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JOHDANTO

Eliketurvakeskuksen u komaisia eldkejtirjestel m iii kdsittelevdssd tutki m ussarjassa aikaisemmin julkaistuissa selvityksissd on keskitytty sellaisiin yleisiin
eltikejtirjestelmiin, jotka kattavat kaikki tai pddosan palkansaalista ja itsendisistii yrittiijistd. Nyt kdsilld olevassa raportissa on sitd vastoin pyritty antamaan
mahdollisimman laaja kokonaiskuva tutkittavien maiden eldketurvasta, joka
muodostuu lakisddteisestii ja vapaam uotoisesta tyoeldketurvasta sekA kansaneldketurvasta. Selvityksen kohteena ovat Pohjoismaat
- lslanti, Norja,
Ruotsi, Suomi ja Tanska. Suomen kannalta katsottuna muut Pohjoismaat ovat
mielenkiintoisi mmat ja vertailukelpoisi mmat maat.
I

Eldketurvan vertailu tdssd raportissa on luonteeltaan kuvailevaa. Tilastotietoi-

hin perustuvaa vertailua ei Pohjoismaiden osalta voida toistaiseksi tehdd,
koska tarvittavia tilastola ei kaikissa maissa koota.

Raportti on iaettu kahteen pdiosaan. Viidessd ensimmiisessi luvussa tarkastellaan lyhyesti pohjoismaisten el6kejdrjestelmien rakennetta ja niiden erditd
yksityiskohtia. Sen jdlkeen esitetiidn maakohtaiset kuvaukset kunkin maan
eldkejdrjestelmistd. Kirjan lopussa ovat yleistiedot Pohjoismaiden eldkejdrjestel m ien

verotuskdytdn nostd.

Raportin pohjana oleva aineisto on koottu laki- ja sopimusteksteistd, eldketurvaa esittelevistii kirjoista ja esitteistii sekA henkilokohtaisilla kontakteilla eri
Pohjoismaiden el6kelaitoksiin. Elikejirjestelmistd annetut tiedot ovat vuoden
1981 toukokuussa voimassa olleiden mddriysten mukaiset. Kunkin maan el6kejiirjestelmdn kuvauksen alussa on ilmoitettu valuuttakurssit, joilla muiden
Pohjoismaiden rahamddrdt on muutettavissa Suomen markoiksi.
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1. POHJOISMAIDEN ELAKETURVAN RAKENNE

Eldkejdrjestelmdt voidaan ryhmitellti usealla eri tavalla. Tdssd raportissa Pohjoismaiden eldkejdrjestelmAt on jaettu yleisiin eldkej6rjestelmiin, yksityisen ja
jul kisen sektori n erityisel6kejdrjestel m i in sekd vapaam uotoisi in lisieliikejdrjestelyi hi n seuraavasti:

-

yleiset perus- ja kansanelikejiirjestelmdt
yleiset ty6- ja lisdeldkejArjestelmdt
yksityisen sektorin eldke- ja lisdeldkejdrjestelmat
julkisen sektorin elAke- ja lisdeldkej6rjestelmdt
vapaamuotoiset isdeldkejdrjestelyt
I

Vahimmaistoimeentulon antavan eldketurvan osalta Pohjoismaiden eldketurvan rakenteessa on paljon samoja piirteitd. Pohjoismaat kuuluvat niiden harvojen maailman maiden joukkoon, joissa on koko vdest6n kattava kansanelikejarjestelma. Lakisddteisen ja vapaamuotoisen ansioeldketurvan osalta Poh-

joismaateroavattoisistaan. Se kdy ilmiseuraavallasivullaolevasta jarjestelmaluettelosta. Luettelo on varsin kattava. Sen ulkopuolelle on jiitetty ainoastaan
erittiin pienid vdest6ryhmid - pidasiassa erdiden hallinnollisten laitosten
henkilokunnat
kdsittdvid eldkejdrjestelyjd,

-

Seuraavassa tekstissd tarkastellaan lyhyesti Pohjoismaiden eldkejiirjestelmien rakennetta. Selostus on tavallaan yhteenveto maittaisista jarjestelmakuvauksista. Yleisen lakisddteisen elaketurvan osalta teoreettista taustatietoa
sisdltyy enemmdn Eliketurvakeskuksen aiemmin julkaisemaan selvitykseen,
jonka nimi on'Eliketurva eri maissa vuonna 1977'.
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ELAKEJARJESTELilIAT POHJOISMAISSA
ISLANTI
Kansan/peruselekoiariestelma

