta ellkkeen m6!rd on tEll6ln vihennetty. Toisaalta elAkkeen
ottamlsta voldaan Ukete yl6speln, lolloln sen m66ri nousee 5 0/o vuodessa, enln-
tii6n kultenkln 23 olo.

Cadres-j6rjestelmEss6 vuosleldke on l6rlestelyst6 rllppuen 1.2-2.4 0/o el6kkeen
perusteena olevasta palkasta kerrottuna vakuutusvuoslen lukum66r6ll6. Palkka-
na otetaan huomloon anslo palkansaaflen ylelsen elfikejlrjestelm6n soveltaman
raiatulon ylittEvEltl osalta ylEralaan astl, loka on 4-kertalnen verrattuna yleisen
el6kejErjestelmAn raialuloon. Non-cadres-fErJestelmEssE elike on vastaavasti
0.55-{.60 o/o el{kkeen perusteena olevasta palkasta kerrottuna vakuutusvuosien
lukum66rElln. Palkkana klytet6in koko ansiotuloa alna yliralaan asti, joka on
3-kertalnen verrattuna palkansaallen ylelsen elikeliriestelmEn raiatuloon.
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ElAke lasketaan vakuutetun omalle "tililleen" hankkimien el6kepisteiden avulla.
Jokaiselta vakuutusvuodelta vakuutettu saa nditi elSkepisteitS, jotka vastaavat
hiinen ja tyonantajan vuosittaisen vakuutusmaksun yhteismaaraa jaettuna tuon
vuoden vertauspalkalla, joka lasketaan jdrjestelmddn kuuluvien vakuutettujerr
keskimAArAisen edellisen vuoden vuosipalkan perusteella. ElAkepisteiden rahalli-
nen arvo mtiArdtddn vuosittain. SiinA otetaan huomioon kaikkien vakuutusmak-
sujen kokonaismdArd ja vakuutetuille kertyvien eldkepisteiden todennikciinen yh-
teismddrd ko. vuonna ja 10 seuraavana vuonna. T6lld tavalla saadaan samalla
el6kkeiden mdtir6t sopeuteltua yleisen palkkatason muutoksiin.

Vakuutetulle kertyneiden eldkepistelden m66r55 korotetaan 10 0/0, jos hdnellA
on huollettavanaan kolme lasta. Kukin seuraava lapsi tuo 5 0/o lis6korotuksen,
enintiiAn kuitenkin 30 0/o seitsemdltd tai useammalta lapselta.

Perhe-eliike my6nnetaan leskelle Ja lapsille. LeskeneHkkeen saa naisleski, joka
on tayttanyt 50 vuotta edunjitt6j6n kuollessa tai on 2/3 ty6lqfvyt6n, tai jolla on
huollettavanaan ainakin kaksl lasta. Miesleskl saa elekkeen 65 vuoden i6ss6.
LeskenelSkkeen m66rd on 60 0/o ja orvonelnkkeen 30 0/o edunjittiijin elAkkees-
t5. OrvonelSke maksetaan vain taysorvolle. Non-cadres-jdrjestelmissa mieslesken
eldke on 50 o/o edunjdttEj6n el6kkeest6.

Ty6nantajat ovat cadres-jdrjestelmissd velvolliset maksamaan ioko omista varois-
taan tai vakuutuksilla vakuutetun kuollessa kertasuorlttelsen perhe-elekkeen, jon-
ka mdArA on 1.5 kertaa palkansaajien ylelsen eldkejAriestelm6n soveltama raja-
tulo eli 64980 fr (49395 mk). Vakuutuksella i6rfestettyn6 ty6nanta,an vakuutus-
maksu titA varten on 1.5 o/o vakuutetun palkasta palkansaailen yleisen elake-
jArjestelm6n rafatuloon astl.

LisaelAkkelden raholluksesta vastaavat vakuutetut ja ty6nantaiat.

Cadres-idriestelmiss6 v6hlmmilsvakuutusmaksu on 15 0/o, josta ty6nantajan osuus
on 9.5 prosenttlyksikk6i la vakuutetun 5.5 prosenttiykslkk6i. Vakuutusmaksu mak-
setaan palkansaaJien ylelsen eldkeltrlestelm6n soveltaman rajatulon ylittEivAltA

ansiotulon osalta ylfirajatuloon astl, lonka m66r6 on 4-kertainen verrattuna ylei-
sen i6riestelm6n ralatuloon. Vuonna 1973 tehdyn soplmuksen mukaan vakuutus-
maksusta osa menee vuoden 1976 alusta lEhtlen non-cadres-j6rjestelmdlle, josta
nAin kertyy eldkeoikeutta my6s cadres-palkansaajllle. TEmi osuus maksusta mak-
setaan sliti anslotulon osasta, lota k6ytet66n eldkeperusteena yleisess6 t6ries-
telmAss6. Sopimuksella haluttiln varmlstaa, ettd cadres-palkansaarat maksavat
vakuutusmaksuja v6hlntdin saman verran kuln non-cadres-palkansaaiat.

Non-cadres-jdrjestelmfissfl vakuutusmaksu on 4.4 0/o ansioista rajatuloon asti,
joka on 3-kertainen verrattuna palkansaajien yleisessd elikeiSriestelm6ssS so-
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vellettavaan rajatuloon. Vakuutusmaksu jaetaan tyonantajan ja vakuutetun kes-
ken suhteessa 3:2. Vapaaehtoisesti maksua on mahdollista nostaa 4 prosentti-
yksikolld; edelleen jaettuna ty6nantajan ja vakuutetun kesken suhteessa 3:2.

Lisaeldkejirjestelmien halllnnosta vastaavat sita varten perustetut kassat. cad-
res- ja non-cadres-jdrjestelmilla on omat keskuselimensa, joiden tehtavdna on
toimia koordinoivina ja rahavaroja tasaavina yhteislyoeliminA.

cadres-jarjestelmdssi peruskassoja on yhteensa 75, jotka toimivat joko tyon-
antaja-, tycinantajaryhmittym6-, ammattiala-, teollisuus- tai alueellisella pohjalla.
Tyonantaja voi itse tietyilla ehdoilla valita haluamansa kassan. Non-cadres-jarjes-
telmassii kassoja on 60, joista suurin osa on useiden ty6nantajien yhteisid
kassoja ja vain muutamat yrityskassoja.

T6ssd kuvattujen l6rjestetmien lisdksi on lisdeldkejarjestetmia, jotka toimivat
itsendisesti edellisen organisaation ulkopuolella. Niita on mm. pankkien, sanoma-
lehtlen, lllkenteen ja hotelllalan palveluksessa olevilla.

Muut palkansaaiien ellkej6rjestelmiit

Maataloustyaintekil6llle, kaivosmiehllld, rautatiel6lsitlii ja lulklsissa tdissii oleviila
on omat eldkejArjestelmdnsA erillisine hallinto-organisaatiolneen.

Itsendisten yrittdjien el5kej5riestelmiit

Itsen&iisid yrittaijiii varten on neljd erillista el6kej6rjestelm66; kaupan la teollisuu-
den harjoittajien elEkejirjestelmA, vapaan ammatin harjoittajien eldkejdrjestetmd,
kdsileolllsuuden harjoittajlen elakej6rjestelm6 seka maatalousyrlttEtlen el6kejdr-
iestelmd. Jiirjestelmistd maksetaan vanhuus- ja perhe-elikkeitd. Tydkyvyttrimyys-
turva on toteutettu muuta tiet6. Kullakin naistd eldkejarjestelmista on omat hal-
linto-organisaationsa, jotka muodostuvat keskuslaitoksesta ja ammatillisesti tai
alueellisesti taikka molemmilla perusteilla muodostetuista paikalliskassoista.

Kaupan ja teollisuuden sek6 kisiteollisuuden harjoittajien elAkejArjestelmissd elAk-
keen mdarS Ja saamisen edellytykset ovat samat kuin palkansaajien yleisessd
eldkejdrjestelmiss6. Maatalousyrittajien el6kej6riestelmdss6 vanhuuseliike mak-
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setaan 65 vuoden idssd 15 vakuutusvuoden jdlkeen. Heilld elAke muodostuu tasa-
suuruisesta perusosasta ja liihinnd vakuutusajan pituudesta riippuvasta lisaosas-
ta. Ne maatalousyrittdjdt, jotka eivat ole oikeutettuja varsinaiseen elAkkeeseen,
voivat saada erityistd vanhuusavustusta. Maatalousyrittajen leskelle maksetaan 55

vuoden idssd perusosa ja puolet edunjdttAj6n ansaitsemasta lisdosasta.

yrittajdeldkkeet rahoitetaan vakuutetuilta koottavilla vakuutusmaksuilla, erilaisten
liike- ja maatilaverojen tuotolla seka valtion maksamalla avustuksella. Maatalous-
yrittrijillA vakuutusmaksut ovat tasasuuruisia, muilla yrittdjil16 ansioiden suuruu-

den mukaan m66r6ytyvi6.

11.7 SAKSAN LIITTOTASAVALTA
(1 DM = 1,59 mk)

Elakejeriestelmat:

-- tydntekiididen elAkejirjestelma
-- toimihenkil6iden elAkejirjestelmd

- muut palkansaaiien elAkejirjestelmEt:

- kaivosmiesten elAkejiriestelm6

- julkisissa t6iss6 olevien vlrkamiesten elakejarjestelmdt (valtio, kunnat Ine)

- valtion palveluksessa olevien ei-virkamiesten lis6eliikejArjestelmAt (rauta-

tiet, postl jne)

- itseniisten yrittdiien el6kei6rjestelm6t:

- maatalouden harjoittailen eldkejirjestelm6

- lukuisia vapaan ammatin harioittajien elikejArlestelmi6 (l6iikArit, lakimiehet,

apteekkarit Jne)

Tydnteklldlden ia tolmlhenklldlden ellkeliirlestelmet

Ty$ntekii6illd ja toimihenkil6illA on molemmilla omat elfikejdriestelmansa (1957)'

mutta j6rjestelmfit ovat tdysin samanlaiset. Palkansaajien llsfiksi ifiriestelmien
pllrlln kuulwat my6s itsenfilsistfi yrittdjlstd kisiteolllsuuden harioittaiat ia erAAt

vapaan ammatin harioittaiat (esim. taiteilllat ia terveydenhoito- seka opetusalo-
jen yrittijdt). Edelliset kuuluvat ty6ntekll6lden ia ialklmmaiset toimlhenkil6iden
elSkelaln alaisuuteen.
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Molemmat jerjestelmet perusluvat pakollisen vakuutuksen periaatteelle. Siina
tapauksessa, etta pakollisen kuulumisen edellytykset lakkaavat olemasta, vakuutet-
tu voi pysyA jdrjestelmissd vapaaehtoisuuden pohjalla, jos h6n on maksanut va-
kuutusmaksut jdrjestelmdlle vAhint66n 60 kalenterikuukaudelta viimeisten 10 vuo-
den kuluessa. Vuoden 1973 alusta ovat ne perheenemdnnat, jotka eivdt ole an-
sioty6ss6 kodin ulkopuolella, seki ne itsendiset yrittiijiit, jotka eivdt vield kuutu
eltikevakuutukseen, voineet liittyii jiirjestelm66n vapaaehtoisuuden pohjalla. He
voivat itse valita kumpaan j6rjestelm6dn haluavat kuulua.

Alaikaraja jdrjestelmiin kuulumiselle on 15 vuotta. Jdrjestelmissd maksetaan van-
huus-, tydkyvyttomyys- ja perhe-eldkkeita sekd hautausavustuksia.

vanhuuselrke mycinnetdSn sekd miehille etti naisille 6s vuoden idstd tai 63 vuo-
den idstd mikali vakuutetulla on takanaan vdhintddn 35 vakuutusvuotta. Elake
maksetaan viimeksi mainitussa tapauksessa v6hentamattdm6n6 ikdvuosien 6$-
65 vdlillS, vaikka edunsaaja jatkaisi ty6ntekoaan edellyttden, ettei ty6tulo ytita
30 0/o korkeimmasta vakuutusmaksuJen perusteena olevasta ansiotulosta. Ty6n-
teon jatkamisella ei ole vaikutusta elSkkeeseen 65 vuoden iAst6 l6htien.

Naispuolinen vakuutettu voi saada eldkkeen jo 60-vuotiaana, jos h6n on ollut
ammatissa vdhint66n 10 vuotta vilmeislsti 20 vuodesta. El6ke voidaan myontdd
sekd mies- etti naispuoliselle vakuutetulle samoin 60 vuoden i6ssd, jos vakuu-
tettu on ollut yhden vuoden ty6tt6mdn6 viimeisten 18 kuukauden aikana. Van-
huuselAke voidaan maksaa 62 vuoden iasta, ios vakuutettu on menettAnyt ty6-
kyvystdAn v6hint6Sn kakslkolmasosaa.

Etdkkeen ottamista voidaan lyk6td 65 vuodesta yldspdin 67 vuoden ik66n, jolloin
65 vuoden idssi maksettavaa elaketta korotetaan 0.6 0/o lykkayskuukautta kohti.

El6kkeen saamiseksi vakuutetun edellytetiSn maksaneen vakuutusmaksuja vA-
hint66n 180 kuukaudelta eli 15 vuodelta. Vakuutusvuosiksl lasketaan my6s ne
vuodet, jolloin vakuutettu on ollut ty6tt6m6ne, sotapalveluksessa tai kykenemd-
t6n ty6h6n, ja my6s ne vuodet, jotka h6n on kdyttSnyt koulunkiiyntiin tai opis-
keluun 15 ikivuoden l6lkeen.

VanhuuselEkkeen suuruus on 1.5 o/o eldkeperusteesta kerrottuna vakuutusvuosien
lukum6Ar6lld. El6keperuste saadaan siten, etti kultakin vakuutusvuodelta 1S ikd-
vuodesta lahtlen lasketaan vakuutetun vakuutusmaksulen perusteena olevan
anslon suhde sille vuodelle laskettuun kaikkien vakuutettuien keskimdArAiseen
vakuutusmaksuien perusteena olevaan ansloon. Elakkeelle jiatdessi ndista vuo-
silaskelmista otetaan kesklarvo fa kerrotaan slll6 elEkkeelleltiAmisvuoden "els-
kekesklarvo". Vilmeksl malnlttu tarkolttea kalkklen vakuutettulen vakuutusmaksu-
len perusteena olevaa kesklmEtrllst6 anslota kolmelta viimeiselt6 vuodelta -
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eldkkeellejddmisvuosi ja sitd edeltdvd vuosi poisluettuina. Vuonna 1976 "elAke-
keskiarvo" on 1528 DM (2307 mk) kuukaudessa. Elakettd laskettaessa vuosi-
ansiot otetaan huomioon enintdin siihen m65r55n, joka vastaa kaksinkertaista
vuotuista "eldkekeskiarvoa" pydristettyn6 ylempiidn 600:lla jaolliseen md6rdAn ja
12:lla jaettuna. - ElAkkeen enimmAismdArdksi voi teoriassa tulla 50 vakuutus-
vuoden j5lkeen 75 0/o elAkeperusteesta.

Vanhuuseldkkeeseen tulee jokaisen alle 18-vuotiaan (tai opiskelevan alle 25-vuo-
tiaan) lapsen osalta korotus, jonka suuruus on 10 0/o kulloinkin sovellettavasta
kaikkien vakuutettuien keskimAArdisestA vuosiansiosta eli "eldkekeskiarvosta".

Vakuutettu joka on maksanut vakuutusmaksuja ainakin 25 vuodelta on oikeu-
tettu viihimmdiselikkeeseen. Tdmd muodostuu siten, ette elakeperusteena kAy-
tetiiSn 75 0/o kaikkien vakuutettujen keskimdirdisesta ansiotulosta, mikali vakuu-
tetun oma eldkeperuste tulojen alhaisuuden vuoksi jdisi tuon mdArdn alapuo-
lelle.

Ty6kyvytt6myyseliikettE maksetaan 1) vakuutetulle, joka ei pysty tyoskentelemA6n
missddn ammatissa ("yleinen ty6hr/vytt6myys") ja 2) vakuutetulle, ioka ei pysty
omassa ammatissaan ansaitsemaan 50 0/o normaalista ansiosta tdssi ammatissa
("ammatillinen ty6kyvytt6myys"). ElAkkeen saaminen edellyttid vakuutusmaksuja
60 kuukaudelta.

Ty6kyvyttrimyyseldkkeen suu ru us mddrdytyy samal la tavalla ku i n van hu usel iikkeen-
kin, jos kyseessd on "yleinen ty6kyvytt6myys". Siind tapauksessa, ettd kysymyk-
sessl on lq /ytt6myys jatkaa omassa ammatissaan, eliike on 2/3 "yleisen tyo-
kyvyttdmyyden" mukaan saatavasta elAkkeestd.

Ty6kyvytt6myyselakette laskettaessa otetaan - alle S5-vuotiailla vakuutetuilla -
vakuutusvuosina huomioon myds aika elSketapahtuman sattumisesta 55 ikdvuo-
cien tAyttimiseen. Tama edellytt6S kuitenkin sit6, ett6 vakuutettu on maksanut
vakuutusmaksut vdhlnt66n 36 kuukaudelta viimeisten viiden vuoden aikana tai
vakuutusmaksut puolesta m56r6st6 niit6 kuukausia, jotka ovat kuluneet h6nen
vakuutuksen piiriin tulostaan.

Elakkeeseen maksetaan iokaisen lapsen osalta samat korotukset kuin vanhuus-
elAkkeessd.

Perhe-el{kkelden saaminen edellyttdA, etti edunidttij| oli suorittanut vakuutus-
maksut 60 kuukaudelta tai etta edunjatteie sai kuollessaan vanhuus- tai tyoky-
vytt6myyselikett6.

Jokaiselle sek6 nais- ettd miespuoliselle leskelle maksetaan kolmen kuukauden
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ajalta edunjdttAjdn kuoleman jdlkeen vAliaikaisena leskenelEkkeend sama mAdrii,
johon edunjdttdjti olisi ollut oikeutettu "yleisen tydkyvyttomyyden" tapauksessa.
Tiimdn jdlkeen aletaan maksaa normaalia leskenelaketta. SitA maksetaan yli
4S-vuotiaalle tai tydkyvyttomdlle lai lapsia huoltavalle leskelle. Normaalin lesken-
eldkkeen maara on 60 0/o siitA eliikkeestd, jota edunjdttdjA sai tai johon hiin olisi
ollut oikeutettu "yleisen tydkyvyttdmyyden" tapauksessa. Kutakin alaikdistA lasta
kohti tulee elakkeeseen samansuuruinen korotus kuin vanhuuseldkkeessd.

Leskelle, joka ei tayta normaalin leskeneldkkeen saamisen edellytyksid, makse-
taan alennettua el6kett6. Sen suuruus on 60 0/o siita osasta "ammatillisesti ty6-
k),vytt<imdn" el6kettii, joka saadaan ennen edunjdttAjdn kuolemaa maksettujen
vakuutusmaksuien perusteella laskien.

Miespuolisen lesken osalta on jatkuvan eldkkeen saamisen edellytyksena, ette
hdn oli taloudellisesti riippuvainen vaimostaan.

Leski, joka solmii uuden avioliiton, saa kertasuorituksena viiden vuoden lesken-
eldkkeen.

Eronnut aviopuoliso saa perhe-elakkeen, jos hAn oli oikeutettu elatusapuun
tai oli saanut'sit6 edunj6ttdjAltd tAmAn kuolemaa edeltAneend vuonna. Eltikkeen
mddr6 on suhteessa avioliiton kestoon.

Orvoneldke on jokaiselle puoliorvolle 10 0/o ja jokaiselle tdysorvolle 20 0/o edun-
jattajan tyokyvyttomyyseldkkeestA "yleisen ty6kyvytt6myyden" tapauksessa lapsi-
korotuksineen. Orvonelakettd maksetaan 18 ikdvuoteen, opiskelijoilla 25 ikavuo-
teen saakka. Jos opiskeleva lapsi joutuu tit6 aikaisemmin keskeyttdmAtin opin-
tonsa asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi, hin saa orvoneldkkeen vastaavan-
pituiselta opiskeluajalta 25 ikAvuoden jdlkeen.

Perhe-eldkkeiden yhteismddrd ei saa olla suurempi kuin edunjAttAjAn tyokyvytto-
myyseldke "yleisen tyokyvytt6myyden" tapauksessa.

Hautausavustuksena maksetaan rahasumma, joka vastaa edunjAttiijain 20---40
piiivAn ansioita, tai kolmen kuukauden eltike, jos edunjittAjS sai vanhuus- tai
tyokyvyttomyyselAkettd.

Maksussa olevia eldkkeitd tarklstetaan kerran vuodessa erityisen kertoimen avul-
la, joka perustuu aikaisempien vuosien kaikkien vakuutettujen keskiansioon ja
sen perusteella laskettuun "eldkekeskiarvon" kehitykseen. Kuten edelld jo on
selostettu, vuosittainen "el6kekeskiarvo" tarkoittaa kaikkien vakuutettujen va-
kuutusmaksujen perusteena olevaa keskiansiota kolmelta viimeiseltd vuodelta -
tarkistusvuosi ja sitA edeltivd vuosi polsluettuina. Eldkkeen tarkistuskerroin on
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tarkistusvuotta edeltdvdn vuoden "elAkekeskiarvon" suhde site edeltavan vuoden
vastaavaan keskiarvoon. Alle 3 o/o:n muutos "eldkekeskiarvossa" ei aiheuta el6k-
keiden tarkistusta.

Pakollisen vakuutuksen lisaksi vakuutetut voivat ottaa vapaaehloisen lis6el6ke-
vakuutuksen, joka kdsitt66 vanhuus-, tyokwyttomyys- ja perhe-elakkeet. Eldkkeen
mdArd karttuu kultakin vakuutusvuodelta vakuutetun iAstd lisdvakuutuksen alka-
essa riippuvana prosenttisena osuutena maksetuista vakuutusmaksuista. Lesken-
elAkkeen mddr6 on 60 0/0, puoliorvon 10 0/o ja tAysorvon 20 0/o edunjdttdjdn eldk-
keesta. Vakuutusmaksun suuruus voidaan valita asetettujen rajojen sisalta.

Jiirjestelmien rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja valtio. Palkan-
saajavakuutetut maksavat 9 0/o palkkatulostaan. Jos tulo on vdhemmdn kuin 10 0/o

korkeimmasta vakuutusmaksuperusteena olevasta ansiotulosta - 3 400 DM
(5 406 mk) kuukaudessa vuonna 1977 - ei vakuutettu suorita tellaisesta tulosta
lainkaan vakuutusmaksua. Samoin ei mydskaiin siita tulosta, joka ylittaa 3 400 DM
kuukaudessa.

Tydnantajat suorittavat vakuutusmaksuina g 0/o palkoista. Tyonantaja maksaa osuu-
tensa my6s sellaisen edelld mainitun vakuutetun osalta, jonka ansiotulo on vd-
hemm6n kuin 10 0/o korkeimmasta vakuutusmaksujen perusteena olevasta tulosta.
Yliirajan ylittAvistd ansioista ei tyonantajakaan maksa endd vakuutusmaksuja.

Jarjestelman piiriin kuuluvat itsendiset yrittiij6t rahoittavat itse koko oman elAke-
turvansa muulta paitsi valtion kustantamalta osalta.

Valtion osuus elSkkeiden kustannuksista on noin 20 0/0.

Molempien eldkejArjestelmien halllntoa varten on oma organisaationsa. Toimi-
henkiloiden jarjestelmaa hoidetaan keskitetysti, kun taas tyontekij<iiden jdrjestel-
mdn hallinto on hajasijoitettu. Toimihenkiltiiden elikevakuutusta hoitaa koko
liittovaltion puitteissa Toimihenkiloiden vakuutuslaitos. Se on taloudellisesti tay-
sin itsenainen ja erill6dn muusta sosiaalivakuutustoiminnasta toimiva laitos.

Ty6ntekij6iden yleisen j6rjestelmAn piirissd toimii 20 eri laitosta. Niista 18 on alu-
eellisia, kunkin osavaltion alueella toimivia yleisid vakuutuslaitoksia, kun taas
Merimieskassa ja RautatielAisten vakuutuslaitos ovat ammalillisia, koko liitto-
valtion puitteissa toimivia laitoksia. Liittovaltion vakuutusvirasto huolehtii kustan-
nusten tasauksesta ndiden muuten melko itsenAisesti toimivien laitosten kesken.

JArjestelmille tulevien vakuutusmaksujen kokoamisesta huolehtivat paikalliset sai-
rausvakuutuskassat. Elakevakuutuksen yleisvalvonta kuuluu ty6- ia sosiaaliministe-
ri6lle.
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Muut palkansaailen el{keliirjestelmfit

KalvosmlehlllS ja lulkleleaa t0lgsli olevilla vlrkamlehlll& on omat erityisetdkejdr-
jestelmansi. Ne julkisissa tdisse olevat palkansaajat, joita ei lueta virkamiehiksi.
kuuluvat palkansaajien yleisiin elakejarjestelmiin. Erdrll6 niist6 palkansaajista,
rnm. rautallelxlsilla ja postln palveluksessa olevilla, on oma lisdelakej6rjestel-
mdns6, jonka edut taydentevat yleisen jarjestelmdn maksamia etdkkeitA.

Itsendlsten yrifteiien el{kejErjestetmfit

sen lisaksr, etta edella mainituille yrittajaryhmille on jirjestetty elaketurva pal-
kansaajien el6kejArjestelmien yhteydessi, on kdyt6ssd lukuisia vapaan ammailn
harlolttallen qlEkejdrjestelmia. Niite on muun muassa laakdreilla, takimiehillt6 ja
apteekkareilla.

Maalalouden harfolttafllla on samoin oma elakejdrjestelmansd. Tdsta jdrlestelmasti
maksetaan vanhuus-, tydkyvytt6myys- ja leskeneldkkeitn.