NOBJA

Kansanelekeiariestelme

Yleinen ty6lliseelekelerjestelma

Perus- ia yleinen
liseelakeieriestelma

RUOTSI

SUOMI

TANSKA

Kansanelakejarjestelma

Kansanelakeiariestelme

Kansanelekejarjestelme

Yleinen lisaelek€- Ty6eldkejariestelma
iariestelme

Palkansaajien lisSelakejeriestelma

Merimiesten
elekeieriestelma

Osael6kejariestelme

Tydntekiiein
ryhmehenkivakuutus
Yksityisen. sekto-

rin eleke/liseelake,ieriestelme

Laki- ia sopimuspohiaisia el6kekassoja

Metsety6n-

tekiioiden eleke-

ierj€stelme

Kalastajien
elekejerjestelma
Poronhoitaiien
dekejarjestelme
Merimiesten lisaelakejerjestelme
Ty6markkinoiden
liseelakeieriestelmA (lakkautusvaiheessa)

Toimihenkil6iden

ja ty6niohtaiien
lisdelekeidrjestelme; liseksi erillinen ryhmahenkivakuutus

Ty6ntekii6iden

lisaelakejariestelme; lisaksi erillinen ryhmahenkivakuutus

Muu: osuustoimintaliike, vakuutusala
ja eraite pienempia
ieriestelyie; lisaksi
erillisid ryhm6hen kivak

Julkisen sektorin eleke/lisaeEkeiAriest€lme

Muut: valtion ieriest€lman mukaiset lisdeldkejdrjestelyt; mm. sairaanhoitaiat, kansanedustajat, hallituksen iasenet, sotaelakeiariestelmat
lisaelakejarjestely

u

utu ksia

Laki- ia sopimus- Valtion lis6elAke- Valtion elakeiaries-Valtion elekepohiaisia el6ke- ieriestelme
telme; liseksi erilli- jerjestelma
kassoia
nen ryhmahenkivakuutus

Kunnalliset lisa€l6kejeriestelmat

Vapaamuotoinen

-

-

Kuntien ia

maa-

kuntahallinnon

elakejariestel met;
lisaksi erilliset ryhmahenkivakuutukset

Kunnallinen elekejarjestelma

Muut: valtion iar- Muut: evankelisiestelmdn mukai- luterilainen kirkko,
set

elake,arjesle- ortodoksinen kirk-

lyt; mm. kansan- ko, kansanedustaedustajat, hallituk- jat, hallituksen
sen jesenet, soti- iasenet ia eraat
lashenkildt laitokset

l95el6kekassaa, Yrityskohtaisia

830 elekesaati6ta elakejarjestelyia;
ja 5200 vakuutus- ryhmehenki-

sopimusta

Valtion ja kuntien
I isaelekeiariestelmet; laki- ia sopimuspohiaisia,
ammatti- ia kuntakohtaisia

vakuutuksia

276 vapaamuotois- 300 yritys- ia
ta seka 76 lakisae- ammattikohtaista

teiste ja

vapaa-

elakekassaa,4700

muotoistaelake- yritys-,aammatti-

seatiota, 17 vapaa- kohtaista vakuutusmuotoista seka 12 sopimusta, ryhmalakisaateistaia henkivakuutuksia
vapaamuotoista
e16kekassaa, 20

hautausavustus- ja
eroavustuskassaa

2. YLEISET KANSAN. JA TYO. TAI LISAELAKE.
JARJESTELMAT

2.1 Ulottuvuus
Jokaisessa viidessd Pohjoismaassa on vdhimmdiseldketurvan kokonaan tai
osittain antava kansaneldkejariestelma, joka kattaa koko vieston tydelimidn
osallistumisesta riippumatta. Norjassa kansaneldkejirjestelmdn eldkkeitii kutsutaan peruseldkkeiksi, muissa maissa kansaneldkkeiksi. Kansaneldkejdrjestelmdn rinnalla tai sitd taydentamessd on muissa Pohjoismaissa paitsi lslannissa lakisidteinen tyo- tai lisdel6kejariestelma. Suomessa ttitti jtirjestelmdd
kutsutaan tyoeltikejiirjestelmdksi, muissa maissa lisdeldkejdrjestelmdksi.
Norlassa ja Suomessa ty6- ja lisdeldkeidrjestelmit kattavat pakollisesti sekd
palkansaajat ettd itsendiset yrittiijiit. Suomessa itsendiset yritttijiit voivat kuitenkin saada vapautuksen yrittiijdeliikevakuutuksesta, jos heiddn ansioeldketurvansa on muun ty6eldkelain puitteissa todettu riittdvtiksi. Ruotslssa lisdel6i-

kelarjestelma kattaa pakollisesti palkansaajat, kun taas itsendiset yrittdj6t
voivat halutessaan jdtidti jiirjestelmtin ulkopuolelle pelkiist:iiin kansanel6kkeen antaman elSketurvan varaan. Tanskaesa lakisddteinen lisdeliikejiirjestelmi koskee vain palkansaajia, ei lainkaan itsenEiisid yrittdjid.
Suomessa yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajilla on omat erilliset

tyoeliikejtirlestelmdnsd, jotka kuitenkin muodostavat yhden eliketurvan kokonaisuuden. Norlassa, Ruotrlsra ja Tanskassa yleinen lisieldkejarjestelma kattaa sekd yksityisen ettd julkisen sektorin palkansaajat. Tilanne on samankaltainen itseniiisilli yrittdjil16. Suomessa yrittdjillA ja maanviljelijoilli on omat
yrittijieldkelakinsa tyoelAkejdrjestelmin yhteydessA, kun taas Norlaesa ja
Ruotslssa he kuuluvat saman lain alaisuuteen palkansaajien kanssa.
LakisdSteiseen yleiseen eldketurvaan voidaan laskea kuuluvaksi Ruotrlsga
vuonna 1976 kiiyttoon otettu osaeldkejdrlestelm6. Tdmi jiirjestelmd, josta
maksetaan osaeltikkeitd osa-aikaty6hon yhdistettynd, kattoi aluksi vain pal-

kansaajat, mutta vuoden 1980 alusta se laajennettiin koskemaan myos itsendisiii yrittdjiti. Suomeata on merimiesten eldkejdrjestelmd ja tyontekijoiden ryhmtihenkivakuutus laskettu mukaan yleiseen eldketurvaan.
10

2.2 Eltkkeet
Yleisissti kansan- sekd ty6- ja lisdeldkejdrjestelmissd maksetaan vanhuus- ja

tyokyvyttomyyseldkkeitd sekd perhe-eldkkeinti lesken- ja lapseneldkkeiti.
Tanskan eliikejtirjestelmit muodostavat tdssd kuitenkin poikkeuksen. Tanskan kansaneliikejdrjestelmddn ei kuulu lapseneldkkeitii la palkansaajien lisdeltikejtirjestelmdss6 maksetaan vain vanhuus- ja leskeneldkkeitii.
Ruotelssa ja Suomessa maksetaan eldketti myos tyottomyyden perusteella.
Tyottomyyseldkkeelld pyritddn joitakin vuosia ennen vanhuuseldkeikdd ty6ttomilksi joutuneen vakuutetun toimeentulon turvaamiseen. Tanskasra otettiin
vuonna 1979 k6yttoon varhaiseldkejirjestely, jolla tdhddtddn nimenomaan
ty6paikkolen vapauttamiseen tyottomille. Tiimd varnaiseldke ei varsinaisesti

kuul u el6kevaku utu kseen vaan tyottomyysvaku utuksen etu u ksi i n. Myos Suomessa otettiin vuonna 1979 kiiyttoon samankaltainen varhaiseltikejdrjestely.
Se oli kuitenkin kokeiluluonteisesti kAytossii vain yhden vuoden.

Kertasuoritteinen hautausavustus sisdltyy etuutena Norlasra yleiseen eltikejtirjestelmi6n ja Suomen kansaneldkejtirjestelmddn. Tanskasea hautausavustus maksetaan sairausvaku utuksesta.

2.3 Ellkkeiden saamisen edellytykset
Kaikissa eldkejiirjestelmissd on eldkkeiden myontdmiselle asetettu tarkoin
mddritellyt kriteerit. Tiissi luvussa tarkastellaan vain erditii oleellisimpia eldk-

keiden saamisen edellytyksid.