Maatalousyritt6jien vanhuuselakeikd on 65 vuotta, vakuutusaikavaatimus vanhuus-
eldkkeeseen 180 kuukautta eli 15 vuotta ja edellytyksena tyonteon lopettaminen.
Ty6kyvytt6myyseldke edellyfiea 60 kuukauden vdhimmiisvakuutusaikaa. Lesken-
eldkettd maksetaan, jos edunldttdja oli maksanut vakuutusmaksut 1go kuukau-
delta ja naisleski ttiyttanyt 60 vuotta tai miesleski 6s vuotta. Jos edunjAttajd sai
kuollessaan vanhuuselaketta, leski saa elakkeen i6sti riippumatta. Avioliitto edel-
lytetaan kuitenkin solmltuksi ennen edunJEttiijin 65 vuoden ikti6. Eliikkeiden m66-
rat ovat tasasuuruiset, vaihdellen ainoastaan edunsaajan perhesuhteiden mukaan.

Maatalousyrittajien vakuutusmaksut ovat tasasuuruisia. Liittovaltio maksaa ne
kustannukset, joita yrittdjien vakuutusmaksut eivat kata. Viime vuosina valtion
osuus on ollut 7G-75 0/o kaikista menoista. JArjestelman hallinnosta vastaa 19
alueellista maatalouden vakuutuskassaa, joilla on yhteinen keskuselin.

143



11.8 SVEtrSt
(1 fr = 1,57 mk)

Eldkejdrjestelm6t:

- yleinen elekejarjestelma

- uusi lakisdAteinen ty6eldkejdrjestelmd (voimaan vuoteen '1980 menness6)

Yleinen elEkejirjestelm6

Sveitsin ansioihin suhteutettu elakejarjestelmd myont66 vanhuus- ja perhe-el6k-
keita (19,t8) sekii tydkyvytt<imyyseliikkeita (1960 ja 1968). ElAkejArjestelmtin piirlln
kuuluu koko vAest6 ja se perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle.

Vanhuusettikkeltd maksetaan 65 vuotta tayttaneelle miehelle ja 62 vuotta tdyttd-
neelle naiselle. ElAkkeen saaminen ei edellytA tydnteon lopettamista.

Vanhuuseldkkeitd on kahdenlaisia: ns. vakinaisia ja ylim66rAisi6 el|kkeitd. Vaki-
naiset eldkkeet jakautuvat tAysimidriisiin ja osaelSkkeisiin.

TAysimaardisen elakkeen saamiseksi vaaditaan, etta vakuutettu on maksanut
vakuutusmaksunsa jokaiselta vuodelta vuodesta 1948 ldhtien tai 20 vuoden
tayttamisesta jos se on tapahtunut vuoden 1948 jtilkeen.

T6ysimASrdinen el6ke kuukautta kohti lasketaan siten, ettA kiinteAin 420 lr:n
(659 mk) perusmSdrddn lisdt6in 1.67 0/o keskimAdr6isest6 indeksil16 tarkiste'
tusta vuositulosta niiltd vuosilta, joilta vakuutettu on maksanut vakilutusmaksunsa.
Huonojen ansiovuosien vaikutusta keskiansioon korjataan siten, efia yksi vuosi
jokaisesta seitsemesta voidaan jiittAi pois keskiansiota laskettaessa. Aviolii-
tossa oleva mies, jonka aviovaimo ei ole ty6ssa kodin ulkopuolella, voi laskea

hyvEikseen ne vakuutusmaksut, jotka tAmA oli maksanut ennen avioliittoa tai sen

aikana. Eliikkeillri on vahimmdis- ja enimmAism66r6t. Yksiniisen henkil6n tay-

den elikkeen vdhimmiismdara on 6300 fr (9891 mk) ja enimmiism6ArA 12600 lr
(19782 mk) vuodessa. Enimmiismiara vastaa 378(x) fr (59346 mk) keskimaArii-
sen vuositulon perusteella lasketun elekkeen m6tir66.

Avioliitossa olevalle miehelle, jonka vaimo on tiyttinyt 45 vuofta mutta ei 60

vuotta, eliiketta korotetaan 35 0/0. Jos aviovaimo on tayttenyt 60 vuotta tai on
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tyokyvyton, korotus on 50 0/0. Alle 18-vuotiaista (tai alle 2s-vuotiaista opiskele_
vista) lapsista maksetaan 40 0/o korotus yksineisen henkilcin elakkeesta.

Tdysimddrdisten eldkkeiden ohella maksetaan ns. osaeldkkeitd. Niite saavat va-
kuutetut, jotka eivat ole suorittaneet taysimearaiseen elakkeeseen vaadittavaa
madrdd vakuutusmaksuja. Vdhimmdisvaatimuksena on maksetut vakuutusmaksut
yhdeltd vuodelta. osael6ke on yhta suuri osa tdydesta elakkeestd kuin ao.
henkilon vakuutusvuosien lukumddrd on h6nen ikdluokassaan vaadittavasta tay-
destai mddrdstri.

sellaiselle sveitsin kansalaiselle, jonka vakinainen elake j6d pienemmdksi kuin
tiiysimiiaraisen etakkeen vihimmaismdird, maksetaan vakinaisen eldkkeen lisdksi
ns. ylimdiiriiistd eldkeltS. sen tdysi mddrd puolestaan vastaa tdyden eldkkeen
vdhimmdismaardd. Ylimadrdistd eldkettd maksetaan, jos kaksikolmasosaa vuosi-
tulosta yhdessd kohtuulliseksi arvioidun omaisuuden tuoton kanssa ei yksinai-
selld henkilolla ylitd 8400 fr (1g1BB mk), aviopuotisoiila 12600 rr (19782 mk) ia
orvoilla 4200 tr (6594 mk). Tulorajoja ei kuitenkaan sovelleta henkiloon, joka
on syntynyt ennen 1.7.1883 eikd ennen 1.12.1949 leskeksi tai orvoksi tulleisiin.
Ndma ovat niitd henkitciita, jotka jdiv6t vuoden 1948 lain utkopuolelle. Tulo-
rajoja ei myoskdan sovelleta 62 vuotta tayuaneeseen aviovaimoon, joka ei ole
maksanut vakuutusmaksuja (ndin on vain niin kauan kuin aviomies ei ole oikeu-
tettu aviopuolisoille maksettavaan vanhuuselakkeeseen), eikd naiseen, joka on
eronnut puolisostaan 61 ikdvuoden tayilamisen jalkeen. ylimadraisten eldkkeiden
osalta jarjestelma vastaa tavallaan tasasuuruisia elakkeitd maksavaa kansaneld-
kejdrjestelmdd. Nditd ylimadraisiA elakkeita voidaan maksaa paitsi vanhuus-, mycis
ty6kyvyttomyys- ja perhe-eldkkeen saajille.

Eldkkeensaaja, joka on ollut vdhintddn vuoden vaikeasti avuton, saa elakkeeseen-
sd listiyksenii 80 0/o yksinaisen henkil6n tayslmaaraisen eldkkeen v6himmdis-
mEidrAstd.

Leskeneldkettd maksetaan alle 62-vuotiaalte teskelle, jolla on edunjattajdn kuol-
lessa huollettavanaan yksi tai useampia lapsia, sekd lapsettomalle leskelle,
jcka edunjattdjdn kuollessa on tEiyttdnyt 45 vuotta ja ollut avioliitossa vdhintdiin
viisi vuotta. Jos leski oli ollut avioliitossa useammin kuin kerran, voidaan eri
avioliittojen kestoajat tarvittaessa laskea yhteen. Leskenelake on 80 0/o siit6 edun-
jAttaijAn vanhuuseldkkeesta, jota hdn sai tai johon han oli oikeutettu. ElAkkeen
vdhimmAismddrii on 5040 tr (7 913 mk) ja enimmdismddrA 10080 fr (15826 mk)
vuodessa.

Leskelle, joka ei t6ytA edellisiA vaatimuksia, maksetaan kertasuorituksena 2-4
vuoden leskenelaketta vastaava rahasumma riippuen lesken i6std edunjdttdjdn
kuollessa ia avioliiton kestosta.
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Eronnut nainen on oikeutettu leskenelSkkeeseen, jos hdn sai elatuksen miehel-
tti6n ja avioliitto oli kestAnyt ainakin 10 vuotta.

Orvonelekeila maksetaan sekd tdys- etta puoliorvolle. ElAkettd maksetaan 1B
vuoden ikAdn saakka ja 25 vuoden ik6dn jos asianomainen opiskelee. puoli-
orvon el6ke on 4o o/o edunjattdjan vanhuuseldkkeesta. Vdhimmdismiiard on 2520tr
(3956 mk) ja enimmdismAiira 5040 tr (7 913 mk) vuodessa. Tdysorvon eldke
on 60 0/o edunjdttiijdn vanhuuselAkkeesta, vahimmAismAdrdn ollessa 3 780 fr
(5935 mk) ja enimmdismdd,rAn 7 560 fr (11869 mk) vuodessa.

Tyiikyvytttimyyselakkeilla on oma jdrjestelmAnsd, mutta se on erittain lAheisessd
yhteydessd vanhuus- ja perhe-eldkejArjestelmAAn. TyokyvyttomyyselakkeillA pyri-
taan suojelemaan vakuutettuja tyokyvyttomyyden taloudellisilta seurauksilta siihen
katsomatta, johtuuko tyokyvyttomyys sairaudesta tai tapaturmasta. Ulottuvuus on
sama kuin vanhuus- ja perhe-eldkkeillA. Eldkkeen saamiseksi vaaditaan vakuutus-
maksut samojen perusteiden mukaan kuin vanhuuseldkkeessA. Eldkkeen maksa-
minen aioitetaan aikaisintaan 18 vuoden idssd. Tyokyvyttomyyselake muuttuu
vanhuuseldkkeeksi edunsaajan tayttaessd elAkeidn.

Tiiysi tyokyvyttomyyselAke maksetaan, jos tydkyvyttomyysaste on ansiokyvyn me-
netyksene ilmaistuna viihintdtin 66 213 0/0. Jos tyokyvyttomyysaste on taman
alapuolella, mutta yli 50 0/0, maksetaan ainoastaan puolet ttiydestA eldkkeestA.
Poikkeustapauksissa tdmA maare voidaan maksaa silloinkin kun tyokyvyn mene-
tys on vain 1/3. Tyokyvyttomyysaste mdArdtti6n vertaamalla kuntoutuksen jdlkeistii
ansiomaaraa siihen ansioon, jonka asianomainen saisi, jos hdn ei olisi ty6kyvy-
ton. Kuntouttaminen on tyokyvyttomyyselAkevakuutuksessa tuotu voimakkaasti
esille. Varsinaista eliikettd maksetaan vasta, jos kuntouttamisyritykset eivAt joh-
da tulokseen. Kuntouttamisaikana maksetaan eldkettA vastaavaa p6iv6rahaa.

Tyokyvyttomyyseldkkeiden mAdrit lasketaan samalla tavalla kuin edelld vanhuus-
elAkkeiden m66r6t. Edunsaajalle, joka tarvitsee jatkuvaa toisen henkilon hoitoa,
suoritetaan tycikyvyttomyyden vaikeusasteesta riippuen 20-80 % yksinaisen hen-
kil6n vanhuusel6kkeen vihimmdismddrdst6 lisdyksena elakkeeseen. TAmAn lisAn
saamisen edellytyksenA on vielii, etteivat edunsaajan muut tulot ylitd tiettyA ra-
iaa-

Tyokyvytt6myyselake myonnetddn my6s silloin, kun kysymyksessd on pitkdaikai-
nen sairaus mutta ei pysyva tyokyvyttomyys (viihintddn 360 pdivd6 tydkyvyt6n ja
tydkyvyn vaheneminen 50 0/o tai enemman).

Erillisen lain nojalla kantonit my<intAvAt tuloharkintaisia lisdeliikkeitii pienituloi-
sille vanhuus-, tyokyvyttdmyys- ja perhe-elSkkeen saajille. Kukin kantoni voi
itseneisesti piiiittaiii ndiden lisdeldkkeiden maksamisesta. Liittovaltio korvaa kan-
toneille 30--:70 0/o lis?ieldkkeiden kustannuksista kantonin taloudellisesta kanto-
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kyvyst5 riippuen. LisAelAkkeiden tarkoituksena on yhdessii varsinaisten eldkkei-
den kanssa taata iokaiselle edunsaajalle riittAv6 toimeentulo. LisdelSkkeitd myon-
nettaessa otetaan huomioon edunsaajan tulot ja omaisuus tiettyjen s66nt6jen
mukaan. NditA eldkkeita voidaan maksaa Sveitsin kansalaisille ja niille ulko-
maalaisille, jotka ovat asuneet maassa keskeytyksetta vdhintddn '15 vuotta (pako-
laisten kyseessd ollen viisi vuotta).

Eliikkeet tarklstetaan hintatason muutosten perusteella joka kolmas vuosi. Tar-
kistus voidaan suorittaa aikaisemminkin, jos kuluttajahintojen muutosta osoittava
indeksi on kohonnut 8 0/0. Maan hallitus voi lisdksi samassa yhteydessa p?iiittiiii
elAkkeiden korottamisesta myos ansiotason nousun perusteella, jos tama on
suurempi kuin hintatason nousu. Tama tarkistus tapahtuu erillisell6 lainsdddtin-
nolld. Elakkeen laskemisessa kdytettavAn keskiansion tarkistuskertoimet voidaan
samoin maan hallituksen pS5toksella tarkistaa tdssd yhteydessd.

Elakkeiden rahoituksesta vastaavat palkansaajien osalta vakuutetut itse, tydn-
antajat seka kantonit ja valtio. Vakuutettu maksaa vakuutusmaksuna 4.9 0/o ansio-
tulostaan. TdstA mdtirAsta 9/10 menee vanhuus- ja perhe-elAkkeisiin ja loput 1/10

ty6kyvytt6myyselikkeisiin. Tyonantajat maksavat palkoista vakuutusmaksua sa-
man verran kuin palkansaajat.

Itsendisten yrittdjien vakuutusmaksun suuruus on 6.8 0/o verotettavista vuosi-
tuloista. Jos yrittAjdn vuositulo on alle 20000 fr (31 400 mk) mutta vdhintiidn
2 OO0 fr (3 140 mk), vahenee vakuutusmaksu asteittain 3.9 o/o:iin. Jos vuositulo
on alle 2 000 fr, on vakuutusmaksu aina 78 tr (122 mk) vuodessa.

Henkilot, jotka eivdt harjoita ansiotoimintaa ja joilla ei ole vakuutusaikanaan
tuloja, suorittavat vakuutusmaksuina varallisuudesta riippuen 78-800 lr (122-
1256 mk) vuodessa vanhuus- ja perhe-elAkkeisiin sekd 8-800 fr (13-1256 mk)

tyokyvyttomyyselAkkeisiln. Tyossdkdymdttomet perheenemiinniit eivdt maksa va-
kuutusmaksuja.

Valtio ja kantonit osallistuvat vanhuus- ja perhe-eldkejdrjestelmdn kustannuksiin
kiinteillS vuosimaksuilla. Vuoteen 1978 saakka niiden osuus on vAhintddn 20 0/o

ja sen jAlkeen vahintaan 25 0/o kaikista kustannuksista. Ne myos maksavat 50 o/o

tyokyvyttdmyysel akkeiden kokonaiskustannu ksista. Toisen puolen tydkyvytt6myys-
elakkeiden kustannuksista suorittavat vakuutetut ja tyonantajat. Valtio ja kantonit
iakavat kustannuksensa kesken66n siten, ettii valtio suorittaa niist6 314 ia kan-
tonit 1/4.

Elakeiarjestelmdn hallinnosla huolehtivat ns. tasausrahastot, joita on yhteensa 107.

Kantonit ovat perustaneet 25 ja valtio kaksi (liittovaltion virkamiehid ja ulkomailla
asuvia vakuutettuia varten) rahastoa. Tiimtin lisAksi on 80 eri ammattiryhmien
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tasausrahastoa. Viimeksi mainittujen rahastojen perustaminen edellyttdd, ettd
mukana on vdhintiidn 2 000 tyonantajaa tai itseneista yrittdjad tai rahaston va-
kuutusmaksutulo on vuodessa ainakin 10 miljoonaa frangia. Tasausrahastojen
pddtehtavana on vakuutusmaksujen kerddminen sekd eldkkeiden myontdminen ja
maksaminen. Eri tasausrahastojen keskuselimend on Keskustasaustoimisto, joka
suorittaa vakuutettujen rekisterdinnin.

valtion elimet harjoittavat jdrjestelman epasuoraa valvontaa. sitd varten on ole-
massa tarkastustoimistoja, joissa tutkitaan aika ajoin rahastojen kertomukset.

TydkyvyttomyyselAkkeiden hallinto on liiheisessd yhteydesse vanhuus- ja perhe-
eldkkeiden hallintoon. omia elimia ovat kuitenkin tyokyvytt6myysvakuutuslauta-
kunnat, jotka kasittelevat tyokyvyttomyystapaukset ja paattevdt kuntoutusohjel-
masta seka eldkkeiden myontamisestd. Jokaisessa kantonissa on oma tyoky-
vyttomyysvakuutuslautakuntansa. valtio on lisaksi perustanut kaksi lautakuntaa,
joista toinen on perustettu liittovaltion virkailijoita ja toinen ulkomailla asuvia
vakuutettuja varten. Kuntoutustoimintaa varten on olemassa 10 alueellista toimis-
toa eri kantoneissa.

Jdrjestelmtin yleisvalvonnasta vastaa sisdasiainministerio.

Tasausrahastojen paatoksista voidaan valittaa ensin kussakin kantonissa ole-
valle valitusviranomaiselle seka sen jdlkeen liittovaltion vakuutusoikeuteen.

Uusi lakisiidteinen tytielEikejdrjestelme

,Sveitsin kansalaiset hyvAksyivat kansanAAnestyksessd vuonna 1972 hallituksen
esityksen uudeksi tyoelAkejdrjestelmdksi, joka pohjautuu suurelta osin jo nyt kdy-
tossii oleviin vapaaehtoisiin tyoeldkejdrjestelyihin. Uusi laki, joka annettiin vuo-
den 1975 lopulla parlamentin kasiteltdv6ksi, tullee voimaan vuoteen 1980 men-
nessii. KansanA6nestyksessd Sveitsin eldkepolitiikan periaatteeksi hyvaksyttiin
"kolmen pilarin" eldketurva. Ensimmdisen osan muodostaa nykyinen eldkejdrjes-
telmd, toisen uusi tyoelAke ja kolmannen vapaaehtoinen lisdturva (sddst<it, henki-
vakuutus jne) sosiaalivakuutuksen ulkopuolella.

TycielAkejdrjestelma kailaa pakollisena kaikki ne palkansaajat, joiden vuositulo
(vuoden 1976 tasossa) ylittdd 12000 fr (18840 mk). El6ke-etuudet ovat vanhuus-,
tyokyvyttdmyys- ja perhe-el6ke. Vakuutus tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeita var-
ten alkaa 18 vuoden iAssd, vanhuuseldkkeitd varten 25 vuoden i6ssA.

148



vanhuuselHke maksetaan samolsta i'istii lehtien kuin yleisessd el6kejdrjestel-
rndssS. Tyoeldke lasketaan 12000-96000 fr (18840-s6s20 mk) vuositulon va-
liltd. Korkein elakepatkka on niiin oilen 24ooo fr (97690 mk) vuodessa. Jos
eldkepalkka on alle 1 500 fr (2 35s mk) vuodessa mutta vdhintddn 1 000 fr
(1 570 mk), kdytetddn eldkepalkkana 'l sOo fr. Tdysi vanhuuseldke on 40 o/o keski-
ansioista kolmelta viimeiseltd tyossiiolovuodelta. Normaalisti tdysi eldke edellyt-
taid yhtdjaksoisesti vakuutettuna oloa 25 ikdvuodesta eldkeikddn. siirtymakautena
tdysi 40 0/o:n eldke saavutetaan lyhyemmdlld vakuutusajalla eldkepalkan madrdsta
ja vakuutusajan pituudesta riippuen. Jos vakuutusmaksut on maksettu alle 10
vuodelta, on elake aina alennettu. Tydeldkkeen tarkoituksena on yhdessa yleisen
eldkkeen kanssa taata 60 o/o:n el6ke loppupalkasta aina 36000 fr vuosituloon
asti.

Ty6kyvytttimyysel5ke on saman suuruinen kuin vanhuuseldke. Tuleva aika tyo-
kyvyttomyyden alkamisesta vanhuuselikeikAAn lasketaan eliikkeeseen oikeutta-
vaksi ajaksi. Palkansaaja on vakuutettu tydkyvytt6myyden varalta 1g ikdvuoden
tayttamisesta ldhtien. Tydkyvytt6myyselakkeen saamisen edeltytykset ovat muu-
toin samat kuin vanhuuselskkeessA.

Perhe-eliikett{ maksetaan samojen perusteiden mukaan kuin yleisessa eldke-
jS.rjestelmassd. Leski saa 60 0/o ja iapsi 20 0/o edunjEttdjdn saamasta vanhuus-
efAkkeest6. Jos edunjdttdjd kuolee ennen elakeikAd, leski saa 24 0/o ja lapsi
8 0/o viimeisten ansiovuosien eldkepalkasta edellyttaen, ettd edunjiittajri oli alle
2s-vuotias tai tuon i6n jdlkeen yhtajaksoisesti vakuutettu. Laissa maarltyissd
poikkeustapauksissa edunsaajalle voidaan maksaa jatkuvan elakkeen asemesta
paeomasuoritus.

J6rjestelmdn rahoiluksesla tulevat vastaamaan tyonantajat ja vakuutetut. Tyon-
antajan osuuden on oltava ainakin puolet koko vakuutusmaksusta. Yhteinen
vakuutusmaksuprosentti tulee olemaan vakuutetun sukupuolesta ja iastii riippuen
B-20 olo eldkepalkasta. TdmAn lisdksi tyonantajan on maksettava lisAvakuutus-
maksua kolmeen rahastoon, joista kustannetaan el6kkeiden indeksikorotukset,
tydnantajien konkurssitapauksista johtuvat menetykset ja siirtymAkauden aikana
lyhyen vakuutusajan jdlkeen elAkkeelle siirtyvien ty6eliikkeet.

ElSketurvan ldrjestEminen on asetettu tyonantajan velvollisuudeksi. Eldkevakuu-
tuksella on taattava vdhintAAn vdhimmAisturvan mukaiset etuudet, mutta lisd-
etujen jdrjestdminen on myds mahdollista.

Eldkevakuutus otetaan joko henkivakuutusyhti6std tai perustamalla oma el6ke-
laitos (elSkekassa) tai liittymillA elinkeinoalan yhteiseen eliikelaitokseen taikka
yleisestd eldkerahastosta. Viimeksi mainittu on niita ty6nantajia varten, jotka
eivdt jdrjestii eldketurvaa muilla tavoilla. Eldkelaitosten hallintoelimissd tulevat
olemaan yht6ldisesti edustettuina seka ty6nantajat ettd vakuutetut.
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Elekelaitosten yhleisten asioiden hoitamista varten perustetaan keskuslaitos, jon-

ka rahoitus tulee elSkelaitosten yhteisesti hoidettavaksi. Tdmti keskuslaitos vas-

taa mm. vakuutettujen eduista konkurssitapauksissa ja elAkkeiden indeksikoro-
tuksista elinkustannusindeksin perusteella.

Valtion osuus jdrjestelmdn hallinnossa on lAhinnd valvonta. Yleisen elAkejdrjes-
telmdn hallinnosta vastaavat tasausrahastot valvovat, ette tyonantaiat jdrjestdvdt

elAkevakuutuksen tyontekijoilleen. Jokainen kantoni nimittid yhden viranomaisen
tarkastamaan, ettd kantonin alueella toimivat elAkelaitokset takaavat vihintdSn
lain edellyttdmdn vihimmdiseldketason. Lisdksi maan hallitus tarkkailee lain tdy-

tdntoonpanoa erityisen ylivalvontaviranomaisen vdlityksell2i.

Vapaaehloinen vakuutus. ltsendiset yrittdiAt ja palkansaaiat, jotka eivdt ole pa-

kollisen vakuutuksen alaisia, voivat vakuuttaa itsensd vapaaehtoisesti yleisessA

el6kerahastossa. Ne yrittdjet, jotka ovat samalla ty6nantaiia, voivat vakuuttaa it-

sense samassa eldkelaitoksessa kuin tycintekiiAnsd.
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1 2, ITI.EUROOPAil ELAKEJABIESTELMII

12.1 JUGOSLAVIA

Eldkejdrjestelmdt:

- palkansaajien elSkejArjestelma

- eriiilld yrittdjdryhmilla omat eldkejdrjestelmdt

Palkansaaiien elekeieriestelmli

Palkansaajien eldkejArjestelmi myontdA vanhuus-, tyokyvyttcimyys- ja perhe-elAk-

keit6 sekd hautausavustuksia (1972). Eldkkeet ovat ansioihin suhteutettuja. JAr-
jestelmdn pilriin kuuluvat palkansaajat sekd erilaisten kdsiteollisuus- ia kalas-

tusosuuskuntien j6senet.

Vanhuuseldke myonnetddn 20 vuoden palveluksen jdlkeen miespuoliselle vakuu-
tetulle 60 ja naispuoliselle 55 vuoden idssd. Eldkkeen saaminen edellytt6d tyon-
teon Iopettamista. Eldkkeelle pAdsemiselle ei ole asetettu lainkaan ikdrajoja'
jos miespuolinen vakuutettu on ollut tyossa vahintiiiin 40 ja naispuolinen vd-

hintddn 35 vuotta. Rasittavissa ja vaarallisissa ammateissa olleet voivat p65st6

eliikkeelle normaalia eldkeikdd aikaisemmin. TdmA tapahtuu siten, ettA vakuu-

tusaikaa lis6tAdn tyon luonteesta riippuen, ei kuitenkaan enemmAn kuin 50 o/0.

Vanhuuseldke voidaan myontdd jo 15 vuoden tyossdolon jAlkeen, mutta eldke'
iki on tdll6in miehilla 65 ja nalsilla 60 vuotta. Osan vakuutusajasta on t6ssd
tapauksessa pitdnyt sisAltya tiettyyn ajanjaksoon, losta osavaltioissa ptiAtetdtin

erikseen.