Kansaneldkkeet on tarkoitettu vdhimmdisturvan antaviksi eldkkeiksi. Kansaneldkejdrjestelmissd vanhuuseldkkeen saamiseksi riittdd eliikei6n tdyttdmisen
ohella pelkkd maassa asuminen tietyn vihimmdisajan. lelannlesa, Norlassa ja
Tanskaesa peruselikkeen mtidrdd voidaan kuitenkin alentaa, jos vakuutetulla
ei ole tiiyttd mddrdii maassa-asumisvuosia
- lslannissa la Norjassa 40 vuotta,
Tanskassa 10 vuotta.

Ty6- la lisdeldkejirrjestelmissd vanhuuseldkkeen saamiseksi vaaditaan vanhuuseldkejdn tdyttdmisen lisiksi tietty vdhimmtiisvakuutusaika
- Norlasra ja
Ruotslssa kolme vuotta, Tanskassa viisr vuotta, kun taas Suomessa vain yksi
kuukausi palkansaajilla ja neljd kuukautta yrittdjillS.
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Yleinen vanhuuseldkeikd on Ruotalssa ja Suomeaaa 65 vuotta, muissa Pohjoismaissa 67 vuotta. Norlaeoa eltikeikd alennettiin 70 vuodesta 67 vuoteen
vuonna 1973 siten, ettd 67-70-vuotiaille annettiin mahdollisuus jatkaa tyonte1/4, t/zlai3/
koa ja ottaa samalla tietty osa
4,- el6kkeestd taijeada kokonaan
luopumalla
eldkkeelle
samalla tydnteosta. Ruotsbca eliikeikd alennettiin 67
vuodesta 65 vuoteen vuonna 1976 ja samalla otettiin kdyttoon yksi16llisesti 60
ja 70 ikivuosien vdlilld liukuva eltikeikd sekd osaelike osa-aikaty6hon yhdistettynd 60 ja 65 ikdvuosien vdlilld. Ttiyden eldkkeen ohella Ruotsissa on mahdollista ottaa puolet vanhuuseldkkeestd ennen 70 ikivuotta ja siten korottaa
toisen puoliskon mddr66 70 ikdvuoteen saakka. Norlassa julkaistiin vuoden
'1980 lopulla komiteanmietinto, jossa ehdotettiin Ruotsin mallin
tapaisen osaaikatyohon yhdistetyn osa-aikaeldkkeen kdytt6onottoa 64-66-vuotiaille palkansaajille. Komitea ehdotti my6s tyonteosta riippumattoman varhaiseldkkeen kdytt66nottoa 64 ikdvuodesta lihtien. Tdhdn varhaiseldkkeeseen olisi
oikeus sekd palkansaajilla ettd itsendisillti yrittdjilld.
Tyokyvytt6myyseldke maksetaan xaikissa muissa eldkejdrjestelmissd paitsi
Suomen kansaneldkejdrjestelm6ssd sekd osittaisen ettd tdyden ty6kyvyttomyyden perusteella. Suomen kansaneldkejarjestehassd ei makseta osaty6kyvyttomyyselaketta. lelannln, Norlan, Ruotdn ja Tanrkan kansaneldkejdrjestelmissd el6kkeen saamiseksi vaaditaan vdhintiin 50 0,6:n tyokyvyttomyys.
Suomen kansaneldkeiariestelmassd edellytetiiiin tyokyvyttOmyyttd omaan tai
siihen verrattavaan ty6h6n. Suomen tyoeldkejdrjestelmdssd tyokyvyttomyyseldke myonnetaan 40 0/o:n, Norlan la Ruotsln lisdeldkejdrjestelmissd 50 0/o:n
tyokyvyttomyyden perusteella. Ndm6 ovat osaelikkeeseen vaadittavia rajoja.
Tdydessd tyokyvytt6myydessd rajat ovat vastaavasti korkeammalla.
Tyokyvyttomyyselikkeen maksaminen aloitetaan eri eldkeldrjestelmissd hieman eri vaiheessa
- viimeistddn kuitenkin silloin kun sairausvakuutuksen
pdivdrahan maksaminen loppuu. T6ssdkin suhteessa on eroja. Ruotrlssa ja
Tanskarsa sai rausvaku utu ksen piivArahan maksuajal la ei ole ylirajaa.
Perhe-eldke maksetaan aina huoltovelvolliselle leskelle. Sitd vastoin lapsettomalle leskelle asetetaan eldkkeen saamiseksi sekd lesken ikdd ja ettd avioliiton
kestoa ja lisiiksi vield edunjdttdjin ikid avioliittoa solmittaessa koskevia rajoituksia. Norlasea jaTanskan palkansaajien lisdeliikejdrjestelmdssd leskeneldke
maksetaan samoilla edellytyksilla sekd naisille ettti miehille. lrlannlra miesleski voi saada vAliaikaisen leskenelAkkeen kuuden kuukauden ajalta samoin
kuin naisleski, mutta ei tuon ajan jEilkeen maksettavaa varsinaista leskeneldkettti. Ruotslua ja Suomessa leskeneldke maksetaan vain naiselle.

Eronnut nainen voi saada leskeneldkkeen Norlassa sekd palkansaajien lisielakejarjestelmdssi Tanckasr. lslannlssa huoltovelvolliselle eronneelle nai12

selle ja miehelle voidaan maksaa didin- ja isinpalkkaa huoltovelvollisuuden
pidttymiseen saakka samoin kuin muillekin leskille.

2.4 El$kkeiden m5firdt
Kansanelikejarjestelmassd maksetaan tietty tasasuuruinen perusosa, jota

tiydenneti6n erilaisilla perhesuhteista, asumiskustannuksista, erityishoidon
tarpeesta tai mtiista henkilokohtaisista elinolosuhteista riippuvilla lisdosilla.
Ndmd lisdosat ovat yleensd tulosidonnaisia.

Tulosidonnaisia kansaneldke-etuuksia maksetaan kaikissa kansaneldkeiariestelmissd. Eniten niitd on Tanrkaaea; ennen 67 vuoden yleistd eldkeikdti maksettava vanhuuselike, tyokyvytt6myyselSke ja leskeneldke kokonaisuudessaan, pienituloisten eldkelisii ja henkilokohtainen lis6, avioliittolisd javaimokorotus sekd eldkkeen lykk66misesti maksettava odotuslis6. lclannlgm peruseliikettd tiydennettidn tulosidonnaisella lisdeldkkeelld, jonka tdysi m6drd voi
kohota suuremmaksi kuin tdyden peruseldkkeen mddrd, ja asumistukeen verrattavilla eldke- ja apulisill6. Lisdksi maksetaan tulosidonnaista aviopuolisotukea. Norlarsa tulosidonnaisia etuuksia ovat 67 ja 70 ikdvuosien vdlillii maksettava elike tyontekoa jatkavalle eldkkeensaajalle sekd yleiseen lisieldkkeeseen
ndhden tulosidonnainen eldkelis6. Ruotsln tulosidonnaisia kansaneldkeetuuksia ovat aviovaimolisd, asumislisd sekd yleiseen lisdeldkkeeseen ndhden
tulosidonnaiset eldkelisd ja lapsikorotus. Suomeua tasasuuruista perusosaa
tdydennetSSn tulosidonnaisella tukiosalla, tukilisdlld ja asumistuella.
Tyo- ja lisdeldkejdrjestelmissd elakkeet ovat Norlara,

ty6ssioloalan ansioista

Ruotrlra

ja vakuutusajan pituudesta

ja Suomeua
riippuvia. Tanrkaua

lisdeldkkeen suuruus mddrdytyy sitd vastoin pelkastean vakuutusajan pituuden mukaan. Ruotrlsra tiysi lisdeldke edellyttdd normaalisdinnosten mukaan
30 vuoden vakuutusaikaa, jonka jilkeen eldke on 60 0/o eldkepalkasta. Norlasra
vastaava vakuutusaikavaatimus on 40 vuotta ja tiysi eldke 45 0/o eldkepalkasta.
Suomesra tdysi tyoeldke maksetaan 40 vakuutusvuoden jilkeen, jolloin el6k-

keen miSrdksi tulee 60 0/o palkasta. Tanlkasla tiysi lisdeldke on 4 008 kr
vuodessa 40 vakuutusvuoden jiilkeen. Eldketurvan tason kohottamiseksi
Tanskassa on vuodesta 1972 lihtien maksettu erityisti bonusta, jonka mdiirti
on noin puolet varsinaisen eldkkeen mddr6sti.