Miespuolinen vakuutettu, jolla on vdhint66n 35 tyovuotta, voi pidstS eldkkeelle
jo 55 vuoden iAss6. Naispuolinen vakuutettu voi puolestaan saada eldkkeen io
50 vuoden i6ssd 30 tyovuoden jAlkeen. Tdlloin on kyseessd "ennakoitu" elAke,
jonka mdArA lasketaan suhteessa tayteen elAkkeeseen.

VanhuuselEkkeen maara riippuu tyossaoloajan pituudesta, ansiotuloien suuruu-
desta ja vakuutetun sukupuolesta. ElAkeperusteena kdytetdAn vakuutusmaksujen
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perusteena ollutta keskimad16istd kuukausiansiota, joka lasketaan viimeisten 10
vakuutusvuoden ajarta. Erdkeperusteena voidaan kayttaa myos minkd tahansa
10 perekkeisen vakuutusvuoden keskiansiota koko vakuutusajalta. Vakuutusvuo-
siksi katsotaan ne vuodet, joilta vakuutusmaksut on maksettu ainakin kuuden
kuukauden ajalta.

vanhuuseldke muodostuu kahdesta osasta, perusosasta ja korotusosasta, jois-
ta viimeksi mainittu md6rdytyy palvelusvuosien lukumddran mukaan. perusosa
on miehilla 35 olo ja naisiila 40 0/o erdkkeen perusteena orevasta parkasta.
Korotusosa on miehirrd 2 olo erdkkeen perusteena orevasta parkasta jo-
kaiselta vuodelta 15 vuoclen jdlkeen ja naisilla 3 o/o jokaiselta tyovuoderta 1s
vuodesta 20:een sekd 2 0/o kultakin seuraavalta vuodelta. Eldkkeen enimmiiis-
madrd eli tdysi vanhuuseldke on gs o/o elAkkeen perusteena olevasta palkasta.
Sen saavat miehet 40 ja naiset 35 tydvuoden jdlkeen.

"Ennakoidun" eldkkeen md6ra lasketaan riettyinii prosentteina siitd eldkkeestd,
jonka vakuutettu saisi normaalissa eldkeidssa (miehilld 60, naisilla 5s). Etdkettd
vdhennetdAn 2 o/olla vuotta kohti normaalissa eldkei6ssd saatavasta elAkkeestd,
jos ty6vuosia on 38-39 (naisiila 33-94), tai 2.s olAra, jos tyovuosia on 35-
37 (naisilla 30-32). Jos tycivuosia on vahemmdn, ei "ennakoitua', eldkettii mak-
seta lainkaan.

Vakuutettu, jolla ei vanhuuselakeidssd (miehiila 60, naisiila 55) ote tayteen
elakkeeseen vaadittavaa mddraa vakuutusvuosia (miehilla 40, naisilla 35), voi ha-
lutessaan jatkaa tyontekoa yli eldkeidn, jolloin han voi saada vahintddn kolme
Iisivuotta palveltuaan tdyden eldkkeen, miespuolinen vakuutettu 40 ja naispuoli-
nen 35 vuoden jalkeen. TAmd koskee myos niitd vakuutettuja, iotka ovat saaneet
"ennakoitua" eldkettA, mutta paattdvat uudelleen jatkaa tyontekoa siihen saak-
ka kunnes heilla on tdyteen elikkeeseen vaadittava mdard tyovuosia (miehilld
40, naisilla 35).

Tyiikyvytltimyysel5kettii maksetaan vakuutetulle, joka on menettenyt tyokykynsd
kokonaan (tdysi el6ke) tai jonka tycikyvyttcimyys on vahentynyt siin6 mddrin
ettei hiin pysty normaaliin tai omaa ty6tddn vastaavaan tyohon (osaelake). Edel-
lytyksend eldkkeen saamiselle on lisdksi se, etta vakuutettu on ollut tyossd 2/3
siitd ajasta, joka oli kulunut 20 ikdvuoden tAyttdmisen ja tyokyvyttomyyden al-
kamisen viililla. Eldkkeeseen voi my6s erdin ehdoin riittaa l/3 edell6 maini-
tusta ajasta. Jos tyokyvyttomyys on seurauksena tyotapaturmasta tai ammatti-
taudista, ei nditd vakuutusaikoja vaadita eldkkeen saamiseksi. Alle 3o-vuotiaina
tydkyvyttcimdksi tulleisiin sovelletaan lievempiS ty6ssaoloaikaa koskevia vaati-
muksia.

Eldkkeen md6rd riippuu ansioista, palvelusajan pituudesta, tyokyvyn menetyk-
sen asteesta ja vakuutetun sukupuolesta. Eldkkeen laskemissdiinto on saman-
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tapainen kuin vanhuuserdkkeessa poiketen siitd kuitenkin eraissA yksityiskohdis-
sa. Liittovaltion puiteraissa mddrdtddn, ettd mieheila, joka turee tyokyvyttomdksi
ennen 60 vuoden ikaid, ei erdke saa oila ale 4s o/o erdkeperusteesta, eikd nai-
sella alle 55 0/0, jos hdn turee tydkyvyttcimAksi ennen ss ikavuotta. Jos tyoky-
vytt6myys alkaa miehel16 60 ja naisella ss ikdvuoden jdlkeen, ei eldke saajdddd miehella pienemmdksi kuin 3s o/o ja naiselra 40 o/o erdkeperusteesta.
Missddn tapauksessa erdke ei saa jdddd arhaisemmaksi kuin vanhuuserdke
vastaavan pituisen tyossdoroajan jarkeen. Jos tydkyvyttomyys on aiheutunut tyo-
tapaturmasta tai ammattitaudista, eldke lasketaan samalla tavalla kuin vanhuus-
eldke miehilld 40 ja naisiila 35 ty6vuoden jdlkeen.

osael6kkeen madra on 80 o/o erdkeperusteesta tai 90 o/0, jos vakuutettu ori
ollut tycissd vdhintiidn s/4 siitd ajasta joka on kulunut 20 ikdvuodesta tyciky-
vyttcimyyden alkamiseen.

Perhe-eliikettii maksetaan vakuutetun jdlkeen, joka sai itse vanhuus- tai tyoky-
vyttomyysel6ketta, tai oli ollut vakuutettu ainakin viimeiset viisi vuotta, josta
ajasta vahintddn 40 kuukautta viimeisten viiden vuoden aikana ennen kuole-
maansa. samoin eldke maksetaan, jos vakuutetulla oli vdhintddn 10 palvelus-
vuotta, joista viisi oli kulunut viimeisten 10 vuoden aikana, taikka jos vakuutettu
oli palvellut yhteensd 20 vuotta. Eldke maksetaan palvelusajasta riippumatta,
jos edunjattajd kuoli tyotapaturman tai ammattitaudin seurauksena.

Perhe-eldkkeeseen ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja sekd nais- etta miespuo-
linen leski, lapset, ereet muut edunjattdjdn ataikdiset omaiset ja edunjdttdjan
vanhemmat.

Naispuolinen leski saa leskenelEkkeen, jos hdn on teyttanyt 45 vuotta edunjdt-
tajdn kuollessa. Jos han ei ole vielii 4S-vuotias mutta on kuitenkin 40, hdn
saa eldkkeen sen jdlkeen kun on tdyttdnyt 4s vuotta. Elake maksetaan lesken
idstd riippumatta, jos leskelld on huollettavanaan perhe-eliikkeeseen oikeutettu
lapsi tai Ieski on tyokyvyton taikka tulee ty6kyvyttom6ksi vuoden kuluessa
edunjdttdjdn kuolemasta. Jos leski menettdd oikeutensa elAkkeeseen ennen kuin
han tayttae 45 vuotta, hdn saa sen uudelleen tullessaan tuohon ikd6n.

Miesleski saa eldkkeen, jos hdn on vaimonsa kuollessa tdyttdnyt 60 vuotta
tai on pysyvasti taysin tyokyvytcin. Aina on kuitenkin edellytyksena, ett6 mies
oli taloudellisesti riippuvainen vaimostaan.

orvoneldke maksetaan lapselle, joka ei ole tdyttdnyt 1s vuotta. opiskelevalle
lapselle eldke voidaan maksaa aina 26 ikavuoteen saakka. Eliike maksetaan
i6std riippumatta, jos lapsi on tullut tyokyvyttomdksi ennen yllii olevia ikdrajoja.

Perhe-eldke voidaan maksaa myos edunjdttij6n alle 15-vuotiaille lapsenlapsille,
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veljille ja sisarille, jos he olivat taloudellisesti rlippuvaisia edunjdttdjdstS. Edun-
jettajen vanhemmat voivat samoin saada eldkkeen, jos edunidtttijd huolehti hei-
ddn toimeentulostaan. Jos edunjdttdjA huolehti SidistAdn, tAmin edellytet66n eliik-
keen saamiseksi tdyttdneen 45 vuotta; isan kohdalla vaadittava ikdraja on 60

vuotta. Jos huollettava Aiti tai isd oli edunjdttdjdn kuollessa pysyvAsti tdysin
ty<ikyvyt<in, ei eldkkeen saamiselle ole asetettu ikArajoja. Eronnut aviopuoliso
voi mycis saada elakkeen. jos avioliiton purkautuminen oli katsottu edunjdttAidn
syyksi ja puoliso oli oikeutettu elatusapuun.

Perhe-eldkkeen m6ArA riippuu siihen oikeutettujen lukumi6r6st6. Jos edunsaajia
on yksi, eldke on 70 0/o edunjdttdjdn eldkkeestd, kahdelle 80 0/0, kolmelle 90 0/o

ja neljdlle tai useammalle yhteensd 100 0/o edunjittAlAn eldkkeestd.

Hautausavusluksena maksetaan todelliset hautauskulut .ia tdmdn lisAksi edunidt-
tAidn yhden kuukauden ansioita tai eldkett6 vastaava rahasumma.

Eliikkeiden tarkistus suoritetaan kerran vuodessa. El6kkeitd nostetaan elinkus-

tannusten nousua vastaavasti, joS elinkustannukset ovat nousseet ainakin 3 0/0.

Tarkistuksessa voidaan ottaa huomioon eldkkeiden myontdmisajat' Tdlld perus-

teella tarkistus voidaan suunnata joko kaikkiin tai vain tiettyihin vAestoryhmiin

taikka tiettyind ajankohtina myonnettyihin eldkkeisiin.

Vuonna 1973 eldkkeiden rahoitus siirrettiin pddosin tyonantajilta vakuutetuille.

Vakuutettujen vakuutusmaksut vaihtelevat osavaltiosta ja sit6kin pienemmiistii
alueesta toiseen. Enimmiiismaksu on noin -13 0/o palkasta. Erilaiset osuuskun-

nat tyonantajina osallistuvat edelleen rahoitukseen. Valtio antaa raholtustukea

maan kehitysalueille.

ElSketurvan hallinnosla vaslaavat osavaltioiden ja alueelliset sosiaaliturvalaitok-
set. Ndiden apuna on alueellisia sosiaaliturvayhdistyksid. Jokainen vakuutettu
kuuluu johonkin tdllaiseen yhdistykseen, jotka ovat lAheisessA yhteistyossA am-

mattiyhdistysliikkeen kanssa.

JArjestelmdn yleisvalvonta ja vakuutusmaksurahasto.ien valvonta kuuluvat alueel-

listen sosiaaliturvayhdistysten keskusliitolle.

Itseniisten yrittaiien elEkeiiriestelmdt

Eraille yrittajaryhmilla on omat erilliset eldkejirjestelminsd. Nditd yrittdi6ryh-

miii ovat mm. kesiteollisuuden harioittaiat, talteiliiat ia vapaan ammatin harioit'
talat.
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12.2 NEUVOSTOLIITTO
(1 rpl = 5,10 mk)

Elakejarjestelmat:

- palkansaajien el6kejdrjestelma

- muut palkansaajien eldkejdrjestelmdt

- kollektiivitilojen el6kejArjestelmd

Palkansaajien elakeierjestelmH

Palkansaajien eldkejArjestelman (1956) piiriin kuuluval tyontekijit, toimihenkilot,
valtion maatilojen tycintekijAt, armeijan palveluksessa olevat, sekA lisdksi erddt
sellaiset vapaan ammatin harjoittajat, mm. kirjailijat, sAveltdjiit ja taiteilijat, jot-
ka ovat oman ammattiliittonsa jAsenid. JdrjestelmdAn kuuluminen on pakollista.
ElAke-etuudet ovat vanhuus-, tyrikyvyttomyys- ia perhe-eldke.

VanhuuselEkkeen miiarddnrista varten tyot on jaettu kolmeen luokkaan tyon luon-
teen mukaan. Ensimmiiiseen tyoluokkaan kuuluvat suuria ammatillisia riskejd si-
sdltdvdt tyot, kuten maanalainen kaivostyo ja erddt metallurgiset sekA kemial-
liset tyoalat. Toiseen luokkaan kuuluvat tietyt vaikeat tyot, jotka vaativat suur-
ta ammattitaitoa, ja tyot sellaisilla aloilla, joiden tuotteita pidetddn erityisen
tdrkeind. Kolmanteen luokkaan kuuluvat kaikki muut tyot.

Kolmannessa tyoluokassa vanhuuselAke myonnetddn 60 vuotta tAyttdneelle mie-
helle, joka on ollut ammatissa vAhintddn 25 vuotta, ja 55 vuotta tayttaneelle nai-
selle, joka on ollut ammatissa vdhintdin 20 vuotta. Toisessa tyoluokassa eliike-
ikd on miehilla 55 vuotta 25 vuoden palveluksen jdlkeen ja naisilla 50 vuotta
20 vuoden palveluksen idlkeen. EnsimnrAisessd tyoluokassa elAkeikd on miehil-
lii 50 ja naisilla 45 vuotta, miehil16 20 ja naisilla 15 palvelusvuoden jalkeen. Jos
tyo on vaativaa ja epdterveellista, puolet normaalista palvelusajasta oikeuttaa
vanhuuseldkkeeseen. Siten 50-vuotias kaivosmies saa elakkeen 20 vuoden pal-
veluksen jdlkeen, jos siitd on 10 vuotta palveltu kaivoksessa.

Sokeat mieshenkilot saavat eldkkeen 50 vuoden iAssA 15 palvelusvuoden jdlkeen
ja naiset puolestaan 40 vuoden iAssd 10 palvelusvuoden jdlkeen. Naiset, jotka
ovat synnyttaneet ainakin viisi lasta ja kasvattaneet heidAt vdhintddn kahdeksan
vuoden ik6isiksi, saavat vanhuuseldkkeen 50 vuoden iissd 15 vuoden palveluk-
sen jalkeen.
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Naiset, jotka ovat tyOskennelleet vahintaan 20 vuotta eraissa vaarallisissa teks-
tiiliteollisuuden tyotehtdvissii, saavat vanhuuseldkkeen 50 vuoden idss6. samoin
naiset saavat vanhuuseldkkeen 50 vuoden iissd, jos ovat ty<iskennelleet vahin-
tdAn 15 vuotta 20 vuoden kokonaispalveluajasta eraissa vaarallisissa kuljetusalan
ja rakennusteollisuuden tyotehtdvissd. Miehet, jotka ovat tyoskennelleet Neuvosto-
liiton pohjoisissa osissa vdhintddn 15 vuotta tai 20 vuotta vastaavanlaisissa olo-
suhteissa muualla, saavat vanhuuselAkkeen 55 vuoden iAssA. Naiset saavat eldk-
keen vastaavissa tapauksissa 50 vuoden idssA. Armeijan palveluksessa tyoky-
vyttomiksi tulleet miehet saavat vanhuuseldkkeen 55 vuoden idssA 25 vuoden
palveluksen jdlkeen ja naiset 50 vuoden iAssA 20 vuoden palveluksen jdlkeen.

ElAkkeen mAiirA riippuu ansiotulojen suuruudesta. Eldke on 50-100 0/o eldk-
keen perusteena olevasta palkasta, joka on tyontekijdn 12 viimeisen tyossdolo-
kuukauden keskimddrdinen kuukausitulo. Tyontekijdn sitd halutessa eldkeperus-
teena voidaan myos kAyttdir minkd tahansa perAkkiiisen ansioltaan parhaan 60
kuukauden keskim6Ardistd kuukausipalkkaa eldkkeelle siirtymist6 edeltaneen 10
vuoden ajalta.

Vanhuuseldkkeen prosenttimddrdt elAkkeen perusteena olevasta kuukausipalkas-
ta muodostuvat seuraavasti:

eldke 100 o/o palkasta,
85%
75 olo

65%
55 o/o

s0%

jos kuukausipalkka alle 35 rpl
,, 35_50
,, 5H0
,, 6H0
,, 80-100
,, yli 100

( 179 mk)
(179-255
(25s-306
(30H08
(408-510
(510

Mikdli kyseessA on vaarallinen tyo, elAke on 5 prosenttiyksikkod korkeampi
muilla paitsi alle 35 rpl (179 mk) kuukaudessa ansaitsevilla.

Vanhuuselikkeeseen myonnetiidn erditA korotuksia. Vakuutettu, joka on ollut
yhtdjaksoisesti tyosse ainakin 15 vuotta vdlittomdsti ennen elSkeikdd, saa 10
c./o:n korotuksen elAkkeeseen. Samansuuruinen korotus myonnetAiin vakuutetul-
le, joka on ollut tyossd 10 vuotta yli elAkkeeseen vaadittavan vAhimmAispalve-
lusajan. Ty6ssdkdymdton edunsaaja, jolla on huollettavanaan yksi perheenjAsen,
saa 10 o/o:n korotuksen. Kahta tai useampaa perheenjdsentii huoltava edunsaa-
ja saa '15 o/o:n korotuksen elAkkeeseen.

Vanhuuseldkkeen viihimmdismAArd on 30 !'pl (153 mk) ja enimmAismddrd 120
rpl (612 mk) kuukaudessa tai 100 0/o ansioista. ElSkkeen enimmaismaard on kui-
tenkin 'l$-20 vuotta kaivosteollisuudessa tyoskennelleilld 140 rpl (714 mk) ja
yli 20 vuotta tyoskennelleilld 160 rpl (816 mk) kuukaudessa.
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Jos edunsaaja ei ole oikeutettu tayteen eliikkeeseen, hdnen eldkkeensii laske-
taan suhteessa palvelusvuosiin. vahimmdisvaatimus on viisi palvelusvuotta, jos-
ta vahintddn kolme on kulunut velittomasti ennen eliikeikdd. osaeldkkeen vahim_
mdismddrA on 25 0/o taydesta eldkkeestd.

Edunsaajalla, joka jatkaa tyontekoa elakkeelld ollessaan, tyoansion vaikutus eliik-
keen miiiirdan riippuu tyon laadusta, ansion suuruudesta seka siita missa osas_
sa Neuvostoliittoa edunsaaja on tydssd. Erailla sellaisilla tyoaloilta, joilla edun_
saajia kannustetaan jatkamaan tyontekoa, maksetaan Euroopan puolella 50 o/o

ja Aasian puolella 75 0/o eldkkeestd palkan ohella. Maataloudessa, useilla pal-
velualoilla, terveydenhoidossa, useissa opetusalan ammateissa, erdissd postilai-
toksen ammateissa ja maanalaisessa kaivostyossa eldke maksetaan tdysimddrdi-
sena. Jos edunsaajan eldke ja tyoanslo muutoin yhdessii ylittavdt 300 rpl
(1 530 mk) kuukaudessa, elaketta viihennetadn vastaavasti niin paljon, etta eta-
ke ja tyoansio yhdessa jddvdt tdhdn maardan. Niilld tyoaloilta, joilla ei ole kat-
sottu tarpeelliseksi eritylsemmin kannustaa tyonteon jatkamista, ei elaketta mak-
seta lainkaan, jos tyoansiot ylittavat 100 rpl (510 mk) kuukaudessa.

Tyokyvytt6myyseldkkeeseen oikeuttaa sekd osittainen ettd tdydellinen tyokyvyt-
tomyys. Jos tyokyvyttomyys on seurauksena tyotapaturmasta tai ammattitaudis-
ta, ei elakkeen saamiseksi vaadita tiettyd palvelusaikaa. Muista syista tyokyvyt-
tomdksi tulleilta sen sijaan vaaditaan palvelusvuosia seuraavasti:

tka Palvelusvuosia
miehet naiset

alle 20 v.

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

2-5
7-10

12-14
16-1 8

20

10

5-7
9-1 1

13-14
15

vaarallisessa tyossd ja tyooloissa oleville vaadittavat palvelusajat ovat 0, 1-3,
5--6, 7-8, 10-12 ja 14 vuotta. palvelusajaksi lasketaan myos ammattikoulutuk-
seen kAytetty aika.

Tyokyvyttomyyseldkkeen maaraamista varten tyokyvyttomat jaetaan kolmeen luok-
kaan. Ensimmdiseen tyokyvyttomyysluokkaan kuuluvat jatkuvaa hoitoa tarvitsevat,
tdysin tycikyvyttomiit henkilot. Toiseen tyokyvyttomyysluokkaan kuuluvat muut
t6ysin tyokyvyttdmat ja kolmanteen osittain tyokyvyttomdt henkilot.

Elakkeen mddra muodostuu tydkyvyttdmyysluokan, tyon luonteen ja tycikyvyttci-
myyden syyn perusteella. Joulukuun 1s paivesta 1974 tahtien tyokyvyttcimyyselak-
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keet on laskettu ensimmAisessA ja toisessa tyokyvyttomyysluokassa siita van-

huuseliikkeestA, johon vakuutettu olisi oikeutettu tullessaan elAkeikfidn. Kolman-

nessa tyokyvyttomyysluokassa eldke lasketaan suoraan palkasta.

Mikiili tydkyvyltiimyys johtuu tytilapaturmasta tai ammattitaudista elAke on en-

simmaiseen tyokyvyttomyysluokkaan kuuluville henkiloille, jotka ovat tyosken-

nelleet ensimmaisen tyoluokan tyossa, 110 0/o vanhuuselakkeesta, vdhintti2in kui-

tenkin 100 o/o palkasta 60 rpl (306 mk) palkkaan asti ja 20 0/o sen ylittAvdltii

palkan osalta. Toisessa tyoluokassa el6ke on samoin 110 0/o vanhuuselAkkees-

tii, vahintadn kuitenkin 100 0/o palkasta 50 rpl (255 mk) palkkaan asti ja 15 oio

sen ylittavalte palkan osalta. Kolmannessa tyoluokassa elake on 110 0/o van-

huuselAkkeestii. Jokaisessa tyoluokassa elakkeen viihimmtiismdird on 70 rpl

(357 mk) ja enimmiiismAArd 120 rpl (612 mk) kuukaudessa'

Toisessa tyokyvyttomyysluokassa eldke on ensimmaisessa tyoluokassa 100 0/o

vanhuuselakkeesta, mutta vdhintSdn 1oo 0/o palkasta 60 rpl (306 mk) palkkaan

asti ja 20 o/o sen ylittdvdltA palkan osalta. Toisessa tyoluokassa elake on sa-

moin 100 o/o vanhuuseliikkeestA, mutta vahintaiin 90 0/o palkasta 50 rpl (255

mk) palkkaan asti ja 15 o/o Seh ylittAvaltd palkan osalta. Kolmannessa tyoluo-

kassa elAke on 100 o/o vanhuuseldkkeestii. Jokaisessa tyoluokassa eldke on va-

hintAAn 45 rpl (230 mk) ja enintden 120 rpl (612 mk) kuukaudessa'

Kolmannessa tyokyvyttomyysluokassa, eli oslttain tyokyvyttomille, elake on 65

c/o palkasta 60 rpl (306 mk) palkkaan asti ja 20 0/o sen ylitt6vdltd palkan osal-

ta. Toisessa tyoluokassa elSke on vastaavasti 65 0/o palkasta 50 rpl (255 mk)

palkkaan asti ja 15 o/o sen ylittavalta palkan osalta, seka kolmannessa tyo-

luokassa 65 o/o palkasta 40 rpl (204 mk) patkkaan asti ja 10 0/o sen ylittdviiltd

palkan osalta. Kussakin tyoluokassa etake on viihintain 25 rpl (128 mk) ia
enintaan 60 rpl (306 mk) kuukaudessa.

Mikdli ty6kyvyttaimyys johtuu muusta kuin tyotapaturmasta tai ammattitaudista,

eldke on ensimmaisessa tyokyvyttomyysluokassa tyoluokasta riippumatta 100 %

vanhuusetakkeestii, v2ihintd6n kuitenkin 70 rpl (357 mk) ja enintaiin 120 rpl

(618 mk) kuukaudessa. Toisessa tyokyvyttomyysluokassa elake on vastaavasti

90 o/o vanhuuselAkkeest6, mutta vahintaAn 45 rpl (230 mk) ia enintaan 120 rpl

(612 mk) kuukaudessa. Kolmannessa tyokyvyttomyysluokassa eldke on ensim-

mAisessA tyoluokassa 45 o/o palkasta 60 rpl (3OO mk) palkkaan asti ja 20 0/o

sen ylittavalta palkan osalta. Toisessa tyoluokassa elAke on vastaavasti 45 0/o

palkasta 50 rpl (255 mk) palkkaan asti ja 15 0/o sen ylittdvdltd osalta, seka

kolmannessa tyoluokassa 45 o/o palkasta 40 rpl (204 mk) palkkaan asti ja 10

o/o sen ylittAvtiltd palkan osalta. Vdhimmdiseldke on tyoluokasta riippumatta 21

rpl (107 mk) ja enimmdisel6ke 60 rpl (306 mk) kuukaudessa'

Ensimmaiseen tyokyvyttomyysluokkaan kuuluvalla ei mahdollisilla eliikeaikaisilla
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tydansioilla ole vaikutusta eldkkeen mddrddn. Toisessa ja kolmannessa tyoKy-
vyttomyysluokassa elaketta vdhennetdAn, jos eldke ja tyoansio yhdessA ylittAvdt
tyokyvyttdmyyttS edeltdneen ajan ansiot. Pienituloisille (eldke ja ansiot yhteensa
alle 120 rpl, 612 mk, kuukaudessa) maksetaan tolsessa tyokyvyttomyysluokassa
kuitenkin aina taysi eliike ja kolmannessa vdhintddn so 0/o taydestd eldkkeesta.

Vakuutetuille, joiden tyokyvytt6myys on aiheutunut sotilaspalveluksesta, eldkkeet
ovat edellisii korkeammat.

Ensimmdisessa tyokyvyttomyysluokassa oleville sotilashenkiloille ja niille edun-
saajille joilla ei ole eliikkeensd listiksi muita tutoja, maksetaan perheenjdse-
nista seuraavat korotukset elAkkeeseen: 10 rpl (51 mk) yhdestd, 20 rpl (102
mk) kahdesta ja 30 rpl (153 mk) kolmannesta tai useammasta huollettavasta.
Toisessa ty6kyvyttomyysluokassa vastaavat korotukset ovat '10 rpl (51 mk) yh-
destd ja 20 rpl (102 mk) kahdesta tai useammasta huollettavasta. Kolmannessa
tyokyvyttcimyysluokassa naite korotuksia ei makseta.

Perhe-eldkkeen saamisen edellytykset ovat palvelusajan pituuden osalta samat
kuin tydkyvyttdmyyselAkkeissd.

Perhe-elaketta maksetaan, paitsi sekd mies- ettd naispuoliselle leskelle ja lap-
sille, erdissa tapauksissa myos edunjattdjan sisarille, veljille, lapsenlapsille, van-
hemmille ja isovanhemmille.

Leski tai jompi kumpi vanhemmista saa eliikkeen, jos han huolehtii edunjAt-
t6jdn alle 8-vuotiaasta lapsesta (tai veljestA, sisaresta tai lapsenlapsesta, mikdli
niilld ei ole tydkykyisiA vanhempia) eiki ole tyossa.

Jos edunjtitt6jiltd ei ole jadnyt huollettavaa alte B-vuotiasta perheenj6sentii,
miesleski saa eldkkeen 60 vuoden ja naisleski 55 vuoden idss6. Tyokyvyttomalle
leskelle eldke kuitenkin maksetaan iasta riippumatta.

Leski, joka ei ole edunjdttdjdn kuollessa tayttanyt edellA mainittuja ikarajoja
eikd ole tydkyvyton, saa eldkkeen tiiyttEiesstidn vaaditun iAn tai tullessaan tyo-
kyvyttcimAksi viiden vuoden kuluessa edunjdttAjdn kuolemasta. Leski, joka on
tullut elakeikdAn tai tyokyvyttomAksi vasta kun viisi vuotta on kulunut edunjdt-
t6jdn kuolemasta, saa elAkkeen vain, jos hiinelld ei ole ty6kykyisiA, t6ysi-ikdi-
sid lapsia.

Oma el6ke ja leskenelAke ovat vaihtoehtoisia, jos leski on oikeutettu omaan
vanhuus- ja tyokyvyttomyyselAkkeeseen. Tallaisessa tapauksessa maksetaan se
eldke, joka on mddrdltAAn suurempi.

ElAke maksetaan leskelle, vaikka hAn solmisi uuden avioliiton.
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Edunjatta.idn huollettavina olleet vanhemmat saavat eldkkeen yleensd samoilla
ehdoilla kuin leski.

Lapset, sisaret, veljet ja lapsenlapset saavat elakettd 16 vuoden ikddn tai 1g
vuoden ikdiin saakka, jos he opiskelevat. Tyokyvyttomalle elake maksetaan il-
man ikdrajaa. veljet, sisaret ja lapsenlapset saavat eliikkeen vain, jos he olivat
taloudellisesti riippuvaisia edunjAttdjdstd.

ottolapsella ja -vanhemmilla on samat oikeudet kuln omilla lapsilla ja van-
hemmilla. lsd- ja ditipuoli ovat oikeutettuja eldkkeeseen samalla tavalla kuin
diti ja isd, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjattajasta viihinta6n 10
vuoden ajan. lsd- tai aitipuolen kuollessa lapsipuolet ovat oikeutettuja elakkee-
seen samalla tavalla kuin muutkin lapset, jos he saivat koko elatuksensa ta-
mdn perheessii.

Elake voidaan maksaa myos sellaisille lapsille ja tyokyvyttomille muille sukulai-
sille, jotka eivat olleet edunjdttdjdsta taloudellisesti riippuvaisia, mutta jotka ovat
myohemmin menettaneet loimeentulomahdollisuutensa.

Perhe-eldkkeen mddrd riippuu edunjdttdjdn kuoleman syysta (tapaturma, ammat-
titauti tahi muu syy), tyon luonteesta, elakkeeseen oikeutettujen lukumdtir6std
ja edunjAttdjdn kuukausiansioista.

Jos edunsaajia on kolme tai useampia, eldke on samansuuruinen kuin tyokyvyt-
tomyyselAke ensimmeisessa ryokyvyttomyysluokassa tyon luonteen huomioon ot-
taen. Jos edunsaajia on kaksi, eldke on sama kuin toisessa tyokyvyttomyys-
luokassa. Jos edunsaajia on vain yksi, elAke on sama kuin kolmannessa tyo-
kyvyttomyysluokassa.

Jos edunsaajina on yksi tai useampia tdysorpoja tai jos edunjAttdjdn kuolema
aiheutui tyotapaturmasta tai ammattitaudista, eldkkeen perusprosentit ovat sa-
mat kuin edelli tyotapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneessa ty6kyvytto-
myydessa.

TycikyvyttomyyselAkkeiden vdhimmdismdAriS sovelletaan sellaisenaan perhe-elAk-
keisiin. EnimmtiiselAke kahden tai useamman perhe-eldkkeeseen oikeutetun osal-
ta on 120 rpl (612 mk) ja yhden osalta 60 rpl (306 mk) kuukaudessa.

Perhe-elaketta korotetaan 15 0/0, jos edunjdttdjdn kuolema aiheutui tydtapa-
turmasta tai ammattitaudista tai jos edunsaajia on vAhintddn kolme. Eldkettd
korotetaan yhtdjaksoisen palvelusajan perusteella sellaisen edunjattajan jalkeen,
jonka kuolema aiheutui muusta syyste kuin tyotapaturmasta tai ammattitaudis-
ta. Korotus on 10 0/o eliikkeestd 1G-15 vuoden palveluksesta seka 15 0/o eldk-
keestd vAhintAdn 15 vuoden palveluksesta. Tiysorvoille, joita on ainakin kolme,
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maksetaan 15 0/o:n korotus elAkkeestd edunjiittiijiin kuoleman syysta riippumatta.

Kaikkia j6rjestelmdssA maksettavia elAkkeitd voidaan alentaa 15 0/0, jos edun-
saajalla on kAytcissddn maataloustuotteita tuottava maapalsta.

ErltylselSkkeet. Armeijan palveluksessa olevilla ja omien liittojensa jdsenina ole-
villa tiedemiehillA, kirjailijoilla, sdveltdjilld ja taiteilijoilla on omat erityiseleke-
sddnnoksensd.

Elaketurvan raholtuksesta vastaavat tyonantajat ja valtio. Tyonantajien osuus on

4.4-9.0 0/o palkoista tydalasta riippuen. Pienin maksuosuus on valtion maatiloil-
la, suurin kaivosteollisuudessa. Valtio maksaa noin puolet kaikista kustannuk-
sista. NAisti maksuista rahoitetaan my<is sairaus-, ditiys- ja tycitapaturmaetuudet.

ElikejArjestelmdn hallinnosta huolehtii kussakin tasavallassa sosiaaliturvaminis-
teri6 yhteistyossA ammattiliittojen kanssa. KAytAnn<issa hallinto on pitkdlle desent-
ralisoitu. Ministerioiden alaisuudessa on piiriverkosto.

ElAkkeen myontamisestA ja maksamisesta pdAttiid sen piirin sosiaaliturvaosasto,
jonka alueella hakija asuu. PAAttAvEinS elimend on eldkkeenmA6rAAmislautakun-
ta, jonka jAsenind ovat sosiaalituryaosaston johtaja, ko. piirin raha-asiain joh-
taja sekd ammattiliittojen edustaja. Ty6paikan ammattiyhdistyksen sosiaaliturva-
kommissio l6hettiiA elAkehakemuksen tarpeellisine asiakirjoineen ja palkkatie-
toineen sosiaaliturvaosastolle.

Tycikyvytt6myyden mAarittely tapahtuu asiantuntijakomiteassa, jossa on kolme
erikoislAdkdrid, yksi ammattiliittojen edustaja seki yksi juristijiisen, joka on ko.
piirin sosiaaliturvan asiantuntiia. TtimA komitea lAhettdd lausuntonsa elAkkeen-
mddr6Amislautakunnalle, ioka my6nt66 eldkkeen.

Huomattava osa elAkejdrjestelman hallinnosta kuuluu ammattiliitoille. Ne mm.
pitavat yritysrekisteria, kerAdvAt vakuutusmaksut, harjoittavat elAkkeensaajien val-
vontaa ja avustavat valitusten tekemisessd. Varsinaisina valituseliminA ovat edun-
saaian asuinpiirin Tyotdtekevien edustajain piirineuvoston toimeenpaneva ko-
mitea ja ylimpAnA liittotasavallan vastaava komitea.

Hallinnon yhdyselimend toimii koko Neuvostoliiton puitteissa VenAiAn federatii-
visen sosialistisen neuvostotasavallan sosiaaliministerion el6keosasto.

Muut palkansaailen elIkeleilestelm{t

Kollektllvltllollta tytiskentelevill{ on oma el|kej6rjestelmense, joka perustuu eri
takiin kuin palkansaajien yleinen elikejirjestelmd. Kollektiivitiloien eliikeiAriestel-
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man maksamat elakkeet, niiden saamisen edellytykset eldkeidn ja vaadittavan
palvelusajan osalta seka elAkkeiden laskutapa ovat kuitenkin samanlaiset kuin
palkansaajien yleisessA eldkejdrjestelmdss6.

12,3 PUOLA
(1 zl : 0,19 mk)

EldkejArjestelmAt:

- palkansaajien elAkejdrjestelmd

- muut palkansaajien eldkejdrjestelmdt:

- kaivosmiesten el6kejdriestelmA

- rautatielAisten elAkejdrjestelmd

- armeijan elAkejdrjestelmd

- poliisien eldkejdrjestelmd

- vankeinhoitoviranomaisten elekejarjestelma

- itsenaisten yrittdjien eldketurva

Palkansaaiien elakeiariestelma

Palkansaajien elakejarjestelmrin (1968) plirlln kuuluvat kaikki muut palkansaajat
paitsi kaivosmiehet ja rautatiel6iset sekd armeijan, poliisin ja vankeinhoitolai-
toksen palveluksessa olevat henkilot. Ne, jotka eivet saa eldkett6 jostakin eri-
tyisjdrjestelmdstd, koska eivat tayta vaadittuia edellytyksid, saavat eliikkeen pal-
kansaajien yleisestA eldkejdrjestelmdstd. Jdrjestelm66n kuuluminen on pakol-
lista. Elake-etuudet, vanhuus-, tycikyvyttdmyys- ja perhe-eldke seki hautausavus-
tus, miiartiyfiAt suurelta osalta tydalan mukaan. Tyot on jaettu kahteen luok-
kaan. EnsimmAiseen kuuluvat maanalainen tyo, palvelu lentokoneissa la ulko-
maanliikenteen laivoissa, opetustyo sekA erddt epdterveellisissa ryoolosuhteis-
sa, kuten lasi- ja telakkateollisuudessa, tehtivAt ty6t. Toiseen luokkaan kuu-
luvat kaikki muut ty6alat.
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VanhuuselHkefia maksetaan ensimmAiseen tyoluokkaan kuuluville miehille 60 ja
naisille 55 vuoden idss6. Toisessa tyoluokassa eldkeikd on miehilld 6s ja nai-
silla 60 vuotta. Palvelusvuosia vaaditaan miehilta 2s ja naisilta 20. Vuodesta
1975 lahtien naispuolinen vakuutettu on voinut j66dd eliikkeelle toisessakin
tyoluokassa 55 vuoden iissd, jos hAnelld on takanaan 30 tyovuotta. Jos nais-
puolisella vakuutetulla on vain 15 tyovuotta, hdn voi molemmissa tyoluokissa
jdddd v6hennetylle (vAhennys 10 %) eldkkeelle 60 vuoden idssd. El6ke nou-
see normaaliksi, kun tyouran aloittamisesta on kulunut 20 vuotta.

Jos vakuutettu on lopettanut tyonteon ennen elakeikad, on eldkkeen saamisen
edellytyksend, etta se on tapahtunut vahemman kuin viisi vuotta aikaisemmin.
Jos miespuolinen vakuutettu on ollut tycissA 35 vuotta ja naispuolinen 30
vuotta, ei viiden vuoden mddrdaikaa vaadita.

Vuodesta 1975 ldhtien ovat eldkeidn teyttaneet vakuutetut, jotka eivat ole ol-
leet tycissd vaadittua vuosimiiSrAA, voineet saada vdhennetyn elAkkeen, jos vaa-
ditusta vakuutusaiasta puuttuu enintddn viisi vuotta.

ElAkkeen suuruus mddrdytyy ansiotulojen mukaan. Elekkeen perusteena oleva
ansiotulo eli elakeperuste on keskimddrdinen kuukausianslo 12 viimeiselta kuu-
kaudelta tai, mikdli se on vakuutetun kannalta edullisempaa, keskimAArAinen
kuukausiansio milta tahansa vakuutetun itsensa valitsemalta kahdelta perdk-
kAiseltA vuodelta viimeisten 10 palvelusvuoden ajalta. ElAkkeen saaminen edel-
lyttdd, ettd vakuutettu ainakin pddasiallisesti lopettaa tydnteon.

Eliike on 80 0/o elAkeperusteesta 2000 zl:iin (380 mk) saakka ja 30 0/o sen
ylittdvdltd osalta. Viimeksi mainittua prosenttilukua on vuodesta 1976 lahtien
ryhdytty korottamaan 5 prosenttiyksikdlla vuosittain niin etta se vuonna 'lgBO

saavuttaa asetetun tavoitteen, 50 0/0.

Elekkeen mddrdd korotetaan 1 0/o:lla eldkeperusteesta jokaiselta vuodelta, jon-
ka vakuutettu on palvellut yli 20 vuoden ennen 65 (miehilld) tai 60 (naisilla)
vuoden ikaa. Korotus lasketaan enintddn 10 vuodelta.

Lentoliikenteen ja telakkateollisuuden palveluksessa oleville eldke voidaan
mycintdA 10 0/o korkeampana. Eldkeik6A voidaan lisdksi alentaa lentoliikenteen ja
muutamien muiden tydalojen osalta.

Eldkkeisiin my<innetddn erAitd korotuksia. Edunsaajan huoltamasta aviovai-
mosta, lapsista, lapsenlapsista, veljistd ja sisarista maksetaan saman suurui-
set korotukset kuin perheavustusjarjestelmassd. Maan hallitukselta kunniamerkin
saaneet ovat oikeutetut erityiskorotukseen. Sama koskee opetustehtavissa ol-
leita ia tieteenharjoittajia. VanhuuselAkkeen saajille, jotka kuuluvat ensimmdi-
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seen tyokyvyttomyysluokkaan 0atkuvaa hoitoa tarvitsevat), maksetaan 500 zl

(95 mk) korotuksena eldkkeeseen kuukaudessa tai 800 zl (152 mk) jos va-
kuutettu on sokea. Sotainvalideille maksetaan eldkkeeseen 10 0/o korotus elA-

keperusteesta.

Vanhuuseldkkeen vAhimmAismdAr6 on 1 100 zl (209 mk) kuukaudessa. Edelld
mainitut eldkkeeseen myonnettevat korotukset maksetaan taman vahimmAismdd-
rAn lisAksi. Eldkkeen enimmAismiArd, edelli mainitut korotukset poislukien, ei

saa olla yli 95 0/o elakeperusteesta,

Tytkyuytt6myysel5kkeen mAArAAmistA varten tyokyvyttomat jaetaan kolmeen luok-

kaan tyokyvyttomyysasteen perusteella. Ensimmiiseen luokkaan kuuluvat ne,

iotka ovat taysin tydkyvyttOmia ja tarvitsevat toisen henkilon jatkuvaa hoitoa.

Toiseen luokkaan kuuluvat ne henkil6t, jotka ovat taysin tyokyvyttomiA. Kol-
manteen luokkaan kuuluvat osittain ty6kyvytt<imiit henkilot, joiden ansiokyky

on vdhentynyt normaalista.

oikeus tyokyvyttomyyselakkeeseen on vakuutetulla, joka on tullut tyokyvyt,o-

mdksi tydssAoloaikana tai kahden vuoden kuluessa ty6nteon lopettamisesta.

Eldkkeen saamiseksi vaaditaan tietty pelvelusaika, jonka pituus riippuu vakuute-

tun iAsti. Vaadittava palvelusaika on 1--4 vuotta alle 3o-vuotiailla ja 5 vuotta
yli 3o-vuotiailla. Tietty6 palvelusaikaa ei vaadita, jos tycikyvyttomyys on aiheu-

tunut tyotapaturmasta. Samoin siti ei vaadita alle 18-vuotiaalta eikii alle 20-vuo-

tiaalta, joka on ollut 18 ikivuodesta lahtien yhtdjaksoisesti tydssa.

Tyokyvytt6myyselakkeen mdar6 riippuu ansiotuloista, tyokyvytt<imyysluokasta, tyo-

kyvyttomyyden syystd, tyoolosuhteista, edunsaajan muista tuloista ja tyossa-

olosta eldkeaikana.

Kun ty<ikyvyttdmyys ei ole seurauksena ty6tapaturmasta eikA ammattitaudista

eikA kyseessd ole tyo vaikeissa olosuhteissa, eliike on ensimmdisessa ja toi-

sessa tyokyvyttomyysluokassa 65 0/o elakeperusteesta 2000 zl:iin (380 mk) saak-

ka ja 45 olo 2OOO zl:a ylittavaltA osalta. Kolmannessa tydkyvyttomyysluokassa
molemmat vastaavat prosenttiluvut ovat 45.

Ensimmdiseen tyokyvyttomyysluokkaan kuuluville suoritetaan el6kkeeseen 500

zl:n (95 mk), sokeille 800 zl:n (152 mk) lis6ys. Tdmin lisaksi suoritetaan ensim-

miiiseen ja toiseen tyokyvyttdmyysluokkaan kuuluville 0.5 % ja kolmanteen kuu-

luville 0.4 0/o palkasta jokaiselta palvelusvuodelta viiden vuoden jalkeen, enin-

taan kuitenkin 20 palvelusvuodelta. Muutoin tydkyvyttomyyselAkkeeseen makse-

taan samat korotukset kuin vanhuuselAkkeeseen.

Elakkeen v6himm6isma616 on ensimmaisessd ja toisessa tydkyvyttomyysluo-
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kassa 1 050 zl (200 mk) ja kolmannessa 850 zl (162 mk) kuukaudessa. Jos
ty<ilqrvyttomyys on seurauksena tyotapaturmasta tai ammattitaudista, ovat va-
himm6iselEkk€et €dellisia korkeammat.

EnsimmAiseen ty<iluokkaan kuuluneilla, jotka ovat tyoskennelleet epdterveeili-
sissi tyoolosuhteissa, on oikeus 5 o/o:n korotukseen elikkeeseen. Lentoliiken-
teess6 ja telakkateollisuudessa korotus voi olla 10 0/0. Jos tyokyvyttomyys on
seurauksena tyotapaturmasta tai ammattitaudista, elakkeen madrdd korotetaan
'1c 0/0. Jos tillalsella edunsaajalla on eldkkeensd lis6ksi muita tuloja, elake
maksetaan vain tavallisen suuruisena ilman korotuksia.

TycikyvytttimyyselAkkeen maara ei saa ylittee 95 0/o elAkeperusteesta poislukien
perhekorotukset ja tyokyvyttcimyyskorotus ensimmdisen ty6kyvyttomyysluokan
mukaan.

Toiseen ja kolmanteen tyokyvyttcimyysluokkaan kuuluville tavallista tyokyvytto-
myyseldkettd saaville alle 65-vuotiaille tydkyvyttdmille miehille ja alle 60-vuotiail-
le tyokyvyttomille naisille, jotka k6yvdt edelleen tyossd ja saavat palkkaa keski-
mddrin alle 75 0/o elAkeperusteesta, maksetaan vain se mAdr6 el6kkeestS, joka on

keskim6Ar6isen kuukausiansion ja elakeperusteen viilillii. Maksettava mddrd ei
saa ylittdd 50 % tyrikyvyttomyyseldkkeest6 kaikki mahdolliset korotukset, paitsi
perhekorotukset mukaan lukien.

Vakuutettu, joka on saanut sairausvakuutuksen piivirahaa maksimiaialta, saa
tyokyvytt6myyseldkkeen asemesta ns. salrauselnkkeen, jos el6kkeest6. p65tt6vd
ld6ketieteellinen lautakunta arvioi, etti hdnen ty6kykynsti on palautettavissa
ennalleen kuntoutuksella ja hoidolla 12 kuukauden kuluessa. Sairauselakkeen
miArA on 65 0/o sairausvakuutuksen soveltamasta pdivfirahan perusteena ole-
vasta palkasta, jota voidaan korottaa perhekorotuksilla.

Perhe-elnkettfl maksetaan sellaisen edunjitt6jAn jilkeen, joka sai vanhuus- tai
tyokyvytt6myyselSkettd tai oli niihin oikeutettu tai joka kuoli ty6tapaturman
taikka ammattitaudin seurauksena. Perhe-eldkettE saavat naispuolinen leski,
lapset sekd erAin edellytyksin my6s miespuolinen leski, eduniAttdjdn vanhem-
mat, €ronnut aviopuoliso seka slsaret ja veljet.

LeskenelSke maksetaan kolme vuotta avioliitossa olleelle naisleskelle, joka on
tAyttanyt 50 vuotta edunjattijdn kuollessa tai tayttae sen viiden vuoden kulues-
sa edunjittajin kuolemasta. Miesleskella on vaadittava ikd 65 vuotta. Lesken-
cldke maksetaan l6st6 ia avlolllton kestosta rlippumatta, jos leski on ty6ky-
vyt6n tai huolehtii alle 1&vuotlaasta perhe-el6kkeeseen oikeutetusta edunjdtti-
jAn lapsesta, lapsenlapsesta, slearesta tai vellest6. El6ke maksetaan lasta huol-
tavalle leskelle silhen saakka, kunnes lapsi t6ytt66 '16 vuotta.
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Jokainen naisleski, joka oli taloudellisesti riippuvainen edunjittdjdst6, saa vdli-
aikaisena leskeneldkkeenA elikettd yhden vuoden ajan edunjdttAjAn kuoleman
jdlkeen, vaikka hdn ei olisikaan tdyttdnyt vaadittua ikdi eikA hinellA olisi lasta
huollettavanaan. Vdliaikaisen eldkkeen maksamista voidaan edellisestd jatkaa
vield vuoden ajan, jos leski saa ammattikoulutusta.

Vanhemmat ja miespuolinen leski saavat perhe-elAkkeen vain, jos he olivat ta-
loudellisesti riippuvaisia edunjAttdjAst6. Eronnut aviopuoliso saa elakkeen, jos
hdn oli oikeutettu elatusapuun edunjiittiijiiltii. Jos eronnut aviopuoliso solmii
uuden avioliiton, h5n menett66 eldkkeensA. Leski menettdA samoin elikkeensi
solmiessaan uuden avioliiton, mutta saa sen uudelleen, jos avioliitto purkautuu.

Lapsi saa eldkettA, kunnes hiin tiiyttAA 16 vuotta tai 24 vuotta, jos hAn opis-
kelee. El6ke maksetaan i6st6 riippumatta, jos lapsi on tullut ty6kyvyttomdksi
ennen 16 ik5vuottaan. Samoja sAdnn6ksid kuin lapsiin sovelletaan myds edun-
jtittAjEn lapsenlapsiin sekA naimattomiin sisariin ja veljiin. Lapsen eliike lop-
puu edunsaajan solmiessa avioliiton, mutta opiskeleva orpo saa eleketta avio-
liiton solmimisesta huolimatta jopa 2S-vuotiaaksi asti, siind tapauksessa etta se
on oikeutettua opintojen keston vuoksi.

Perhe-eldkkeen suuruus riippuu edunsaajien lukum66rAst6, elikkeen perusteena
olevasta edunjdttdjdn palkasta ja edunjAttSjtin palvelusvuosien lukumdiristA.
Jos edunsaajia on vain yksi, el6ke on 45 0/o elekeperusteesta 2000 zl:iin
(380 mk) saakka, ja 50 % jos edunsaajia on kaksi. Jos edunsaajia on kolme
tai useampia, eldkeprosentti on 60. Kaikilla lasketaan lis6ksi 45 olo 2OO0 zl:a
(380 mk) ylittavalte elAkeperusteen osalta. Perhe-elfikkeen perusmi6r66 kcirote-
taan 0.4 o/o:lla elikeperusteesta edunjAttSjin iokaiselta palvelusvuodelta viiden
palvelusvuoden jAlkeen, enint66n kuitenkin 20 vuodelta.

Jos edunjdttdjdn kuolema aiheutui tyotapaturmasta tai ammattitaudista, elAketti
korotetaan 10 0/o:lla eldkeperusteesta. Teysorvoille maksetaan samoin korotuk-
sena el6kkeeseen 10 0/o elAkeperusteesta. Kunniamerkkejd saaneesta perheen-
jAsenest6 suoritetaan 25 olo:n korotus elEkkeeseen. Jos edunsaaja on ty6kyvy-
t6n ensimmaisen ty6kyvyttdmyysluokan mukaan, hanelle suoritetaan saman suu-
ruinen korotus kuin vanhuuselSkkeess8. Perhekorotuksia voidaan suorittaa sa-
moin kuin perheavustusjErjestelmiss6.