Norlara ja Buotrlra

lisdeldkettti ei lasketa koko ansio- tai yritttijdtulosta,
vaan siitd vdhennetidn ensin ns. perusmdird, jonka vaatima el6keturva kate13

taan kansaneldkkeelli

-

R

uotsissa 95 0/o:sti, Noriassa

1

00 o/o:sti.

Lisdeldkkeessd

ei myoskddn oteta huomioon koko perusmddrdn ylittdvdd tulon osaa, vaan silld

on yldrajana Ruotsissa 7,5 kertaa perusmddrdn ja Norjassa 12 kerlaa perusmddrdn suuruinen tulo. Norjassa otetaan eldkepalkassa huomioon vain kolmasosa 8ia12 kertaa perusmddrin vdlilld olevasta tulosta. Suomesra palkansaajien ty6eldke lasketaan koko tulosta ilman ala- tai ylArajaa. ltseniisten
yrittdjien eldkepalkalla on sitd vastoin yliiraja. Kansaneldke otetaan huomioon
eldkkeiden yhteensovituksessa ty6eldkettd vdhentdvdnd enintddn kuitenkin
perusosan suuruisena.

-

Pohjoismaiden yleiset tyo- ja lisdeliikejdrjestelmat on perustettu 1960-luvulla.
Ruotsin lisdeldkejdrjestelma on vuodelta 1960, Suomen vuodelta 1962, Tanskan vuodelta 1964 ja Norjan vuodelta 1967. Tdstd johtuu, etti niiss6 vield
pitkdtin sovelletaan siirtymdkauden poikkeusmddrdyksid. Norlassa ja Ruotrlssa tiyteen eldkkeeseen vaaditaan normaalia lyhyempi vakuutusaika. Suomessa maksetaan e16kkeensaajan eliikepalkkaan ja el6kkeellejiidmisvuoteen
suhteutettu vdhimmdisprosentin mddrddmd elake. Tamkassa varsinaista lisdelaketta tdydennetddn erityiselld bonuksella, kuten edelld todettiin.

2.5 Rahoitus
Yleisten eldkkeiden rahoitustavat poikkeavat suuresti toisistaan eri Pohjoismaissa. Tdmd koskee sekd kansanelaketta ettA ty6- ja lisdeldkkeitd.
Kansaneldkkeet rahoitetaan lrlannlssa ja Ruotdrm tyonantajien vakuutusmaksuilla ja valtion varoista. lslannissa tyonantalen osuus on 14o/o ia valtion
86 o/o menoista. Ruotsissa ty6nantajien osuus on hieman yli puolet. ltsendiset
yrittdjiit maksavat omaa eldketurvaansa varten saman maksun kuin tyonantajat vakuutetusta. Kunnat osallistuvat Ruotsissa kunnallisten asumislisien kustannuksiin. Tanrkara kansanelikkeet rahoitetaan pidosin valtion verovaroista. Vakuutetut osallistuvat vain vanhuuselikkeiden, ty6nantajat tyokyvyttomyyseldkkeiden ja kunnat vanhuus- ja leskeneldkkeisiin maksettavien ns.

henkilokohtaisten lisien kustannuksiin. Suometsa kansanelikkeiden rahoi-

tuksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat, kunnat ja valtio.

Norlaua kansaneldkkeiden ja yleisten lisdeldkkeiden rahoitus on yhdistetty.

Eldkkeet kustannetaan vakuutettujen ja tyonantajien vakuutusmaksuilla ja
valtion varoista. Ruotrln yleisten lisielAkkeiden ja Suomen tyoeldkkeiden
menoihin tarvittavat varat kootaan yksinomaan tyonantajilta ja itsenAisiltd
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yritteiilta. Suomessa valtio kuitenkin osallistuu itsendisten yrittdjien ja maanviljelijoiden yrittdjielikkeiden kustannuksiin. Maanviljelijoiden e16kemenoista
valtio maksaa vdhintddn puolet ja lisiiksi sen osan tarvittavista varoista, joita
vakuutettujen omat vakuutusmaksut eivdt kata. Myos muiden yrittdjien eldkemenoista valtio maksaa sen osan, jota vakuutusmaksut eivdt peit6. Tanskasra
palkansaajien lisieliikkeiden kustannukset katetaan vakuutettulen ja tyonantajien vakuutusmaksuilla.

Norlara ja Suomersa tyonantaiien vakuutusmaksut on porrastettu. Norlassa

porrastus on tehty alueellisesti kolmeen luokkaan. Ero luokkien vdlilld on 4,2
prosenttiyksikkod siten, ettd maksu on korkein eteldssd ja alhaisin pohjoisessa. Suomen kansanelikejiirjestelmissd tyonantalan maksu on verotuksessa tehtAvien poistojen mii6riist6 ja niiden suhteesta maksettuihin palkkoihin riippuen 1 tai 1,5 prosenttiyksikkod normaalia vakuutusmaksua korkeampi. Tyoeldkejdrjestelmdssd ne tydnantajat, joiden palveluksessa on vdhintddn
50 tyontekijda, maksavat kunkin tyontekijdn idstd ja sukupuolesta riippuvan
maksun, kun muilla tyonantajilla maksu on kiinted. Edelleen on tyoelakejariestelm6ssd pienituloisille yrittiljille ja maanviljelijoille annettu maksun alennusta
siten, etta yrittdjdtulosta riippuen maksu vaihtelee 5,2 - 13 0/o:n vililld (vuonna
1981 ).

Myos maksuperusteet vaihtelevat jdrjestelmistd toiseen. Norlatra vakuutettu
maksaa vakuutusmaksun vain eldkkeen perusteena olevasta tulosta, tyonantala sitii vastoin vakuutetun koko tyotulosta. Ruotslsra tyonantaian maksu
kansanelAkejdrjestelmdlle lasketaan vakuutetun koko tyotulosta, yleiselle
lisdelikejdrjestelmdlle vain eldkkeen perusteena olevasta tulosta. Suomen
tyoeldkejdrjestelmissd ty6nantajan maksu lasketaan koko tyotulosta. ltsendisil16 yrittiljilld la maanviljelijoillii vakuutusmaksu peritdin sitd vastoin vain
elSkkeen perusteena olevasta yrittajatulosta.

2.6 Halllnto
Kansaneldkejdrjestelmien hallinto on muissa Pohjoismaissa paitsi Tanskassa
keskltetty valtion valvonnassa olevalle keskuslaitokselle, jolla on oma alue- ja
paikallishallintonsa. Tanskassa kansanel6kejdrjestelmd on valtion yleisten
hallintoelinten hoidossa siten, etta sosiaaliministerio toimii keskuslaitoksena,
lddnien ja kuntien viranomaiset paikallisina elimind.
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Yleisten lisdelAkejArjestelmien hallinto on Norlaaca ja Ruolrlua keskitetty
samalle laitokselle kuin kansanel6kejdrjestelmdn hallinto. Niiden keskitettyjen hallintolaitosten sisdlld elakepeetosten teko on kuitenkin hyvin pitkdlle
hajasijoitettu. Norlara e16kepddtokset tehdii6n suurelta osin paikalliseliminA
toimivissa noin 450 kuntakohtaisessa sosiaaliturvakassassa. Ruotrlsga eldkepddtosten tekoa on puolestaan siirretty 26 yleiselle vakuutuskassalle. Ndil16
kassoilla on omat paikallistoimistonsa.

Suomera ja Tanrkaru tyo- ja lisdelikkeiden hallinto on eri organisaatioilla

kuin kansanelikkeiden hallinto. Suometu tyoel6kejdrjestelmdn hallinto kuu-

luu yksityisille eldkelaitoksille, joilla on lakisidteinen keskuslaitos, EldketurTanrkaru palkansaajien lisAeldkejirjestelmdstd vastaa Tyomarkkinoiden lisdelike-niminen laitos. TdllS laitoksella ei ole omaa kenttAverkostoa, vaan paikallisina hallintoelimind eli ldhinni eldkehakemusten vastaanottajina toimivat kuntien viranomaiset sekd pankit ja saastokassat.
vakeskus.
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3. YKSITYISEN SEKTORIN ELAKE- JA LISA.
ELAKEJARJESTELMAT

Yksityisen sektorin eldkejtirjestelmilld tarkoitetaan tdssd tiettyjd palkansaaja-

ja yrittdjdryhmid varten perustettuja erityisjdrjestelmi6. Osa niiistd jdrjestelmistd on perustettu tydmarkkinajdrjestojen tekemilld sopimuksilla ennen
yleisten ansioeltikejdrjestelmien ktiyttoonottoa. Tdlloin ndmd jirjestelmdt

takasivat yhdessd erilaisten vapaamuotoisten el6kejdrjestelyjen kanssa niiden
pi iriin kuuluvien vakuutettujen pddasiallisen tyoeldketurvan. Yleisten, lakisddteisten ansioelAkejtirjestelmien kdyttoonoton jdlkeen ndmii jiirjestelmdt on
muutettu lakisddteistii eliketu rvaa tdydentdviksi jarjestelmiksi.