Perhe-el6kkeen vihimmdismiSrA vaihtelee edunsaajien lukum66rasta riippuen
900 zl:sta (171 mk) 1 100 zl:iin (209 mk) kuukaudessa. N6ihin m66rlin eivdl
kuulu perhe-elAkkeeseen maksettavat korotukset.

Edunj6tt6jdn tai hinen perheenj6senensa kuoltua maksetaan hautausavustusla
hautauksesta huolehtineelle henkil6lle. Edunjittdjin kuollessa suoritetaan kol-
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men kuukauden elaketta vastaava rahamaara ja perheenidsenen kuollessa kah-
oen kuukauden elAketti vastaava rahamdird.

Eldketurvan rahoituksesla vastaavat vakuutetut ja tyonantajat. Vakuutusmaksut
suoritetaan erityiseen elakerahastoon. Vakuutetut maksavat 3 0/o ansiotuloistaan.
Yksityiset ei-maatalousalan yritykset maksavat vakuutusmaksuina 22-30 o/o pal'
koista, yksityiset maatalousalan yritykset 18 0/0, valtion ei-maatalousalan yrityk-
set 15.5 0/o ja valtion maatalousalan yritykset 10 0/o palkoista. Yritysten maksu-
osuus kaytetain kaikkien sosiaaliturvaetuuksien kustannuksiin, vakuutettujen sen

sijaan yksinomaan elAkemenoihin. Valtio osallistuu kustannuksiin vain tyonan-
taiana.

El6kejdrjestelmdn hallannosta huolehtii Sosiaalivakuutuslaitos, jolle kuuluu
myos eldkerahaston hallinto. Laitoksen apuna toimii alueosastoja eri puolilla
maata. Sosiaalivakuutuslaitoksen ja alueosastojen johtoelinten iasenista 2/5 on

maan hallituksen ja 3/5 ammattiyhdistysten nimittiimii.

Tyokyvytt<imyysasioita kdsittelevAt Sosiaalivakuutuslaitoksen asettamat lSdkdri-
toimikunnat, joita on l6hes 250. LisHksi maassa on noin 220 tiedotusasemaa.
Eldkehakemusten kasittelystd huolehtivat Sosiaalivakuutuslaitoksen alueosastot.
Lidkdritoimikuntien yldpuolella toimivat l6dnien vastaavat toimikunnat.

Valituselimind toimivat alueelliset tyo- ja sosiaalivakuutusoikeudet sekd erdissd
tapauksissa korkein oikeus. JdrjestelmAn ylin valvonta kuuluu tyo-, palkka- ja
sosiaaliministeriolle.

Muut palkansaaiien elHkeiiirjestelmiit

KaivosmiehillS, rautatleldlsilld, armeilan palveluksessa olevilla, polliseilla ja van-
kelnholtoviranomalsllla on omat elEkejtirjestelmdns6.

Itsendisten yriftaiaen elHketurva

Palkansaajien eldketurvan hallinnosta vastaava Sosiaalivakuutuslaitos hoitaa
myos erIlden yrltt{l{ryhmlen eldkejdrjestelmien hallintoa. Naita yrittdjiiryhmiA
ovat k6siteollisuuden harjoittajat, vuokra-autoilijat, yritt6jind toimivat turistioppaat
sekd eriiden ravintoloiden, bensiiniasemien ja kauppojen johtajat ja agentit.
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12.4 SAKSAN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA
(1 M=1,51 mk)

Eldkejiirjestelmdt:

- palkansaajien eldkejdrjestelmd

- muut palkansaajien eliikejArjestelmdt:

- rautatieldisten ja postin palveluksessa olevien elSkejArjestelmd

- itsendisten yrittAjien el6kejdrjestelmA

Palkansaajlen elekeieriestelmli

Palkansaajien eldkejdrjestelma (1968) my6ntdA ansioihin suhteutettuja vanhuus-,
ty6kyvyttomyys- ja perhe-eliikkeiti sek6 hautausavustuksia. Jdrjestelmdn pllrlln
kuuluval rautateiden ja postin palveluksessa olevia lukuun ottamatta kaikki muut
palkansaajat.

Vanhuuselnke my6nnetd6n miehilte 65 ja naisille 60 vuoden iiissA. LisAksi edelly-
tet56n vakuutetulla olevan vAhint66n 15 palvelusvuotta. Naisilla, iotka ovat
synnyttiineet enemmdn kuin kaksi lasta, lyhente6 kolmas ja kukin seuraava
lapsi yhdellA vuodella vaadittua palvelusaikaa; aina kuitenkin edellytetddn viiden
vuoden palvelusaikaa. Kaivosmiehet voivat pd6st6 elAkkeelle 50_65 vuoden
idssd sukupuolesta ja palvelusajan pituudesta riippuen.

Vanhuusel6ke koostuu perusosasta ja korotusosasta. Perusosa on jokaiselle
110 M (166 mk) kuukaudessa. Korotusosa muodostuu vakuutusajan perusteella
prosentteina keskiansiosta, joka lasketaan viimeisiltd 20 vakuutusvuodelta vuo-
den 1946 ialkeen. Jos keskiansio on alle 150 M (227 mk) kuukaudessa, se
korotetaan tuohon maEr66n. Elakettd laskettaessa otetaan ansioina huomioon
enint66n 600 M (906 mk) kuukaudessa. Korotusosan suuruutta mddr6ttdessd ote-
taan vakuutusvuosina huomioon my6s vuotta 1946 edeltaneet vuodet. Korotus-
osa on 1 0/o keskiansiosta kultakin vakuutusvuodelta. Kaivosmiehill6 vastaava
prosenttl on 2.

Vakuutetulle voidaan my6ntiid lis6palvelusaikaa tietyilla perusteilla. Tyottomyys-
aika lasketaan palvelusajaksi. Naiset saavat lisdpalvelusaikaa yhden vuoden jokai-
sesta synnytt6m6stddn lapsesta seki lapsesta, joka on otettu omaksi ennen
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kuin lapsi on tayttanyt kolme vuotta. Naiset saavat edelleen yhden vuoden lisd-
palvelusajan 20-24 vuoden palveluksesta, kaksi vuotta 2$-29 vuoden palve-
luksesta, kolme vuotta 30-34 vuoden palveluksesta, neljA vuotta 35-39 vuo-
den palveluksesta, seka viisi vuotta yli 40 vuoden palveluksesta.

ElAkkeeseen suoritetaan aviopuolisokorotuksena 100 M (151 mk) kuukaudessa
tyokyvytt6mesta aviopuolisosta, joka ei ole oikeutettu omaan eldkkeeseen tai jo-
ka huolehtii vdhintddn yhdesta alle 3-vuotiaasta tai kahdesta alle 8-vuotiaasta
lapsesta. Jokaisesta alle 16-vuotiaasta lapsesta maksetaan korotuksena 45 M
(68 mk) kuukaudessa. Opiskelua jatkavasta lapsesta korotus maksetaan 16 ika-
vuoden ylikin.

Vanhuuseldkkeilld on vdhimm6is- ja enimmAismdArAt. Vdhimmdismddrd on 240 M
(362 mk) kuukaudessa 15 palvelusvuoden jAlkeen ja kasvaa sen jElkeen 10 M:lla
(15 mk) kultakin seuraavalta viiden vuoden ajanjaksolta; kuitenkin niin, etlA se
on 300 M (,153 mk) miehillE 45 ja naisilla 40 palvelusvuoden jAlkeen. EnimmAis-
eldke aviopuoliso- ja lapsikorotuksineen on 85 0/o elikkeen perusteena olevasta
kesklanslosla.

Ty6kyvytt6myyeeldke mydnnetddn vakuutetulle, joka on menettanyt tyo- ja an-
siokyvystaAn ainakin 23. Lisaksi edellytetaan vakuutetulla olevan vdhintAdn viisi
palvelusvuotta valitt6mesti ennen ty6kyvyttdmAksi tuloa. Ttit6 ei kuitenkaan vaa-
dlta, 1) jos vakuutettu on palvellut vdhintddn puolet siita ajasta, joka oli ku-
lunut koulun pdittymisen tai 16 ikdvuoden taftamisen ja ty6std poisj6imisen
vAlill6, mist6 ajasta vihintA6n yksi vuosi oll kulunut viimeisten kolmen vuoden
aikana ennen tyonteon peettymista, 2) jos vakuutettu on palvellut 15 vuotta, jos-
ta vdhintiAn yksi vuosi viimeisten kolmen vuoden aikana ennen ty6sta eroa-
mlsta, tai 3) jos vakuutettu on palvellut 2/3 siitii ajasta, joka on kutunut kou-
lunkiynnin lopettamisesta tai 16 lkdvuoden tiyttdmisesta ty6lq/vytt<imyyden al-
kamiseen, kuitenkin yhteensi alnakin 15 palvelusvuotta.

El6ke my6nnetddn, jos ty6kyvytt6myys alkaa ty6suhteen kestdessd tai kahden
vuoden kuluessa tydsuhteen pA6ttymisestA. Jos vakuutettu on oikeutettu tyoky-
vytt6myyselSkkeeseen edell6 olleen 3. kohdan perusteella, tyokyvyttomyyden
edellytetaan alkavan ty6suhteen kestdessa.

Ty<ikyvytt6myyselSke myonnetddn 16-18-vuotiaille sill6 edellytyksell6, ettd he
ovat olleet ainakin vuoden ty6ssd tai koulussa nAiden ikdrajojen sis6lld.

Ty<ikyvytt6myyseldkkeen m65rd lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeen
mddrd, minkd lisEksi eldkkeeseen maksetaan tasaerena 30 M (45 mk) kuukau-
dessa. Jos vakuutettu on ollut jatkuvasti tydss6 tytikyvytt6m6ksi tuloonsa saakka,
lasketaan eliikkeeseen olkeuttavaksi palvelusajaksi 70 0/o siitd ajasta, joka on
tytikyvlrtt6maksi tulon ja vanhuuselEkeidn vAlill6. Jos tydnteko ei ole ollut jat-
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kuvaa, suoritetaan vastaava lyhennys tulevassa palvelusajassa. Mikali vakuutet-
tu saisi eldkkeen ylld olevan 3. kohdan perusteella, ei tulevaa aikaa oteta huo-
mioon elaketti mddrdttAessa. Pitka palvelusaika ei siis sinAnse oikeuta tAyteen

eldkkeeseen, jos vakuutettu on ollut pitkAAn poissa tyostd.

Korotukset elAkkeeseen ovat samat kuin vanhuuseldkkeessd.

Perhe-eldkettd maksetaan mies- ja naisleskelle sekd lapselle sellaisen edunjAt-
tdjdn jAlkeen, joka sai vanhuus- tai ty6kyvyttomyyseldkettA tai oli siihen oikeutet-
tu. Lisdksi edellytetddn mieslesken tdyttdneen 65 vuotta tai naislesken 60 vuot-
ta, taikka tulleen tyokyvyttomaksi ennen niitd ikAraioia. Naisleski saa el|kkeen
idstA riippumatta, mikdli han huoltaa ainakin kahta alle 8-vuotiasta tai yhtd alle

3-vuotiasta lasta.

Lapselle elAke maksetaan opiskelun tai ammattikoulutuksen pdAttymiseen saak-

ha, vihintdAn kuitenkin 16 ikdvuoteen.

Leskenelakkeen madrd on 60 0/o edunldttdjan elakkeestd. OrvonelSke on taysor-

volle 40 0/o ja puoliorvolle 30 % edunjdttiiiiin elSkkeesta. LeskenelAkkeen viihim-
mdismAArd on 230 M (347 mk), tEysorvon 150 M (227 mkl ja puoliorvon 100

M (151 mk) kuukaudessa. Perhe-elSkkeiden yhteismAdrd ei saa ylittdd edunjAt-
tdjdn elAkkeen m66rd5.

Elatusapuun oikeutettu eronnut aviopuoliso voi saada eliketta edunjattdiin iAl-
keen enintAAn 230 M (347 mk) kuukaudessa, jos hdn ei saa omaa eldkettd ja
on tdyttdnyt vanhuuselSkeidn tai on tyokyvyton taikka huoltaa vAhintd6n yhta

alle 3-vuotiasta taikka kahta alle 8-vuotiasta lasta.

Haulausavustuksena maksetaan 20 piivdn ansioita vastaava rahamdiird, vAhintdAn

kuitenkin 100 M (151 mk).

ErityiselSkkeet. Edell| selostettuia eldkkeitd korkeammat etuudet maksetaan po-

liisi- ja tullilaitoksen sekd armeijan palveluksessa oleville. Maan dlymystoon
kuuluvien sekd ns. valtiollisiin kunniaeldkkeisiin oikeutettujen etuudet ovat myos

korkeammat kuin yleisessi idrjestelmdssi maksettavat.

Pakollisen vakuutuksen lisdksi kaikki 18 vuotta tayttaneet henkilcit, myos yrit-

thjat, joiden ansiotaso ylitt66 palkansaajien elikejSriestelman elakeperusteen
yldrajan, 600 M kuukaudessa, voivat ottaa vapaaehtolsen lisEvakuutuksen. Van-

huus- ja ty6kyvytt6myyselSkkeen saamisen edellytykset ovat siinii samat kuin
palkansaalien jdrjestelmAssd paitsi siten, etta vaadittava vdhimmdisvakuutusaika

on molemmissa elflkelajeissa 60 kuukautta. Perhe-eldke myonnetAAn samoilla

edellytyksil16 kuin palkansaaiien yleisessi jdrlestelmdssA. Eldkkeiden mhdrit
riippuvat valitun vakuutusmaksun suuruudesta, vakuutusajan pituudesta ia va-
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lituista etuuslajeista. vanhuuselaketta karttuu vuodessa 2.s 0/o tulosta, joka ylittaa
600 M (906 mk) kuukaudessa. Ty<ikyvyttomyysetakkeeseen oikeuttaa 7/10 ly6-
kyvyttomyyden alkamisen ja vanhuuselakeian valisestd ajasta, mutta elake-
prosentti on silta osin vain 1 0/o vuodessa. Leskenelake on 60 o/0,

tdysorvon eldke 40 0/o ja puoliorvon elake 30 0/o edunjattdjdn eldkkeesti; yh-
teensd ei kuitenkaan yli 100 0/0. Lisdeldkkeiden rahoituksesta vastaavat vakuu-
tetut yksin. He voivat itse mddrdta tietyissd rajoissa vakuutusmaksunsa suuruu-
den. vakuutusmaksuprosentti on 10. Hallinto kuuluu palkansaajien osalta am-
mattiyhdistyksille ja itsendisten yrittdjien osalta heidan pakollisesta eleketur-
vastaan huolehtivalle el6kelaltokselle.

Palkansaajien yleisen eldkejarjestelmdn rahoituksesla vastaavat vakuutetut, lyon-
antajat ja valtio. vakuutetut maksavat vakuutusmaksuna 10 o/o ansioistaan ja
tyonantajat saman verran palkoista. Kaivosmiehilld maksuprosentti on go, jos-
ta vakuutettu maksaa 10 ja tyonantaja 20 prosenttiykQikkoe. Valtio maksaa lo-
put jdrjestelmdn vaatimista kustannuksista. Korkein vakuutusmaksun perusteena
kdytetttivd ansiotulo on 600 M (906 mk) kuukaudessa.

Naista vakuutusmaksuista rahoiletaan my6s sairaus-, tyotapaturma- ja tyott<imyys-
vakuutuksen etuudet.

Elakevakuutuksen halllnto kuuluu ammattiyhdistyksille. Ylimpana hallintoelimena
on Ammattiyhdistysten federaatio, jonka sosiaalivakuutusosasto hoitaa eldkeva-
kuutusta alueellisten toimeenpanokomiteoiden avustuksella. Paikallishallinnosta
huolehtivat Ammattiyhdistysten federaation paikalliskomiteoiden sosiaalivakuu-
tusosastot ja ty<ipaikoilla toimivat ammattiyhdistyskomiteat.

Muut palkansaailen ia ltsenfi isten yritteiien etdkeiiirjestetmiit

Rautatelden ja postln palveluksessa olevilla palkansaajilla on omat elakejdrles-
telmAnsd. ltsenllslli ydtt{llI varten on samoin oma eldkelArjestelmdnsd.
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,12.5 TSEKKOSLOVAKIA
(1 kr = 0,67 mk)

Elakejarjestelmat:
* palkansaajien eldkejdrjestelmA

- muut palkansaajien eldkejArjestelm6t:

- osuusloimintatilojen eldkejdrjestelmd

- maanviljelij6iden ja muiden itsen6isten yrittdjien elAkejArjestelmd

Palkansaaiien elekeieriestelme

Palkansaajien elAkejdrjestelmrin (1965) piiriin kuuluvat maataloudellisten osuus-
toimintatilojen tyontekij6itd lukuun ottamatta kaikki muut palkansaalat' TAmdn

lisiksi tissd jirjestelmAssd ovat ereat vapaan ammatin harjoittaiat' mm. arkki-
tehdit, taiteiliiat ja tiedemiehet, sekd opinnoissaan pitkdlle edistyneet opiskelijat.
JSrjestelm6 perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle ia se my6nt6ii van-

huus-, ty6kyvytt6myys- ja perhe-eldkkeitd sekd hautausavustuksia.

El6ke-edut mddrdytyy suurelta osalta sen mukaan millaista ty6td edunsaaja on

tehnyt. Tate varten eri ammatit on iaettu kolmeen luokkaan. Ensimmdiseen ty6-

luokkaan kuuluvat terveydelle vaaralliset ia vaarallisissa olosuhteissa tehtavet
ty6t (esim. maanalainen kaivostyd). Toiseen ty6luokkaan kuuluvat muut erityisen
vaikeissa ty6olosuhteissa teht6vSt ty6t, ia kolmanteen kaikki muut'

Vanhuuseliike maksetaan miehille kolmannessa tyoluokassa 60 vuoden idssd 25

palvelusvuoden ldlkeen. Toisessa tyoluokassa eldke maksetaan 58 ja ensimmii-
sessa 55 vuoden idssd, jos vakuutettu on tyoskennellyt tayteen elakkeeseen
vaadittavasta 25 vuodesta v6hint66n 20 ndihin ty6luokkiin kuuluvilla tyoaloilla ia
niill6 edelleen tullessaan elAkeik66n. Naisilla eldkeikd vaihtelee 53-57 ika-
vuosien vAlillfi lasten lukumiiSristd riippuen ellei ty6luokka oikeuta alempaan

el5keik66n. Nainen, joka on kasvattanut 5 tai useampia lapsia, p56see elflkkeel-
le 53 vuoden i6ssd 25 palvelusvuoden iSlkeen, 3-4 lasta kasvattanut 54-vuo-
liaana, 2 lasta kasvattanut ss-vuotiaana, 1 lasta kasvattanut 56-vuotiaana, ja

nainen, jolla ei ole yhtean lasta, S7-vuotiaana. El|kkeelle siirtymistd voidaan

aina lyk6t6 yl6spiin.
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Jos vakuutettu ei ole normaaliin eldkeikdAn tullessaan palvellut 25 vuotta, hdn
saa vanhuuselAkkeen vasta taytettyAiin vaaditun palvelusajan, viimeistddn kuiten-
kin 65 vuoden idss6. Jos h6n ei ole 65 vuoden i6ssdkdAn ollut palveluksessa
25 vuotta hdn saa osaelakkeen sill6 edellytyksella, etta palvelusvuosia on vAh,n-
tAin 10. Tassa tapauksessa elakkeen mddrd on suhteessa palvelusvuosiin. Yh-
ta lasta kasvattanut nainen, joka ei ole oikeutettu teyteen elAkkeeseen, saa
vanhuuselSkkeen 60 vuoden idss6, jos hAnelld ei ole palvelusvuosia 25 mutta on
kuitenkin 20. Nainen, jolla ei ole lapsia, saa vastaavan eldkkeen 62 vuoden
iAssA. - OsaelAkkeen m6drA on 2 0/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta
kerrottuna palvelusvuosien lukum66rdllA.

Varsinaisen vanhuuseldkkeen mAdrd riippuu edunsaajan tyoluokasta, palvelus-
vuosien lukumaarasta ja eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Viimeksi mai-
nittu lasketaan keskimidrdisend kuukausiansiona viimeisten 5 tai '10 vuoden an-
sioista, riippuen siitti kumpi on edullisempaa edunsaajan kannalta. Keskiansiota
laskettaessa otetaan tAysimddrdisena huomioon kuukausiansiot 2 000 kr (1 340

mk) m66rAdn saakka, ja tdmAn ylittavalta ansion osalta 1/3, enintidn kuiten-
kin 5 000 kr (3 350 mk) kuukausiansioon asti. Palvelusvuosien laskeminen aloi-
tetaan 18 ikdvuoden teyttamisesta.

Ensimmdisessa tyoluokassa elAke on 60 c/o keskiansiosta (jos edunsaaja on pal-
vellut vaadittavasta 25 vuoden palvelusajasta vdhintAdn 20 vuotta taman tyoluo-
kan alaan kuuluvalla tyoalalla ja on sill6 jiAdess66n eldkkeelle) ja tdmdn lisAk-
si 2 o/o keskiansiosta kutakin palvelusvuotta kohti 21 palvelusvuodesta lahtien.
Toisessa tyoluokassa perusprosentti on 55 (vAhintAAn 20 vuotta tAssi ty6luo-
kassa 25 palvelusvuodesta) ja lisdysprosentti 1.5 kultakin palvelusvuodelta 21 :stA
ldhtien. Kolmannessa tyoluokassa perusprosentti on 50 ja llsdysprosentti 1 kul-
takin vuodelta 26:sta l6htien.

Vanhuuseliikkeen mdird ei saa ylittee 70 0/o keskiansiosta toisessa tyoluokassa
siinA tapauksessa, ettd edunsaaja on tyoskennellyt vaadittavasta 25 palvelusvuo-
desta vdhintiAn 20 tdhiin ty6luokkaan kuuluvalla tyoalalla. Jos edunsaaja ei tdy-
tdi nAit6 ehtoja, hanen eldkkeens6 ei saa ylitt6ii 60 0/o keskiansiosta. Ensim-
mAisess6 ty6luokassa ei sovelleta tiillaisia prosenttiraioja, mikiili edunsaaja on

ty6skennellyt 25 palvelusvuodesta vihint6dn 20 vuotta tessa loluokassa.

Edunsaajan huoltamasta yli 65-vuotiaasta tai tydkyvyttomdstd aviovaimosta suo-
ritetaan eldkkeeseen korotus, jonka mA5rii on 10G-350 kr (67-235 mk) kuu-
kaudessa perheen olosuhteista riippuen. Jatkuvasti toisen henkilon hoitoa ja
apua tarvitsevalle edunsaajalle maksetaan elakkeeseen 10G-400 kr (67-268
mk) kuukaudessa edunsaajan avuttomuudesta ja sosiaalisista, perhe- ja taloudel-
lisista oloista riippuen. Koulua kAyvistii tai opiskelevista lapsista suoritetaan eldk-
keeseen 90-450 kr (6G-302 mk) kuukaudessa lasten lukumddrtistA ja edunsaa-
jan el6kkeen laadusta ja suuruudesta riippuen.
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Edunsaaja, joka lykkad eldkkeelle siirtymistddn yli normaalin etdkeidn, saa ko-
rotetun elakkeen. Eldkkeen mtidrd kohoaa 7 0/olla keskimddrdisiste kuukau3i-
ansioista kutakin lykkeysvuotta kohti.

Vanhuuseldkkeilld on yhdessd mulsta eldkejdrjestelmistA mahdollisesti saatavien
elAkkeiden kanssa enimmdis- ja vdhimmdismaarat, jotka riippuvat tyoluokasta
ia palvelusajasta. Suurin maksettava elake on lykkayskorotuksineen 3 000 kr
(2010 mk) kuukaudessa.

varsinaisten eldkkeiden lisdksi maksetaan eraite erityiselakkeitd. Ns. sosiaalis-
ta elAketti maksetaan vahAvaraiselle 65 vuotta tdyttdneelle tai tdysin tyokyvyt-
tcimAlle henki16lle, joka ei ole oikeutettu mihinkdAn muuhun eliikkeeseen. yk-
sindiselle henkilolle elAke on enintddn 600 kr (402 mk) kuukaudessa ja avio-
puolisoille yhteisesti enintAdn 1 100 kr (737 mk). Ns. henkilokohtaista etaketta
voidaan maksaa kansantalouden, kulttuurin, hallinnon yms. aloilla poikkeuksel-
lisia ansioita saavuttaneille henkil<iille.

Ty6kyvyttomyyseldkettii maksetaan vakuutetulle, joka on menettanyt tyokykynsd
kokonaan (tAysi elAke) tai ainakin 1/3 siita (osaeldke). Eldkkeen saamiseksi
edellytet66n, etta edunsaajalla on tietty maara palvelusvuosia. Niiden lukumiiii-
rii riippuu edunsaajan i6stA seuraavasti:

alle 20-vuotiaalta
20-22
22-24
24-26
26-28
yli 28

vaaditaan aile 1 vuosi
,, 1 vuosi
,, 2 vuotta

',3
,,4
,,5

Yli 28-vuotiaalta edellytetadn, ettd vaadittu palvelusaika on kulunut viimeisten
10 vuoden aikana ennen tyokyvyttomyyttA. Lisdedellytys on, ettei tyonteon lo-
pettamisen ja tyokyvyttomdksi tulon valinen aika ole kahta vuotta pitempi. Nais-
puoliselta leskeltA ei vaadita tyokwyttomyyseldkkeen saamiseksi tiettyd palve-
lusaikaa, jos hdn oli ty6ss6 miehense kuollessa tai oli mennyt tyohon yhden
vuoden kuluessa sen j6lkeen kun leskenelAkkeen maksaminen loppui. Edel-
lytyksend on lesken kohdalla, ettA hdn oli tvossA yhtijaksoisesti siihen saakka
kun h6n tuli ty6kyvyttdmdksi.

Ty6kyvyttomyyselaketta laskettaessa otetaan palvelusaikana huomioon tyokyvyt-
tdmyyden alkamisen ja miehilla 60 seka naisilla 57 ikdvuoden ttiyttdmisen vali-
nen aika. TydkyvyttomyyselSke mdArAytyy siten samalla tavalla kuin vanhuus-
elAke edelld.
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Huollettavasta aviovaimosta, lapsista ja jatkuvaa hoitoa tarvitsevasta edunsaa-
jasta suoritetaan samat korotukset kuin vanhuuseldkkeessA.

Elakkeilla on samat vAhimmAis- ja enimmdismaaret kuin vanhuuselAkkeessd.

Osittain tydkyvyttomdlle vakuutetulle suoritetaan 50 0/o taydesti tyokyvyttcimyys-
elAkkeestd. Osaeldkkeeseen ei kuitenkaan sovelleta vdhimmAiselAkemidr6yksid.

Jos tyokyvyttomyys on ollut seurauksena tyotapaturmasta, ei elAkkeen saami-
seksi vaadita tiettya palvelusaikaa. ElAke on tdllciin mycis 10 0/o suurempi kuin
mu issa tyokyvyttomyystapauksissa.

Sosiaalisia elAkkeitd maksetaan v6hdvaraisille tyokyvyttomille, jotka ei saa mui-
ta elAkkeitd. MAdrdt ovat samat kuin vanhuuselakkeissA.

Perhe-eltikettd maksetaan sellaisen henkilon jdlkcen, joka sai vanhuus- tai tyo-
kyvyttomyyseldkettd tai oli tayttanyt tyokyvyttomyyseldkkeen saamiseksi vaadit-
tavat edellytykset.

Leskeneliike maksetaan jokaiselle naisleskelle yhden vuoden ajan edunjatta-
jin kuoleman jAlkeen. Tim6n jilkeen eleketta maksetaan seuraavissa tapauk-
sissa:1) jos leski on tyokyvyton,2) jos hdnelld on huollettavanaan orvoneldk-
keeseen oikeutettu lapsi, 3) jos hdn on kasvattanut kolmea lasta, 4) jos hAn

on tayttanyt 45 vuotta ja kasvattanut kahta lasta, 5) jos hdn on tdyttAnyt 50

vuotta, ja 6) jos edunjdttijd kuoli tyotarteturntan seurauksena tyossa, joka kuu-
luu ensimmAiseen ty6luokkaan, ja leski oli tayttanyt 40 vuotta edunj6ttdjdn
kuollessa.

LeskeneldkettA ei makseta, jos avioliitto oli solmittu edunjitttijdn taytettya 60

vuotta eika se ollut jatkunut kahta vuotta. Jos avioliitosta on syntynyt lapsi tai
aviopuolisot olivat eliineet yhdessii ennen em. ikaa tai jos edunjdttAjA kuoli
tydtapaturman seurauksena, eldke maksetaan eduniattdjdn i6std ja avioliiton
kestosta riippumatta.

ElAkkeensA menettdneelle leskelle aletaan maksaa leskenelAkettd uudelleen,
jos hdn tdyttliS eldkkeen saamisen ehdot kahden vuoden kuluessa edellisen
leskeneldkkeen maksanrisesta. MidrAaika on viisi vuotta, jos edunjdttdld kuu-
lui ensimmdiseen tyoluokkaan ja kuoli tyotapatu!'man seurauksena.

Leski menettad eldkkeensa, jos htin solmii uuden avioliiton. Jos uusi avioliitto
purkautuu aviopuolison kuoleman johdosta, leski saa entisen eldkkeensd. Edel-
lytyksenA on, ett6 sitd olisi maksettu hinelle, los hAn ei olisi solminut uutta
avioliittoa, ja ettA jdlkimmdinen avioliitto ei oikeuta leskeneldkkeeseen.
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Eronnut nainen on oikeutettu leskeneldkkeeseen, jos hin sai elatusapua edun-
jettejalta. Naimaton nainen voi saada leskeneldkkeen tietyissd oloissa, jos hAn

oli elanyt yhdessA edunjAttAjAn kanssa ja ollut tasta taloudellisesti riippuvainen.

Leskeneldkkeen mdArd on 60 c/o siitd elAkkeesta, jota edunjattaja sai tai jo-
hon hAn oli kuollessaan oikeutettu. Osittaista tydkyvyttomyyselaketta saaneen
edunjdtt6jdn jalkeen leskenel6ke lasketaan taydesta tydkyvyttomyysel6kkeest6.
Myos leskeneltikkeelld on rahamdArdinen minimi.

Eronnelle naiselle maksettava eltike ei saa ylittid elatusavun mdArdd, eikd les-
kenelAkkeen vdhimmAismdd166 sovelleta tessa tapauksessa. Eduni6ttijdn jAl-

keen maksettavien leskeneldkkeiden yhteismddrd ei saa ylitt66 edunjAtt6jAn
eldkkeen mddr66.

Jos leski kdy tyossA, hdnen eldkettaen vahennetean puolella siitd mAdrdst6,
jolla el6ke ja ansiotulo yhdessa ylittdvdt tietyn rajan, jonka korkeus riippuu
lapsiluvusta. Vahennyksest6 huolimatta leskelle maksetaan ainakin puolet les-
kenel6kkeest6, jos hen huolehtii viihint?16n yhdestii lapsesta. Eltikettii ei vd-
henneta lainkaan, jos leskelld on huollettavanaan kolme tai useampia lapsia.
Vahennyste ei myoskEiiin suoriteta niiden leskien kohdalla, jotka saavat vali-
aikaista leskeneltikettA yhden vuoden ajan edunjdttiijdn kuoleman jdlkeen.

Oryonelekefie maksetaan alle 1s-vuotiaalle seka alle 2s-vuotiaalle opiskelevalle
tai tyokyvyttomelle orvolle. Orvoneldke maksetaan paitsi omalle myos adoptoi-
dulle lapselle seki lapsenlapselle ja kasvattilapselle. Kahden viimeksi maini-
tun kohdalla edellytetddn, etta he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjdttd-

iasta. Jos lapsi on oiKeutettu orvonelakkeescen useamman kuin yhden edun-

iAttrijiin jAlkeen, hdnelle maksetaan vain se eldke, joka on mdArAltdAn suurin.
Taysorpo on oikeutettu elakkeeseen, vaikka kumpikaan vanhemmista ei olisi
teyttanyt elSkkeen saamisen ehtoja. Orvoneldketta ei makseta, jos orvon omat
tulot ylitttivdt tietyn rajan. Puoliorvon el6ke on 30 0/o edunjAttAjAn eldkkeestA.
Elekkeen vAhimmdismddrA on 300 kr (201 mk). T6ysorvon elake on 50 0/o

edunidttdj6n elikkeestd tai vehintaen 500 kr (335 mk) kuukaudessa.

Elnkkelden yhlsensovltus. Jos edunsaaja on oikeutettu useampaan kuin yhteen

eldkkeeseen, h6nelle maksetaan vain se elike, joka on mearaltaan suurin.
Mutta jos leskenelflkkeeseen tai orvonelflkkeeseen oikeutettu henkilti on sa-

malla oikeutettu johonkin muuhun elakkeeseen, hdn saa tdysimddrAisend sen

elakkeen, joka on suurempi, ia tdmdn lisaksi puolet muista elikkeistA.

Haulausayustuksena maksetaan edunjtittdjdn jilkeen 1 000 kr (670 mk).

Palkansaajien el|kejdrjestelmfin rahoituksesla vastaa valtio yksin. Tiim6 ei kui-
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tenkaan koske niitd vapaan ammatin harjoittaiia, jotka kuuluvat j6rjestelmdn

piiriin. He suorittavat omien elakkeittensa rahoitukseen tarvittavat varat.

JArjestelmdn yleishatlinnosta huolehtii Kansallinen sosiaaliturvatoimisto, joka myos

hoitaa elakkeiden maksamisen postitoimistojen vAlityksell6. rSosiaaliturvatoimis-
ton alaisuudessa toimivat alue- ja paikallistoimistot. Ne ottavat vastaan elAke-

hakemukset, suorittavat tarkastustoimintaa, maaraevat ty6kyvyttomyysasteen ja

maksavat ns. sosiaaliset eldkkeet.

Muut palkansaaiien eliikei3iriestelmiit

Osuustoiminlalilojen tyontekijoillA on onra eldkejdrjestelmdnsd.

Itsendisten yrimaiien eldkeiiiriestelm6

Itsen5isid yritliillii varten on oma elAkejtirjestelmAnsS, jonka piiriin kuuluvat
myos itsendisinA viljelijoinA toimivat maalalousyrittiij5t. Tiistii i6rjestelmdst6 mak-

setaan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-el6kkeitd.

Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden idssd vdhintAdn 15 vakuutusvuoden jdl-
keen. Ty<ikyvyttcimyyseldkkeen saamiseen tarvittava vakuutusaika mddrdytyy iin
mukaan samalla tavalla kuin palkansaajien eldkejdrjestelmdssd. Perhe-eldkkeen
saamiseksi edellytetdtin, ettd edunjAttdjA oli oikeutettu vanhuus- tai tyokyvytto-
myyseliikkeeseen. Edunsaajaan sovelletaan samoja vaatimuksia kuin palkan-
asajien eldkejdrjestelmAssti. ElSkkeiden suuruttdet mAdrdytyv6t edunsaajan ak-
tiiviaikaisista ansiotuloista ja h6nen maksamistaan vakuutusmaksuista.

Jdrjestelmii rahoitetaan 'rakuutettujen maksuilla ja valtion tuella. Maatalousyrit-
tdjien vakuutusmaksut mdAr5ytyvdt tilan koon mukaan. Muilla yritt6jilld va-
kuutusmaksut riippuvat useista eri tekijoistii, kuten ansioista ia yrityksessd tyos-
kentelevien henkiloiden lukumdArAst6. JAriestelmdn hallinnosta vastaa ty<i- ja
sosiaalim in isterici.
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13. POHJOIS.AMERIKAI{ ELAKEJABJESTELMAT

13.1 KANADA
($t=3,78mk)

E ldkejdrjestelmdt:

- kansanelAkejdrjestelmd

- yleiset lisAeltikejArjestelmdt

-. muut palkansaajien eldkejdrjestelmdt:

- lukuisia eldkejArjestelmie liittovaltion
varten

ja maakuntien palveluksessa olevia

Kansanelfi kejiirjestelmd

Laki (1952) myontdd tasasuuruiset vanhuuselakkeet kaikille 65 vuotta tdyttdneille
vdhintddn 10 vuotta maassa asuneille henkiloille. Yksiniiisen henkilon vanhuus-
eliikkeen miidrA on $ 141,34 (5S4 mk) kuukaudessa ja avioparin, jos molemmat
puolisot ovat oikeutettuja eldkkeeseen, $282,68 (1069mk) kuukaudessa. Aviopuoli-
soeldke voidaan myontdd myos 60 vuotta tayttaneen puolison osalta, joka ei
ole ansiotyossd. Kansaneliikkeen saaminen ei edellyta tyonteon lopettamista.

Eldkkeeseen voidaan maksaa korotuksena enintddn $ Sg,tS (375 mk) kuukaudes_
sa, jos edunsaajalla ei ole eldkkeensa lisaksi muita tuloja tai niitd on vain vii-
h6n. Avioparilla korotus voi olla enintddn g 176,06 (666 mk) kuukaudessa.

VanhuuselAkkeet tarkistetaan neljiinnesvuosittain kuluttajahintaindeksin muutos-
ten perusteella.

JArjestelmd rahoitetaan kokonaan julkisin varoin.

Hallinto kuuluu terveys- ja sosiaaliministeriolle, jolla on aluetoimistot maakun-
tien pdiikaupungeissa.
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Liittovaltion ja maakuntien yleisistd avustusjdrjestelmiste voidaan myontdi avus-
tusla varattomille tytikyvytt6mille, leskllle ja orvollle. Edellytyksend on varatto-
muuden lisAksi vdhintAAn 10 vuoden asumisaika maassa.

Yleiset lisiielSkejErjestelmiit

Ansioihin suhteutettu lisdeldketurva (1966) koostuu kahdesta jdrjestelmdsta. Toi-
nen koskee Quebeckin maakuntaa ja toinen liittovaltion muita osia. Vuoden
1973 alkuun saakka ndma kaksi jdrjestelmad olivat tasmalleen samanlaiset.
TAlloin Quebeckin jdrjestelmaan tehtiin lukuisia muutoksia. vuoden 1975 alus-
sa jdrjestelmat palautettiin oleellisimmilta osin samankaltaisiksi. Ndma jdrjes-
telmat maksavat vanhuus-, tyokyvyttdmyys- ja perhe-eldkkeita ja ne perustuvat
pakollisen vakuutuksen periaatteelle.

Jdrjestelmien piiriin kuuluvat ammatista riippumatta kaikki sellaiset 1g vuotta
tayttaneet henkilot, jotka saavat tycistAAn $ SOO (S 402 mkl ylittAvdt vuositulot.
Laki ei koske niitd henkiloita, jotka ovat syntyneet vuonna 1g9g tai sita aikai-
semmin.

vanhuuselxke maksetaan 65 vuoden iasta. Elakkeen mdarda laskettaessa ote-
taan vuosiansiot huomioon $ 9300 (95 154 mk) saakka. Vuodesta 1976 ldhtien ra_
jaa nostetaan joka vuosi 12.5 o/otla, kunnes se saavuttaa teollisuustyontekijan
keskimddrdisen palkan. TAmdn jdlkeen rajan tarkistus tullaan suorittamaan ko.
palkan kehityksen mukaan. Teysi vanhuuseldke on 25 o/o vakuutetun 1g ikavuo-
den jalkeen ansaitsemasta keskimddrdisestd vuosiansiosta. Lain voimaantuloa
edeltdvid vuosia ei oteta huomioon.

Keskiansio lasketaan jakamalla ansioiden yhteismddra niiden vuosien mdirdlld,
joilta vakuutettu olisi voinut maksaa jarjestelm6n mukaisia vakuutusmaksuja.
siten vakuutetulle, joka tulojensa puolesta on kuulunut lain piiriin vain joinakin
vuosina, tulee pienempi keskiansio kuin sille, joka on kuulunut lain piiriin koko
ajan. Vuoden 1975 jelkeen voidaan niiden vuosien madrdd, joina vakuutettu on
jdanyt lain ulkopuolelle, vahentaa siten, etta vakuutettu korvaa nditd vuosia jat-
kamalla ty6ntekoa 65 vuotta tdytettyaan, Lisaksi hdn saa vdhentda puuttuvista
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vuosista 15 o/0. Vdhennys ei kuitenkaan saa pudottaa jakajana olevaa vuosien lu-

kumaArai pienemmaksi kuin 10. Ennen keskiansion laskemista vakuutetun vuo-

siansiot korjataan ansiotasossa tapahtuneiden muutosten mukaan'

Mikali vakuutettu jatkaa tyoskentelyd vanhuuselaketta io saadessaan, han saa

Quebeckin jarjestelmassa ansaita vain tietyn maaran ilman, ettd ansiot vaikut-

tavat eldkkeeseen pienentdvasti. T6rnd raja on $ 1 320 (4 990 mk) vuodessa.

Jokaiselta ylittdvalti dollarilta elaketta vahennetaan puolella dollarilla.

Tyaikyvytttimyyseleke maksetaan henkilolle, jonka henkinen tai ruumiillinen sai-

raus on niin vakava ja pitkAaikainen, ettei hdnellA ole mahdollisuutta jatkuvaan

tyontekoon. oikeus tyokyvyttomyyselakkeeseen on vakuutetulla, joka on maksa-

nut vakuutusmaksuia vahintddn viideltd vuodelta viimeisten kymmenen vuoden

aikana. Vuoden 1981 jdlkeen vakuutusmaksuvuosien kokonaismAdran tulee olla

vahintaan 1/3 niista vuosista, jotka ovat kuluneet vuoden 1965 jdlkeen tai sii-

ta, kun vakuutettu taytti 1B vuotta, jos se tapahtuu ko. vuoden jdlkeen. Mis-

saan tapauksessa ei kuitenkaan vaadita enempaa kuin 10 vuoden mddrdaika.

Tyokyvyttomyyselake muodostuu kahdesta osasta: tasasuuruisesta kuukausierAs-

tai ($ 44,84, 169 mk) sek6 ansloihin suhteutetusta osasta. Ensiksi mainittua ko-

rotetaan kerran vuodessa kuluttaiahintaindeksin muutosten mukaan' Ansioihin

suhteutettu osa on 75 o/o siitti vanhuuseltikkeestA, jonka vakuutettu saisi 65 vuo-

den iiissA. TyokyvyttomyyselAke muuttuu vanhuuselakkeeksi edunsaajan tAyttties-

sa 65 vuotta. EIakettA korotetaan tasasuuruisella summalla huollettavista lap-

sista.

LeskenelakeilS maksetaan samoilla edellytyksilld (vuoden 1975 alusta ldhtien)

seka naispuoliselle ettii miespuoliselle leskelle. Edellytyksend on, ettA edun-

jattaja oli suorittanut vakuutusmaksuja joko 1/3 aian niistA vuosista, joina se

oli mahdollista, tai yhteensd 10 vuodelta - riippuen siitd, kumpi ajanjakso on

pienempi. VdhimmiismAdrA on kuitenkin kolme vuotta'

Tdysi leskenelake maksetaan alle 65-vuotiaalle leskelle: 1) jos edunsaaja on

jaenyt leskeksi 45-64-vuotiaana, 2) jos edunsaaja on jdanyt leskeksi alle 45-

vuotiaana ja hAnella on huollettavanaan alle 18-vuotias (tai alle 2s-vuotias opis-

keleva) tai tyokyvyton lapsi tai, 3) ios edunsaaja alle 4s-vuotiaana leskeksi jaa-

desstidn on tyokyvytcin tai tulee sellaiseksi. T6yden leskeneldkkeen miiiirA on

alle 6$vuotiaalle leskelle 37.5 o/o edunjdtt5jdn vanhuuseldkkeesta. Elakkeeseen

maksetaan samansuuruinen tasasumma kuin tyokyvyttomyyselakkeessa.

Niille 35-44-vuotiaille tyokykyisille leskille, joilla ei ole huoltovelvollisuutta, mak-

setaan alennettu elake. Se lasketaan vAhenttinr6lld taydesta elikkeestd 11120 ku-

takin sellaista kuukautta kohti, jonka leski on alle 4s-vuotias edunjdttdldn kuol-
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lessa tai huoltovelvollisuuden taikka oman tyokyvyttomyyden paSttyessa. Alle

35-vuotiaille ty6kykyisille, lapsettomille leskille elaketta ei makseta lainkaan.

Kun leski tayttaa 65 vuotta, hanen eliikkeens6 muuttuu 60 0/o:ksi edunj6ttdj6n
vanhuusel6kkeesta. Leskenel6ke on jokaiselle 65 vuoden ifin jdlkeen leskeksl

tulevalle 60 o/o edunidttdjdn vanhuusel6kkeestd, jonka lisAksi leski saa oman

tasasuuruisen kansanelAkkeensa. Jos leskeneldkkeeseen oikeutetulla on t6mdn

lain mukainen vanhuuselake, hdn voi yhdist6?i elakkeet seuraavasti ja valita

niista suuremman: joko oman elakkeen taysimaarSisend ja 37.5 0lo eduniatta-
jAn elflkkeestfl, tai 60 o/o sek6 omasta etta edunjatteidn el6kkeest6. Yhdistetyt

elAkkeet eivdt saa ylittaiii $ 104,17 (394 mk) kuukaudessa. Tiimd saannos koskee

my<is lisdeldkejarjestelmasta tyokyvyttomyyselAkettd saavia leskiii'

LeskenelAkkeen maksaminen loppuu lesken solmiessa uuden avioliiton, mutta

alkaa j6lleen, jos uusi avioliitto purkautuu avioeron tai kuoleman lohdosta eik6
jdlkimmAisen aviopuolison ,idlkeen tule maksettavaksi leskenelAkettd, ioka olisi

aikaisempaa suurempi.

orvonellikeill maksetaan seka kuolleen vakuutetun jalkeen etta myos tyoky-

vyttomyyseldkkeensaajan lapsille. Viimeksi mainituista saavat elakkeen vain ne,

iotka olivat perheessa vakuutetun tullessa tyokyvyttomtiksi. ElAkettii maksetaan

18 vuoden ik66n asti, koululaisilla ia opiskelijoilla 25 ikAvuoteen. Tyokyvyttci-

mdlle orvolle elake maksetaan ilman ikdraiaa.

Orvoneldkkeet ovat tasasuuruisia siten, ettA neljdd ensimm|istti lasta kohti mak-

setaan kullekin kuukaudessa summa, joka vastaa tyokyvyttomyyseliikkeen tasa-

suuruista perusosaa. Kullekin seuraavalle orvolle maksetaan puolet tiistA sum-

masta.

Hautausavusluksena maksetaan kuolleen vakuutetun jdlkeen kertasumma, joka

vastaa kuuden kuukauden vanhuuseleketta; enintaan kuitenkin 10 0/o korkeim-
masta mahdollisesta elakkeen perusteena olevasta tulosta.

Eltikkeet tatklsletaan kuluttajahintaindeksin muutosten mukaan kerran vuodessa.

ElAkejdrjestelm6n rahoitukseen osallistuvat vakuutetut ja tyonantajat. Vakuutetut
maksavat 1.8 % $ 900 - $ 9300 (3402-35 154 mk) vuositulosta. Tyonantajat
puolestaan maksavat saman prosenttimaaran vastaavista palkoista. ltsenaiset
yrittiijiit maksavat vakuutusmaksua yrityksesta saadusta tulosta, joka arvioidaan
yleisen tuloverotuksen yhteydessa. Vakuutusmaksu on 3.6 % $ 900 - $ I 300

vuositulosta. Vakuutusmaksuista saadut varat rahastoidaan. Rahastosta lainataan
varoja eri maakunnille siind suhteessa kuin niistii on kertynyt vakuutusmaksuja.

Halllnnosla vastaavat terveys- ja soslaaliministerio sekA valtiovarainministerio.
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Edellinen pitea rekisteri6 vakuutetuista ja huolehtii eliikkeiden maksamisesta. Val-
tiovarainministeriolle kuuluvat vakuutusmaksuista sekd lain ulottavuutta koske-
vista kysymyksistA huolehtiminen. Pddvastuu jdrjestelmAn hallinnosta on terveys-
ja sosiaaliministeriollS.

Valituselimend toimii tulon arviointia, etuuden saantia ja mddrAA koskevissa
kysymyksissA terveys- ja sosiaaliministerici. Toisena asteena on tarkastusko-
mitea, jossa on kolme jdsentS, yksi vakuutettujen valitsema, yksi ministerion
valitsema ja nAiden kahden valitsema puheenjohtaja. Tarkastuskomiteoita on
useilla eri paikkakunnilla. Kolmantena asteena on eldkelautakunta, lohon voi ve-
dota vain, jos lautakunnan puheenjohtaja antaa siihen suostumuksensa. Lauta-
kunnan peetos on lopullinen. Valtiovarainministerion pddtoksistd valitetaan suo-
raan eliikelautakuntaan.

Quebeckin elAkelArjestelmdn hallintoa varten on oma elAkelaitoksensa

Muut palkansaaiien elekeiariestelmlt

Liittovaltion ja maakunlien palveluksessa olevia varten on lukuisia erillisi6 eld-
kejdrjestelmid.
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13.2 YHDYSVALLAT
($1:3,82mk)

ElAkejdrjestelmAt:

- yleinen eldkejirjestelmd

- muut palkansaajien elAkejdrjestelmdt:

- rautatieldisten eldkejdrjestelmd

- lukuisia liittovaltion, osavaltioiden ja kunnallisten hallintoelinten palve-
Iuksessa olevien elAkejdrjestelmid

- sotaveteraanien eldkejarjestelma

Yleinen eliikef iirjestelme

Yleisen elAkejdrjestelmrin (1935) piiriin kuuluvat erdit6 lyhytaikaisissa tyosuhteis-
sa olevia tai tilapdistd, tietyn tulorajan alapuolelle jd6vdd maa- ja kotitalous-
ty6t6 tekeviA lukuun ottamatta kaikki palkansaajat. Tdhdn jdrjestelmAAn kuulu-
vat myos yli $ aOO 1t 528 mk) vuodessa ansaitsevat itsenaiset yrittdjdt. Jdr-
jestelmA perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle ja se myontS6 vanhuus-,
tyokyvyttomyys- ja perhe-eidkkeit6 sekd hautausavustuksia.

VanhuuselSketta aletaan maksaa sekA miehille ettA naisille 65 vuoden i6ss5.
ElSkeikd on kuitenkin alaspdin liukuva siten, ettii eldkkeen voi saada jo 62-
vuotiaana, mutta se on silloin vahennetty pysyvasti 65 ikdvuoden jAlkeenkin.
VAhennys on 6 213 0/o kultakin vuodelta ennen 65 vuoden ikdd. ElAkkeen lyk-
kddminen yli 65 vuoden i6n korottaa sen mddr6d 1 0/o:lla vuotta kohti aina
72 ikdvuoteen asti.

Vakuutusajaksi katsotaan aika vuodesta 1950 l6htien tai 21 ikAvuoden taytta-
misestii, jos tiimd on tapahtunut vuoden'1950 jAlkeen. Vakuutusmaksuja on
eldkkeen saamiseksi maksettava vAhint6Sn 1/4 kalenterineljdnnesvuosista vuoden
1950 jdlkeen 62 ikdvuoden tdytttimiseen saakka tai yhteense 40 maksettua nel-
jannesvuotta.

Vaaditun vakuutusajan taytyttye eliikkeen maara riippuu yksinomaan eldkepe-
rusteen suuruudesta. Eltikeperusteena kdytetAdn vakuutusmaksujen perusteena
ollutta keskim66rdistd kuukausiansiota poislukien viisi huonointa vuotta. Ela-
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keperusteen enimmaismddrii on $ 16500 (63030 mk) vuodessa. Kun keskiansio
on laskettu, saadaan eldkkeen mAdrd laissa annetusta taulukosta. Eldkkeen vd-
himmdismddra on $ 93,80 (358 mk) ja enimmiiismaara $ $0,30 (1 262 mk) kuu-
kaudessa.

Eldkkeeseen suoritetaan erditdr korotuksia. Huollettavasta 65 vuotta (tai 62 vuot-
ta, vdhennetyn eldkkeen ollessa kyseessd) tdyttdneestd- aviopuolisosta makse-
taan eldkkeeseen 50 o/o:n korotus. Sama korotus maksetaan, jos perheessii on
huollettavana alle 18-vuotias (tai alle 22-vuotias opiskeleva) Iapsi. Jos lapsi on
tyokyvyton, ei korotuksen suorittaminen ole riippuvainen lapsen iAstd.

Vakuutetulla, joka on tayttanyt 72 vuotta, eiviit mahdolliset ansiotulot vaikuta
eldkkeen suuruuteen. Sen sijaan alle 72-vuotiailla eldke pienenee, jos vuosi-
tulot ylittdvdt $ eOOO (11460 mk). Kukin kaksi dollaria teman ylittavaltd osalta v5-
hent65 elAkettA yhdellii dollarilla.

Erityistd 72 ikdvuoden eldkeltd maksetaan t5sti iiist6 henkilolle, joka ei ole
oikeutettu normaaliin vanhuuseldkkeeseen. ElAkkeen mAdrd on yksindiselle
$ 64,40 (246 mk) kuukaudessa. Jos edunsaalana on aviopari, yksiniiisen henki-
lon eliikettd korotetaan 50 0/0. Edunsaajan ionkin julkisen el6kesiiiinnon tai
-jArjestelmdn perusteella saama el6ke vdhennetddn 72 ikdvuoden eldkkeestd.

Ty6kyvytttimyyselikkeen saamisen ehtona on viiden kuukauden odotusaika,
mika tarkoittaa sita, etta eldkettii aletaan maksaa vasta teman ajan kuluttua
tyokyvyttomyyden alkamisesta. Tyokyvyttdmyyseltikkeen saamiseksi vakuutetun
edellytetdiin maksaneen vakuutusmaksuja 1/4 kalenterineljdnnesvuosista vuo-
den 1950 jdlkeen tai 21 ikdvuoden tdyttdmisestii taikka yhteensa 40 kalenteri-
neljdnnesvuotta. Jokaisessa tapauksessa edellytetddn, etta vakuutettu on mak-
sanut vakuutusmaksut 20 kalenterineljiinnesvuoden ajalta viimeisten 40 neljan-
nesvuoden aikana. ElAkkeen saamiseksi tydkyvyttomyyden edellytet66n kestA-
neen tai kestiivAn vAhintddn 12 kuukautta tai sen oletetaan johtavan kuolemaan.

Vakuutettu, joka on alle 3l-vuotias mutta on tayttanyt 24 vuotta, saa tyokyvyt-
tomyyseldkkeen, jos hdn on maksanut vakuutusmaksut ainakin puolesta niista
neljAnnesvuosista, jotka ovat kuluneet 2'l ikdvuoden tayttamisesta tyokyvytto-
myyden alkamiseen. Alle 24-vuotias vakuutettu saa eldkkeen, jos hdn on mak-

sanut vakuutusmaksut ainakin puolesta tyokyvyttomyyttd edeltAneistd 12 nel-
jiinnesvuodesta (sen neljiinnesvuoden loppuun mennessii, jonka aikana tyoky-
vyttomEksitulo tapahtui).

Tyokyvyttomyyseliikkeen mddrd muodostuu samalla tavalla kuin vanhuuseliik-
keen. Eldkettd mddrdttdessa otetaan huomioon viisi parasta ansiovuotta vuo-
den 1950 jdlkeen tai 21 ik6vuoden tdyttdmisestd. Tulevia vuosia vanhuuseliike-
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ikiiin ei oteta huomioon, koska vakuutusvuosien lukumaaralla ei Suoranaisesti

ole vaikutusta elAkkeen miArdAn.

Tyokyvyttomyyseliikkeen vahimmais- ja enimmiiismddr6t sekii aviopuoliso- ja

lapsikorotukset ovat samat kuin vanhuuselSkkeess6.

Elikkeensaajan on hyvaksyttav6 ammatillinen kuntoutus. Jos vakuutettu palaa

ammattiin, hAnelle rnaksetaan eldketti edelteen yhden vuoden alan'

Perhe-elSkkeiden saamisen yleisenii edellytyksend on, etta edunjdttijd sai itse

vanhuus- tai ty6kyvyttomyyselaketta tai oli rnaksanut vakuutusmaksula vihin-
tAdn 6 kalenterinelj6nnesvuodelta viimeisistA 13 kalenterineljAnnesvuodesta, 1/4

kalenterineljSnnesvuosista vuoden 1950 jAlkeen tai 21 ikfivuoden tayttamisesta

taikka yhteensa 40 ka:enterinelj6nnesvuotta.

Leskenelaketta maksetaan naispuoliselle leskelle, jolla ei ole huollettavanaan

alaikAisis lapsia, aikaisintaan 60 ikdvuodesta alkaen riippumatta siita, minka

ikiinen hdn oli miehen kuollessa. Leski, joka ottaa elekkeen jo 60-vuotiaana,
saa alennetun eldkkeen. TdyttA el6ketta aletaan maksaa 65-vuotiaalle leskelle.

Lapsia huoltava leski saa heti iasta riippumatta elakkeen niin pitkaksi aikaa

kuin huoltovelvollisuutta kestdd, jonka jdlkeen tAllainen leski siirtyy samaan

asemaan kuin muutkin saaden elekkeen uudelleen 6H5 vuoden idssa.

LeskenelakettA maksetaan miespuoliselle leskelle, jos han oli taloudellisesti
riippuvainen vaimostaan. Eldkkeen mdiirA on sama kuin naispuolisella leskelld.

Varsinainen leskeneldke on 65-vuotiaalle leskelle 100 0/o ja 60-vuotiaalle 71.5 0lo

edunjittdjdn vanhuuselekkeesta. Alle 65-vuotlaat, lapsia huoltavat lesket saa-
vat 75 olo edunjdttAjAn elakkeesta.

Tyokyvyton naisleski ja edunj6ttdjdn huoltama miesleski voivat saada vahen-

netyn leskenelAkkeen jo 50 vuoden idss6. VAhennetyn elakkeen suuruus riip-
puu lesken iAstd siten, etta 50 vuoden ikAiselle eldke on 50 0/o edunidttdjAn
eldkkeestti ja esim.60 vuoden ikiiselle se on 71.5 0/o (miki on sama maara

kuin kaikille leskille 60 vuoden idssi maksettava alennettu eldke). Edellytykse-
nA leskeneldkkeen saamiselle tyokyvyttomyyden perusteella on ikAvaatimuksen
ja viiden kuukauden odotusajan lisdksi se, ettd leski on tullut tyokyvyttomiksi
viimeistiiAn seitseman vuotta aviopuolison kuoleman jdlkeen tai huoltovelvolli-
suuden perusteella saadun leskenelakkeen maksamisen lakkaamisesta'

Leskenelaketta maksetaan myos elatusapua saaneelle eronneelle naiselle, joka
oli edunjittdjdn kanssa avroliitossa vdhintAAn 20 vuotta tai iolla on lapsi huol-
lettavanaan. Eronneen naisen eliike on saman suuruinen kuin lesken.
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Leskeneldkkeen maksamista voidaan latkaa uudelleen avioituvalle leskelle siinii
tapauksessa, ettd uudelleen avioituminen tapahtuu 60 ikdvuoden jdlkeen. Eldke
on talldin 50 0/o edunjdttdjAn vanhuuseldkkeestd.

orvonelEkettH maksetaan tdys- ja puoliorvolle 7s 0/o edunjdttdjan vanhuuselak-
keestd. Eldkettd maksetaan 18 vuoden ikdan saakka ja opiskelijoilla 22 vuoden
ikddn asti. Ty6kyvytt6mdn orvon eldke jatkuu ilman ikdrajaa.

Perhe-elaketta myonnetddn myos edunyattdjdn vanhemmille, mikdli he ovat yli
62-vuotiaita ja olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjattajasta. Eldke on 150 o/o

edunjdttdjAn tiydestd vanhuuseliikkeestii, tai B2.S 0lo samasta mddrdstA, jos
vain toinen vanhemmista on elossa.

Perhe-eliikkeillii on omat rahamdardiset vdhimmais- ja enimm6ismddrdnsd, jot-
ka on annettu itse laissa.

Hautausavustuksena maksetaan leskelle edunjdttdjdn kolmen kuukauden eldke.
Ellei lesked ole, avustus maksetaan hautauksesta huolehtineelle henkilolle.

Lisdturvajdrjeslelme. Vuoden 'lg/4 alussa eldketurvaa t6ydennettiin ns. lis6tur-
vajdrjestelmdlld, joka viihimmdistoimeentulojdrjestelmiind korvaa liittovaltion ai-
kaisemmat avustukset osavaltioille niiden vanhuksille, tyokyvyttomille ja sokeil-
le maksamista erityisavustuksista. Jokainen osavaltio mAdrdi itseniiisesti sen
tulotason, joka osavaltiossa tarvitaan minimitoimeentuloon. Liittovaltion vAhim-
maistoimeentuloj6rjestelmdssd tdksi raiaksi on asetettu yksindiselld henkilollA
$ 157,70 (602 mk) ja aviopariila $ 286,60 (904 mk) kuukaudessa. Jo osavat-
tion taso on nditd korkeammalla, sen ei tarvitse kuulua liittovaltion j6rjes-
telmiiiin, mutta tdll6in osavaltio ei saa liittovaltiolta apua jdrjestelmdn aiheut-
tamiin hallintokustannuksiin. Maksettavat etuudet ovat tuloista riippuvia. Tulo-
harkinnassa ei kuitenkaan oteta huomioon kaikkia tuloja. Eldkkeestii ei laske-
ta mukaan $ 20 (76 mk) eikd ansiotuloista $ 65 (248 mk) kuukaudessa. Tulo-
harkintaan ei myoskdAn lasketa mukaan omaa asuntoa, autoa, huonekaluja ei-
ka taloustavaroita samoin kuin ei nnyoskSSn pienehkod trenkivakuutusta. Kun
muut varat ylittdvtit yksindiselldhenkitoild$ 1500 (5730 mk) ja avioparilla $ 22S0
(8 595 mk), ei etuutta jdrjestelmdstd makseta enAi lainkaan.

Maksussa olevat eldkkeet sidottiin kuluttalahintaindeksin muutoksiin vuoden Ig75
alusta. Elakkeiden tarkistukset suoritetaan kerran vuodessa, jos indeksi on
noussut edellisesta tarkistuksesta vdhinttidn B o/0. Vakuutusmaksun ja samaila
elakkeen perusteena olevat ansiot sidottiin vuonna 1974 maksussa olevista el6k-
keist6 poiketen palkkatason kehitysta mittaavaan indeksiin. palkkatason kehi-
tys lasketaan kaikkien palkansaajien keskimddrdisessa ansiotasossa tapahtuvina
muutoksina. Tarkistus tehdddn kerran vuodessa.
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Eltikejdrjestelmdn rahollukseen osallistuvat vakuutetut ja heidAn tydnantajansa.
Vakuutusmaksuprosentti on molemmilla 5.85. ltsenaiset yrittdjit maksavat 7.9 0/o

tuloistaan omaa elAketurvaansa varten. Korkein vuosiansio, josta vakuutusmak-
sut suoritetaan, on $ 16500 (63030 mk).

Jerjestelman hallinto kuuluu terveys-, kasvatus- ja sosiaaliministeriolle. ElSke-
asioista vastaa sen yksi osasto, Sosiaaliturvahallitus.

sosiaaliturvahallituksen alaisena toimii vanhuus- ja perhe-eldkevirasto. Silld on
kenttdorganisaatio, johon kuuluu 6 alue- ja yli 1 000 piiritoimistoa sek6 noin
3 500 muuta palvelupistettd. Piiritoimistot ja viimeksi mainitut palvelupisteet toi-
mivat vakuutettujen neuvontaelimind, ottavat vastaan eldkehakemuksia ja ratkai-
sevat vanhuus- ja perhe-elAkkeiden mddrdt. Aluetoimistot vahvistavat elSkkeiden
mddrdt ja ilmoittavat ne valtiovarainministeriolle maksatusta varten. Ty<ikyvyt-
tomyyseldkehakemukset ratkaistaan kunkin osavaltion elimissd ja paatokset
vahvistaa Sosiaaliturvahallitus.

Valtiovarainministerio kerdd vakuutusmaksut ja maksaa elakkeet sekd huoleh-
tii jArjestelmAn rahastoista. Rahastoilla on oma hallituksensa, joka on vastuu-
velvollinen kongressille toiminnastaan ja jdrjestelmdn taloudellisesta tilasta.

ElSkeviraston pddtciksistA voidaan valittaa tulkinta- ja valitustoimistoon. Tamii
toimisto on mycis Sosiaaliturvahallituksen alainen, mutta Eldkevirastosta riippu-
maton. Toimiston pddtoksistii voi edelleen valittaa Sosiaaliturvahallituksen vali-
tusneuvostoon ja sen j6lkeen liittovaltion yleisiin tuomioistuimiin.

Muut palkansaaiien el6kejdriestelmiit

Rautalielfiisilld ja liittovaltion palveluksessa olevilla on omat erilliset koko liit-
tovaltion alueen kasittdvdt elAkejdrjestelmAt. Ndiden jiirjestelmien piiriin kuulu-
vat eiviit ole yleisen eldkejdrjestelmdn alaisuudessa. KolmeneljAsosaa osavah
tioiden ja kunlien palveluksessa olevista henkiloistd kuuluu niiden perustamiin
eldkejArjestelmiin, joista osa on yleistd eldkejdrjestelmdd korvaavia ia osa sita
taydentavia eldkeidrjestelmi6. Sotaveteraaneilla on lisdksi oma eldkejdrjestel-
mdnsd.

187



14, LIITTEET

14.1 Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset

l..rlkomaalaisten sosiaaliturvaa siiiidellddn varsin pitkdlle sosiaaliturvasopimuksilla,
joita valtiot - kaksi tai useampia - solmii keskenddn. Valtiot voivat myos liit-
tyii kansanviilisten jdrjestojen - esim. Euroopan neuvoston - puitteissa teh-
tyihin sosiaaliturvasopimuksiin. NAiden sosiaaliturvasopimusten merkitys on jat-
kuvasti lisddntynyt tyovoiman liikkuessa yhd suuremmassa mAdrin valtiollisten
rajojen yli.

Suomi on osapuolena kolmessa sosiaaliturvasopimuksessa. Pohjoismaiden - ls-
lanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska - keskeinen sopimus tuli voimaan
vuonna 1956. Sopimus kdsittiS elAke-, sairaus-, tapaturma- ja tyottomyysvakuu-
tuksen sekd lapsilisdjdrjestelmAn etuudet. lson-Brltannian kanssa solmittu sopi-
mus tuli voimaan vuonna 1960. Sopimus kattaa samat alat kuin pohjoismainen
sosiaaliturvasopimus. Yhdysvaltain kanssa Suomi on solminut eldkkeenmaksuso-
pimuksen.

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan jonkin sopijamaan kansalainen,
joka asuu ja tyoskentelee toisessa pohjoismaassa, saa siellA oikeuden eldkkce-
seen samoin ehdoin ia mddrAyksin kuin maan omat kansalaiset. Oikeus tyo- ja
lisAeldkkeisiin edellyttdd yleensa, ettii vakuutettua verotetaan siina maassa, jos-

sa hdn saa tuloa ansiotyostA6n.

Poikkeuksena viimeksi mainittuun pA6s66ntoon Suomen osalta ovat Tornion.joki-
Iaaksossa asuvat henkilot, ioita suomalais-ruotsalaisen verosopimuksen mukaan
verotetaan tyontekomaasta riippumatta siinA maassa, jossa he asuvat. Timdn
vuoksi sosiaaliturvasopimukseen on otettu erityismAdrdys siitd, etta Tornionjoki-
laakson asukkaat saavat oikeuden lisdeldkkeeseen siinA maassa jossa tyo on
tehty, vakkei heitd sielld verotettaisikaan. Toisen poikkeuksen muodostavat tila-
pdisellA tyokomennuksella toisessa pohjoismaassa olevat palkansaajat, jotka
ovat sellaisen tyonantajan palveluksessa, jonka yritys sijaitsee palkansaajan
omassa kotimaassa. He jddvdt oman maansa lainsS6ddnnon piiriin. Sama kos-
kee toisessa pohjoismaassa toimivia pohjoismaisten yhtioiden tytaryhtioita. Nii-
den palveluksessa olevat yhtion kotimaan kansalaiset voivat jd6dd kotimaansa
lainsAdddnnon alaisuuteen.
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Toisessa pohjoismaassa myonnetyt eliikkeet maksetaan toiseen pohjoismaahan
elAkkeensaajan muuttaessa sinne asumaan. KansanelAketta maksetaan kuiten-
kin vain niin kauan kunnes oikeus kansaneldkkeeseen uuden asuinmaan lain-
s6AdAnnon mukaan alkaa.

lson-Britannlan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen mukaan Suomesta lsoon-
Britanniaan tai pdinvastoin lehtetyt palkansaalat, joiden tyonantajan pddliike si-
jaitsee palkansaajan kotimaassa, ovat ensimm6isen tyovuoden ajan oman koti-
maansa elAkelainsdddAnnon alaisia. TAmAn ajan jAlkeenkln palkansaaja voi ha-
kemuksesta pysya oman maansa lainsddddnnon alaisena. Kaikissa muissa tapauk-
sissa palkansaaja tulee automaattisesti vastaanottajamaan lainsdddinnon piiriin.
lsossa-Britanniassa asuvalle suomalaiselle maksetaan elAke samoin kuin maan
omalle kansalaiselle. Suomeen takaisin pysyvdsti muuttavalle suomalaiselle elii-
ke maksetaan edelleen, mutta vain sen suuruisena kuin se oli viimeksi mak-
settu asianomaisen asuessa lsossa-Britanniassa. Niiin ollen eldkkeen mddrda ei
muuteta, kun lsossa-Britanniassa tehdAdn elakkeiden tarkistuksia.

Yhdysvaltaln kanssa Suomella on eldkkeenmaksusopimus. KdytdnnossA sopimus
merkitsee sita, etta eldkkeensaaja on oikeutettu saamaan elakkeen Yhdysvallois-
ta Suomeen ja pdinvastoin. Edellytyksend on, ettA vakuutettu on ansainnut elii-
kettd asianomaisessa maassa sen normaalien eldkes66nnosten mukaan.
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14.2 Tutkittujen el5kej?irjestelmien historialtinen kehitys

seuraavassa esitetaan yhteenvetona tarkeimmdt ajankohdat edellii kuvattujen
elAkejArjestelmien kehityksessa. Mukaan on otettu vain ne vuosiluvut, jolloin jdr-
jestelmat on perustettu tai niitd on perusteellisesti muutettu. Jokaisen jarjestel-
miin kohdalla on tapahtunut pienehkojd lainmuutoksia, kuten elakkeiden koro-
tuksia. Naita ei ole kuitenkaan otettu mukaan tahan luetteloon, koska kaikkia
lainmuutoksia ei ole saatavissa selville eivdtkti ne ilman laajempia selvityksid
kertoisi mit6dn muutosten sisallosta. Vuosiluvut viittaavat yleensd lakien voi-
maantuloaikaan. varsinkin vanhemman lainsddddnnon kohdalla esiintyy eri lah-
teissd jonkin verran toisistaan poikkeavia tietoja eikd aina ole ollut mahdollista
selvittati mikd naistS on tasmiillisin. Kaikista pienempid vaestoryhmia koskevista
erityisjArjestelmistA ei ole saatu selville perustamisvuosia, joten niitd ei ole tas-
sA luettelossa.

1. ISLANTI

1 936 Pakollinen vanhuusvakuutus (henkilokohtaisen rahaston muodostami-
seen perustuva)
Vanhuusvakuutuksen uusiminen (tarveharkintainen)
Eri lakien kokoaminen sosiaalivakuutusjerjestelmaksi
KansanelAkkeet tuloista riippumattomiksi
Valtion eldkejdrjestelmd
Kansaneldkelain uudistus
KansanelAkelain uudistus

NORJA

1 946
1 956
1961
1 963
1 964
1 971

1 937
1949
1 949
1 952
1 958

1959
1961
1962

Vanhuusvakuutuslaki (elAkkeet tarveharkintaisia)
Merimiesten eldkelaki (uudistettu v. 1968)
Valtion elAkejdrjestelmA
Metsdtyontekijoiden eldkelaki (uudistettu v. 1971)
Kalastajien eldkelaki (uudistettu v. 1970)
Orvonel6kkeet lapsille (uudistettu v. '1963)

Uusi vanhuusvakuutuslaki (tasaeldkkeet)
Tyo kyvyttcimyysvaku utu s I aki
Tyoel6kejdrjestelme tyoehtosopimusten pohjalla (ei lakisddteinen; lak-
kautettiin v. 1967)
Laki lesken- ja orvoneldkkeistd
Uusi laki kansanvakuutuksesta (entisen kansanelAkelain uudistus ja
uusi lisaelakejArjestelmA)
ElSkelisi kansanel6kelain etuuksiin
Poromiesten elAkejdrjestelmA
Eliikeidn alennus
Tyonantajien kansaeldke- ja tyoel6kemaksun porrastaminen alueit-
taiseksi

1 965
1967

1 969
1 970
1 973
1 975
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RuoTst

1913
1 937

1 946
1 959
1 960

1 963
1969
1973
1 976

SUOMI

Yleinen pakollinen elAkevakuutus
Elakejarjestelmiin uudistus (mm. siirtyminen tasasuuruisiin kansaneliik-keisiin)
Kansaneliikelain uudistus
Valtion elakejarjestelma
Lisdeldkelaki (tyoetdkkeet)
sopimus teolrisuuden ia kaupan toimihenkiroiden ja tyonjohtajien ri-sdeldkkeistd
Yleinen sosiaalivakuutuslaki (eri lakien koordinointi)
Elaikelisd kansaneldkelain etuuksiin
9:Riq.r: tydntekijdin tisAetdkejdrjestetmasta
EldkeikdkdytAnnon uudistus

1 939
1 952
1955
1956
1957
1962
1 964
1 965
1 966
1 967

KansanelAkelaki (pakollinen vanhuus_ ja tyokyvyttomyysvakuutus)
Vanh u usa-vustuslaki (kansane ldke lai n tdVAuh 

"v'.)lyokyvyttdmyysavustuslaki (kansanetdkeiain tAybennys)MerimieselAkelaki
Kansaneldkelaln uudistus (mm. siirtyminen tasaeldkejdrjestelmddn)Tyoeldkejdrjestetma (TEL ja LEL)
Kunnallinen eldkejdrjestelmA
aO.u- ja hoitolisdt kansaneldkej6rjestelmAn etuuksiinTukilisAt kansaneliikejdrjestelm'dn' etuuisiin -'- -
Perhe-eldkkeet tyoerdkerakeihin vanhuus- ja tyokyvyttomyyserakkeidenlisdksi
Valtion elakejarjestelmiin uudistus
Valtion perhe-eldkkeiden uudistus
Yl:in"l perhe-etAkelaki .kansanetdkejdrjestelmdn yhteyteensddnnokset vdhimmdiserdkkeistd ia' tvtittorwsti6astd tyoetakkeisiinYrittdjien elAketaki (yEL)
Maatatousyrittejien ;takdlaki (MyEL)
Asumistuki kansaneldkejiirjesielmdn' etuuksiinTyott.omyysetdke kansan- ja ty<iefatXeiiiin-'
Lapsikorotus tyoeldkkeisiin
odotusajan ryhennys ja.alaikdrajan poisto TEL- ja LEL-erakkeissdPoronhoitajat MyEL:n' prrrrrn
Rintamasotilaseldkelaki'
V.aku.utusmaksujen alennus pienituloisille yrittdjilleMYEL:n hehtaarirajan nosramtnen
Os-atyokyvyttdmyyse ldke tyoe ldkejdrjestel man etu u ks i i nTyonantajan kansanerdkematsun' [orrastamin6n kayttoomaisuudestatehtyjen poistojen ja maksettujen 'paff<Xo1en 

mlaran 
,rriiun

Kansanelakkeen tukiris6n koroius,'tukiris'an ja asumistuen turosidon.naisuuden lievennys sekd asumistuen irrotiamin"n inoer.iri;;;;;-suudesta
LapsikorotussAdnnciston uusiminen kansaneldkejdrjestelmdssd
Luopu m iseldkelaki
Sukupolvenvaihdoseldke MyEL:n etuuksiin
Tycieldkkeiden tasokorotus
Kansanelakeraitoksen sairausvakuutus- ja kansanerdkeorganisaatioi-den yhdistdminen
Tyoeldkekassojen yhdistdminen yhdeksi tyoeldkekassaksi
r yoeraKetnoeksin uudistus
Tyoeldkkeiden vdhimmdismiiArien korottaminen

'1969

1970

1971

1972

1973

1974

1 975

1 976
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TANSKA

1 891
1922
1 933
1 955
1 956
1959
1 960
1 964
1 966

Vanhuuseliikkeita tarveharkinnan perusteella
Oikeus tarveharkintaisiin vanhuuseldkkeisiin lakisdAteiseksi
KansanelAkelaki (eltikkeet avustusluontoisia)
Laki leskenelekkeista
Kiintedn vahimmaiselakkeen kayttoonotto
Uusi laki leskenel6kkeistd
Tyokyvytto myyseldkejAri estel miin keh ittdm i n en
Tvomarkkinoiden lisAel6ke
xl"i"."iix"iirjestetmiin vanhuus- ja tyokyvyttomyyseliikelakien
uud istus
Laki sosiaalisesta eldkerahastosta1 970

2. ALANKOMAAT

1919 Pienituloisten tyontekijoiden pakollinen tyokyvyttomyysvakuutus
Ensimmiiiset vanhuusvakuutuslait

1947 Yleinen vanhuusavustusjdriestelmti
iSag Laki, jonka mukaan toimialoittaisia vanhuusvakuutuskassoja voidaan

julistaa Pakollisiksi
1954'sosiaalivakuutuslainsdddAnnon koordinointi
fS5z il"in"n vanhuusvakuutus (vuoden 1919 lakien lisdyksiti; kumosi vuo-

.1959

1 967
1 975

den 1947 avustusjirjestelmAn)
Yleinen perhe-elAkevakuutus
Uusi laki palkansaaiien tyokyvyttomyyseldkkeistA
i"fiief,Jotrl kansanetatejarle!t6tmaan liittyvasta Uokyvyttomyyselake-
jArjestelmAstA (voimaan lokakuussa 1976)

Tvontekiioiden vapaaehtoinen vakuutus
Kaivosmiesten pakollinen vanhuusvakuutus
efrif.ie"t vanhoitle varattomille tyontekijoille ilman vakuutusmaksuja
Pakollinen vanhuusvakuutus tyontekijoille
fniimmaiset sdAnnokset toimihenkiloiden elakevakuutuksesta
Pakollinen vanhuusvakuutus toimihenkiloille
.liijestelmAn kehittdminen sosiaaliturvajArjestelmAksi
iytikWyttOryyselAkkeet sairausvakuutusjdrjestelmdn yhteyteen
Tvontekiioiden eldkelain uudistus
Itiendisti:n yrittdjien elSkelaki
Toimihenkiloiden eliikelain uudistus
Kaivosmiesten eldkelain uudistus
Itsenaisten yrittAjien elSkelain uudistus
ivoiiGriitiio6n, t6iminenriloiden, kaivosmiesten. ja me.rimie-ste.l. 9le.kg-
ia',G.Giih-i"" ynoiitarlnen paikansaajien yhteiseksi el6ke!6riestel-
mdksi
Tuloharkintaiset eliikkeet pienituloisille el6kkeensaajille .

iVOiiOrVV."take ennakkoetdkkeen muodossa palkansaajien eldkejiir-
jestelmAn etuuksiin
Vatuutusmat<sun alennus pienille yrityksille ja vastaava lisakorotus
suurille yrityksille

BELGIA

1 900
191 1

1920
1924
1925
1930
1944

1955
1 9s6
1 957
1 958
1960
1 968

'1969
1 975

1976
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1 908
'191 1

1 925

ISO.BRITANNIA

1 940
'1948

Ensimmdinen vanhuusvakuutuslaki
Tyo kyvytto myysel dke laki
Pakollinen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutus pienituloisille tyonteki-
joille
Uusi vanhuus- ja perhe-el6kelaki (lisdavustuksia pienituloisille)
Kansaneldkelaki
Avustusluontoisia eldkkeitd koskeva laki
Uusi kansanelikelaki joka sistilsi myos porrastettu jen vanhuus- ja
leskenelAkkeiden jdrjestelnrdn (tyoeldkkeet)
Kansaneliikelain uudistus
Laki lisAelAkkeistd pienituloisille eldkkeensaajille
Ansioihin suhteutettu osa kansaneldkelain mukaisiin valiaikaisiin les-
kenelAkkeisiin
Ns. vanhojen henkiloiden eldke kansanelAkelain etuuksiin
TyokyvyttomyyselAkettA vastaavat etuudet kayttoon
Porrastettuien eltikkeiden jdrjestelmd (tyoeldke) lakkautetaan (huhti-
kuussa 1975; ansaitut eldkeoikeudet vapaakirjoiksi)
Uusi eldkejdrjestelmd (kansan- ja tyoeliikkeet; voimaan huhtikuussa
1 978)

1 961

'1965

1 966

1971

1 975

ITALIA

1 898
1920

1 957
1 959
1 966

1 968--69
1974
1 975

Vapaaehtoinen eldkejdrjestelmd tyontekijoille
Pakollinen eldkejArjestelmA palkansaajille
Vapaaehtoinen lisiielAke palkansaajille
Vapaaehtoinen eliikejdrjestelmd e16ille yrittdj6ryhmille
Maatalouden harjoittajien elakejarjestelmd (uudistettu v. 1963)
Kdsiteollisuuden harjoittajien elakejerjestelme
Kaupan alan harjoittajien elAkejArjestelma
Palkansaajien eldkejArjestelmdn uudistus
Palkansaajien ja yrittdjien eliikkeiden tasokorotukset
lndeksisidonnaisuutta koskevia muutoksia palkansaajien el6kejArjes-
telmAiin

ITAVALTA

1 909
1 926
1935
1 939

1952
1 956
1 958

'1961

Toimihenkiloiden vanhuusvakuutus
Julkisten notaarien sosiaalivakuutuslaki
Tyontekijoiden ensimmdinen elakelaki
Saksan vakuutuslains66ddnnon ulottaminen ltdvallan tyontekijoite, toi-
mihenkiloitA ja kaivosmiehid koskevaksi
Lakien muokkaaminen paremmin ltAvallan oloihin soveltuviksi
Yleinen sosiaalivakuutuslaki
Itseniiisten yrittajien elAkelaki
Maatalouden harjoittajien eldkelaki
Kaikkien vanhojen eldkkeiden muuttaminen uutta lainsdiiddntcid vas-
taavaksi
Maatalouden harjoittajien elAkelain uudistus
Muutoksia palkansaajien ja yrittejien elakkeiden indeksisidonnaisuu-
teen

1971
1 973
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RANSKA

1894
1910
1930
1941
1945
1946

Kaivosmiesten eldkejdrjestelmA
Laki tyontekijoiden ja maatalousty6ntekijoiden elAkkeistti
Laaja rahastointiin perustuva sosiaalivakuutusjArjestelmi
Tarveharkintaan perustuvien eldkkeiden kdyttodnotto
Koko sosiaaliturvajdrjestelmdn uudistus
Kaivosmiesten el6kejdrjestelmdn uudistus
Maatalouden harioittajien eldkejdrjestelmd (uudistus v. 1955)
Sddnnokset korkeampipalkkaisten palkansaajien lisAelAkkeistA
Itsenaisten yritt6jien (kauppa ja teollisuus, kiisiteollisuus, maatalous,
vapaat ammatit) eldkejdrjestelmdt
Sosiaaliturvan eri alojen lainsdddiinnon koordinointi
Uudet sopimukset palkansaajien lisAelAkejArjestelmistd
Palkansaajien yleisen eldkevakuutuksen hallinnon ia rahoituksen
uudistus
Uusi laki palkansaajien yleisestA elAkevakuutuksesta
ElAkkeiden indeksisidonnaisuuden uudistus
Tyokyvyttomyys- ja perhe-elAkkeet kdsiteollisuuden, kaupan ja teolli-
suuden itsenaisten yrittAjien elSkejirjestelmiin
Eltikeidn alennus raskaissa ruumiillisissa toissd olleille tyontekiioille

SAKSAN LIITTOTASAVALTA

1947
1949

1956
196't--{2

1 967

1972
1974
1975

't976

1 891
1899
191 1

1923
1938

1949-54
1957
1 968

Teollisuustyontekijoiden pakollinen eldkevakuutus
Uusi tyokyvyttomyysvakuutus
Toimihenkildiden eldkevakuutus
Kaivosmiesten vanhuusvakuutus
Pakollinen eldkevakuutus itsenaisille kAsityoldisille
Vapaan ammatin harioittajien liittdminen eldkevakuutukseen
ElAkevakuutuksen perusteellinen uudistus
Suurituloisten toimihenkildiden liittdminen pakolliseen vakuutukseen ja
vakuutusmaksuluokkien uudistus
ElAkeik6d koskevia uudistuksia
Eldkevakuutukseen kuulumattomat yrittajat ja perheenemAnnAt vapaa-
ehtoisen eldkevakuutuksen alaisuuteen

1 973

svEtTst

1948
1 960
1966
1968
1 969

Pakollinen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutus
Pakol linen tyokyvyttomyysvakuutus
Tuloharkintaiset lis6eltikkeet pienituloisille eldkkeensaajille
Tyokyvyttomyysvakuutuksen uudistus
Vanhuus- ja perhe-elAkevakuutuksen uudistus

3. JUGOSLAVIA

1937
1938
1950
1958
1963
1967
1972

Tyontekijoiden vanhuusvakuutus
Toimihenkil6iden vanhuusvakuutus
Tyontekijoiden ja toimihenkiloiden sosiaalivakuutusjdrjestelm6
Laki tyokyvytt6myysel Akkeistti
Sosiaalivakiutusjhijestelmdn organisaation ja rahoituksen uudistus
Uusi laki vanhuus- ja perhe-eldkkeist6
Uusi elAkevakuutusta koskeva liittovaltion puitelaki
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'1925

1928
1929-37

1956
1 958
1 965
1974

1927
1 933
1 954
1 962

1 968
1 971
1974

1891
1 899
191 1

1923
1 938

1946-47
1951

NEUVOSTOLIITTO

1922 Sddnnoksid teollisuus- .ia toimistotyontekijoiden tyokyvyttomyys- ja
perhe-el6kkeistii
Opettaj ien eldkejdrjestelmd
Tekstiiliteollisuuden ty6ntekijoiden elAkejArjestelmA
Eldkejdrjestelman laajentaminen koskemaan kaikkia palkansaajia
Uusi laki palkansaajien yleisestd elakejarjestelmasta
Mallisddnnot kollektiivitilojen avustuskassoja varten
Kol lekti ivitilojen eldkejdrjestelmd
Tyokyvyttomyys- ja perhe-elSkkeitd koskevia muutoksia palkansaaiien
el6kejArjestelmiitin

1975 Naisten elAkeikdd koskeva alennus erdilld kuljetus- ja rakennusteol-
lisuuden aloilla

PUOLA

Toimihenkiloiden eltikejirjestelyjd
Yleinen sosiaalivakuutuslaki
Koko sosiaaliturvajdrjestelmdn perusteellinen uudistus
Kollektiivitilojen jAsenten ja heiddn perheidensii eldkelaki
Itsendisten maanviljelij6iden el6kkeitd koskeva laki
Palkansaajien eldkejdrjestelmAn uudistus
Maatalouden eldketurvan uudistus
ElAkkeiden tasoa ja laskutapaa koskevia muutoksia

SAKSAN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

Teollisuustyontekij6iden pakol linen vanhuus- ja tyokyvyttomyysvakuutus
U usi ty6kyvyttOmyysvakuutus
Toimihenkiloiden vanhuus- ja ty6kyvyttomyysvakuutus
Kaivosmiesten vanhuusvakuutus
Pakollinen elAkevakuutus itsenAisille khsityolSisille
SosiaalivakuutuslainsaadannOn uudistus
Sosiaalivakuutuksen rahoituksen ja organisaation uudistus
Kaivosmiesten elSkkeiden kodifiointi
Tyontekiloiden ja toimihenkildiden elAketurvan hallinto ja rahoituksen
valvonta ammattiyhdistysliikkeelle
Rautateiden ja postin palveluksessa oleville oma eldkejdrjestelmii
Tyontekij<iiden ja toimihenkiloiden sosiaalivakuutussAAnnosto yhteniii-
seen muotoon
Tyontekijoiden ja toimihenkil6iden uusi eldkejArjestelmd
Vapaaehtoinen lisdeldkevakuutus

1 956

1 961

1 968

TSEKKOSLOVAK!A

1 854
1909
1926
1 948
1957
1965

Kaivosmiesten vanhuusvakuutus
Toimihenkiloiden vanhuusvakuutus
Pakollinen vanhuusvakuutus kaikille muille palkansaajille
Itsenaisten yrittiijien eliikejdrjestelmA
Sosiaal ivakuutusj arjestelma
ElAkejdrjestelmien uudistus (palkansaajat, osuustoimintatilojen tyonte-
kij6t, maanviljelijiit ja muut itsenaiset yrittajat)
Eldkkeiden tasokorotuksia
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4. KANADA

1927
1952
1 954
1966
1967

1973-74

Laki vanhuusavustuksista
Van huuseldkelaki
Laki tyokyvyttomyysavustuksista
Lisdeliikej drj estel mA
Laki lisdeldkkeist6 pienituloisille kansaneldkkeen saajille
Lukuisia eldkkeiden tasoa ja eldkkeiden saamisen edellytyksid koske-
via muutoksia sekd Quebecin ettd muun Kanadan eldkejAriestelm?issti

YHDYSVALLAT

1935 Sosiaaliturvalaki (sisAlt6A mm. vanhuusvakuutuksen teollisuuden ja
kaupan tyontekijoille sekd Iaajan koko liittovaltion kattavan avustus-
jdrjestelmAn)
RautatielAisten vanhuus- ja tycikyvytt<imyysvakuutus
Perhe-eldkkeet ty6ntekijoiden el6kevakuutukseen
Vakuutettujen piirin laajentaminen kasittamddn pitempiaikaisessa tyo-
suhteessa olevat maatalous- ja kotitaloustyontekijat seka useimmat
ns. kaupunkiammattien itsenaiset yrittdjdt; ja lisdksi vapaaehtoinen liit-
tymismahdollisuus erAille ryhmille
Vakuutettujen piirin laajentaminen; uusia yrittdjdryhmi6 jArjestel-
maen, mm. maanviljelijdt
Tyokyvyttomyyselakkeet yleiseen elakevakuutukseen
Lii?iktirit eldkejArjestelmddn; tdmiin jalkeen kdytdnnollisesti katsoen
kaikki yrittdjdt mukana j6rjestelmdss6
Eldkkeiden ja eldkeperusteiden sitominen indeksiin

1 937
1 939
1 950

1954, 56

1 954.1965

1974-75
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olevat
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X
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Liitetaulukko 1

Alankomaat
Albania
Belgia
Bulgaria
lso-Britannia
Espanja

lrlanti
lslanti

Italia
Itiivalta
Jugoslavia
Kreikka
Kypros

Luxemburg
Malta
Neuvostoliitto
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Romania

Ruotsi
Saksan dem.
tasavalta
Saksan liitto-
tasavalta
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekkoslovakia
Turkki

Unkari

Maa

Kansaneldke-
Jarjestelme

Ansioi-
hin

suhteu-
tettu

Tasasuu-
ruinen

PALKANSAAJIEN ELAKE-

Pal kansaaj ien
elakejarjeste

TyOn-
teki-
j6ille

Yhteinen
!ari.

omat
lmat

Toimi-
henki-
t6illa

x
x

X teoll. ja
kauppa
x

X

X

X

X
X

x teoll. ja
kauppa
x

1) tydelekkeet valtaosalla palkansaajista ammattialoittaisten tytielakejarjestelyjen perusteella
2) tytielekeiarjestelmie yksityisille ja valtion palkansaajilla
3) omat erilliset jarjestelmet teollisuuden ja kaupan iohtohenkil6ille, kaasu-, sahkd-, puhelin- ja

liikennelaitosten palveluksessa olevilla, Ientoyhtit iden lentejille, papistolla ia maatalouden
toimihenkil6illa ja eraille pienemmill6 ammattiryhmilla
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X

X
x

XX

X

x

X

X
X
X

x



JARJ ESTELMAT EUROOPASSA

Maa-
talous-
ty6nte-
kij6i r le

x

Kaivos-
mie-
hille

X

x

X

X

X

X

X

X
X

X
X

x

x
X
X
x

X

X
X

x

X

xja
posti

X

x

X

x
X

Erityisjarjestelmat

X

X

x

X

Muilla

xl)

x2)
X kotiapul

X useat
yksittiiiset
amm.alat

x3)

xa)

x5)
x6)

x kdsiteoll.
osuuskunnat

x osuusk.

x kirkko

Maa

Alankomaat
Albania
Belgia
Bulgaria
lso-Britannia
Espanja

lrlanti
lslanti

Italia
Itavalta
Jugoslavia
Kreikka
Kypros

Luxemburg
Malta
Neuvostoliitto
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Romania

Ruotsi
Saksan dem.
tasavalta
Saksan liitto-
tasavalta
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekkoslovakia
Turkki

Unkari

x

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

x

x

x

4) kalastajilla ja metsatyontekil6illa
5) armeijan ja poliisin palveluksessa olevilla
oi lut<uisii ty'oelikeJAriesielmle kaupan ia teollisuuden seka erelden muiden alojen palkansaaiilla
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Rauta-
tielai-
sille

Ju I ki-
s issa
tOisse
olevi I I a

Meri-
mie-
hl ila



Llitetaulukko 2.

Argentiina
Bahamasaaret
Barbados
Bolivia

Brasilia
Chile

Colombia

Costa Rica
Dominik. tasav
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana

Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Meksiko

Nicaragua

Panama
Paraquay
Peru
Trinidad ja
Tobago
Uruguay

Venezuela
Yhdysvallat

Maa
I asasuu-

ru I nen

X

x tulo-
raia

x4)
X
X x

X

Kansaneldke-
.ierjestelme

Ansioi-
hin

suhteu-
tettu

X

X

1) ol.iyteollisuuden, pankkien, koulujen ja kuljetusalan palveluksessa olevilla2) ulkopuolella erdill6 alueilla asuvat maataloustyOntekijet
3) yksityises.se .tydsuhteessa olevat toimihenkilti[, valtion omistamien yritysten

olevat tyontekijet
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PALKANSAAJIEN ELAKE-

Palkansaajien omat
elekejerjestel met

I Ormr
henki
ldilla

Yhtei nen
jerj.

l'ydn-
teki-
idi Ie

X
X

x yksit.
yritykset

X ei-maatal

X

x teoll. ja
kauppa

x2l
x3)

x ei-maatal
x ei-maatal

X

x tuloraja

xs)

X teoll.
kauppa ja
julk. tyot

X

X

x teoll. ja
kauppa

X

palvel uksessa

x

x



Julki-
sissB
tOisse
olevilla

triluilla
Kaivos-

mie-
hi [a hi il5

lvl eri-
mia-

Rauta-
ti6liii-
sillA

lilaa

tytinte-
kijijr I l6

JARJESTELMAT AMERIKASSA

Erityisjarjestelmet

Maa-
talous.

x ja il-
mailu

x
X X ja sa-

tamaty<it

x ja pan-
kit, sdhko

erei
alueilla

4) ulkopuolella maataloustytintekijet
5) maataloustydntekliat eivet koko maan alurella pakol
6) maaseudulla tyOskentelevillai tyiintekii6illa, pankkien

Venezuela
Yhdysvallat

x

x1)

X pankki
x 35 muuta

tyoalaa

X opettaiat

x oljyteoll.

X opettaiat

Argentiina
Bahamasaaret
Barbados
Bolivia

Brasilia
Chile

Colombia

Costa Rica
Dominik. tasav
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana

Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Meksiko

Nicaragua

X
X

X

X

X
X

X

X

X

xX

X

X

X

x pankki

x6)

Panama
Paraquay
Peru
Trinidad ja
Tobago
Uruguay

I isesti
palveluksessa olevilla ja opettajilla

2C'l



KansanelSke-
iarjestelma

Tasasuu-
ruinen

lvlaa

Palkansaajien omat
elakeierjestelmat

Yhteinen
Jarl.

Liitetaulukko 3. PA L KA N SAAJ IE N E LA K EJARJ ESTE LMAT

Afganistan
Australia
Burma
Fiditi
Filippiinit
lndonesia
lntia
lrak

x tuloraja

X
X

lran
lsrael
Japani

x1)
X teoll. ja
kauppa 2)

X
X

X muuhun
jarjestelm.

kuulu-
mattomat

x yli 5 tyont.
teoll. ja

kaupan yri-
tykset

Jordania
KambodZa
Kiina
Korean tasav.
Laos
Libanon

X

Malesia
Nauru

x teoll. ja
kauppa

x tuloraia
X tulo-
harkinta

Nepal
Pakistan
Saudi-Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syyria

X

Taiwan

x4)
X tuloraja

x5)
x teoll. ja

kauppa
x6)

Thaimaa
Uusi-Seelanti
Vietnam

x x
X

1) yli 10
2) yli 15
3) puolival

tydntekijan yritykset (ulkopuolella tietyn tuloraian ylittAvat)
tytintekiian yritykset
tiollisten laitosten ja kansallistetun teollisuuden palveluksessa olevat
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Eritylsjeriestel mat

Meri
mie.
hi ile

Julki-
sissa
fiiisse
olevilla

Muilla
Bauta-
tielai-
sillii

Kaivos"
mie-
hi ila

AASIASSA, AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANN!SSA

lVlaa-
talous-
ty6nte-
l(toilla

X

Afganistan
Australia
Burma
l-tdzt
Filippiinit
lndonesia
lntia
lrakx3)

Maa

x

x

X
x
X
X

X
x
X

x

X opettajat

lran
Israel
Japanix

X
X

X

x

Jordania
KambodZa
Kiina
Korean tasav
Laos
Libanon

Malesia
Nauru

Nepal
Pakistan
Saudi-Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syyria

Taiwan

Thaimaa
Uusi-Seelanti
Vietnam

x
X
X
x

x X

X toimi-
henkil6t

x

4) yli 50 tydntekijan yritykset: ulkopuolella maataloustyaintekijet ja merimiehet
5) irlkopuolillla prilkanCaajat ioilla on tydnantajan jerJesteme tyoelake
6) yll aO tyontekijan teotltsiusyrltykset, maatilat, kaivokset ja Julkisissa tdisse olevat tyiintekiiat
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X tuloraja

X tulohark.

1) yli 5 tytintekijen yritykset
2) yli 25 tydntekiian yritykset ja julkisissa tOissa olevat

Liitetaulukko 4.

Ivl aa

Algeria
Benin
Botswana
Burundi
Egypti
Eteld-AIrikka
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Kamerun
Kenia
Keski-Af rik.
keisarik.
Kongo
Liberia
Libya
lVadagaskar
Malawi
Mali
Marokko

Mauritania
Mauritius
Niger
Nigeria
Norsun luu-
ran n ikko
Ruanda
Sambia
Senegal

Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swazimaa
Tansania
Togo
TZad
Tunisia

Uganda
Yld-Volta
Zaire

I asasuu-
rut nen

Kansanelake-
jarieste lme

Ansioi-
hin

suhteu-
tettu

PALKANSAAJIEN ELIKE.

Palkansaaiien omat
elakeieriestelmet

Toimi-
henki-
ldiile

Tytin-
t€ki- Yhtei nen
jdilrai

X ei-maatal
X

X
X teoll. ja

kauppa
X

X
x3)
X

ierj

X
X

X

X
X
X
X
X

X
x2)
X
x

X

X la
4)kauppa

X

X
xs)
x

x teoll. ja
kauppa

X
x
x

teol



JARJESTELMAT AFRIKASSA

Erltyi sieriestel met

Maa-
talous-
ty0nte-
kridiIle

X

x
X

X
X

X

Xx

X

x

X
X

X

X
x
x
X
x

X
X
X
X
X

x

X muita

x

x
X
x
x
X
x
X
X

X
x
x

i 10 tyiintekijan
lakiseateineni 4 tyontekiian

yrityksct

yrltykset

3) yl
4) els) yl

x"iro.. l Bauta- L",,
mie-ltietai-!mie-hiilel siila 

I 
nitta

Jul ki-
sissa
tiiissa

olevi I la
liluilla

Maa

Algeria
Benin
Botswana
Burundi
Egypti
EtelA-Af rikka
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Kamerun
Kenia
Keski-Afrik.
keisarik.
Kongo
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko

Mauritania
Mauritius
Niger
Nigeria
Norsunluu-
rannikko
Ruanda
Sambia
Senegal

Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swazimaa
Tansania
Togo
'lZad
Tunisia

Uganda
Yla-Volta
Zaire



Itsenaiset yrittiijat
kansaneliikejdrjestel misse

tasasuururnen
Ansioih in

suhteutettu

Liitetaulukko 5.

TTSENAISTEN YRITTAJIEN ELAKEJARJESTELMAT

Itseneiset yrittajat
pal kansaaj ien

elekejeriestel misselvl aa

Alankomaat
Albania
Belgia
Bulgaria
Espanja
lrlanti
lslanti
lso-Britannia
Italia
Itavalta

Jugoslavia
Kanada
Kreikka

Kypros
Luxemburg
Malta
Neuvostoliitto

Norja

X

X
x1)

x

x erddt kaupun-
kilaisammattien

harj.

x er6dt vapaan
amm. harj.

x3)

X

X

X

xl)

Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksan dem.
tasavalta
Saksan liitto-
tasavalta
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekkoslovakia
Turkki
Unkari
Yhdysvallat

x x

x

x

X

x

X
X

x

'l) Vapaaehtoinen yrittejille, ioi.len vuositulot alle tletyn rajan
2) Kaupan ja teollisuuden sekii vapaan ammatln harjoittailen yhtelnen ierjestelme
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Vapaan
ammat.

hari

Kaupanja teo
hari

Itsenaisten yrittajien omat
elakelerjestelmet

Maata-
louden
hari.

Yhtei nen
jeries-
telme

Elaketurva
ainoastaan

pal kansaai i l-
la tai osalla

heista

EUROOPASSA JA POHJOIS-AMERIKASSA

Kesi-
teol l.
harj.

X

x x ei-maat.
X

lr,4aa

X
Alankomaat
Albania
Belgia
Bulgaria
Espanja
lrlanti
lslanti
lso-Britannia
Italia
Itdvalta

Jugoslavia
Kanada
Kreikka

Kypros
Luxemburg
Malta
Neuvostoliitto

Norja

X

x

x julkiset
notaarit

X

X

x

x

X
x x2)

X

x

x

x

x

x

x

X
X

X

xpo
hoitajat

X

X

X ei-maat.

x ei-maat.

Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksan dem.
tasavalta
Saksan liitto-
tasavalta
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekkoslovakia
Turkki
Unkari
Yhdysvallat

x

x

X

X

KAslteollisuuden ja vapaan ammatin harjoittajat. Vuodesta 1973 lukien muut vapaaehtoisuu-
den pohialta

3)
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