3.1 Ulottuvuus ia hallinto
Muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa ja Tanskassa on yksityisel16 sektorilla
tdssd tarkoitettuja eldke- tai I isdeldkejarjestel mia.
Kuten aikaisemmin on jo todettu, lslannlsra ei ole yleistd lakisddteistd tyoeldkejdrjestelmd6. Sen sijaan mm. tyomarkkinajdirjestojen vdlisil16 sopimuksilla
on perustettu erillisii lisdeldkejdrjestelyjd eldkekassojen puitteissa. Naita elakekassoja on noin 100 ja niiden alaisuuteen kuuluvat nykyisin ldhes kaikki
yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajat. My6s itsendisilld yrittajilla on omia
eldkekassoja; maanviljelijoillti ja kalastajilla vuodesta 1970 ja muilla yrittdjilld
vuodesta 1980.
Norlasca on merimiehilla, kalastajilla, metsdtyontekiioille, itseniiisistii yrittiijistd poronhoitajilla sekii erdilld muilla ammattiryhmilld omat eldkejdrjestel-

mdnsd. Niiden lisdksitoimiity6markkinajdrjestojen perustama lisdeldkejdrjestelma, mutta se on yleisen lisdel6kejiirjestelmdn voimaantulosta l6htien ollut

lakkautusvaiheessa.

Ruotslsla on toimihenkiloiden, tydntekijoiden, osuustoimintaliikkeen, vakuutusalan ja erdilld pienemmill6 lisdeldkejdrjestelmilld kdytdnn6llisesti katsoen
koko palkansaajavdesto tuotu lisdelAketurvan piiriin. Ruotsin lisdeldkejdrjestelmdt ovat sopimuspohjaisia eli ne on perustettu la niitri kehitetddn ty6mark17

kinajdrjestojen keskeisillii sopimuksilla. Muut kuin tyontekiioiden lisdeldkejtirjestelmd on otettu kdyttoon ennen yleisen, lakisiidteisen lisdeldkeltirjestelmdn
voimaantuloa. Tyontekijoiden lisdeldkejdriestelmd on vuodelta 1 973.
Suomersa ei ole edellisiin verrattavia lisdeldkeidriestelmid, joskin merimiesten
eldkejdrjestelmd ja tyontekijoiden ryhmAhenkivakuutus olisi voitu lukea tAhiin
ryhmddn yleiseen el6keturvaan sijoittamisen asemesta. Tyontekii6iden ryhmdhenkivakuutuksen kaltaisia kertasuoritteisia etuuksia maksavia vakuutuksia on myos Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Yksityisen sektorin eldkejdrjestelmien hallinnossa on otettu kayttoon erilaisia
ratkaisuja. lslannlssa el6kekassat toimivat itsendisind hallintolaitoksina. Norlassa kalastajien ja metsdty6ntekijoiden lisdeldkejiirjestelmien hallinto on yleisestd eliketurvasta vastaavan laitoksen hoidossa. Merimiesten ia poronhoitajien elikejiirjestelmilld on sitd vastoin omat keskuslaitoksensa, mutta paikallishal i nto on yhdistetty yleisen eliikejdrjestel min hal li ntoon. Ruotslsra lisdel6kkeiden hallinto on taysin erotettu lakisidteisten eldkejiirlestelmien hallinnosta
useille yksityisille eldke- ja vakuutuslaitoksille. Useimmat niistd ovat tyomarkkinajdrjestojen perustamia. Kaikkiaan hallinnossa on mukana 11 yleistd
vakuutuslaitosta. Niiden lis6ksi toimihenkil6iden lisiie16kejdriestelmd6 on hoitamassa noin 1 900 tyonantaja- ja yrityskohtaista eldkesidtio-tyyppistii laitosta.
I

3.2 E!6kkeet ja niiden rahoitus
Yksityisen sektorin elakejarjestelmiit on tarkoitettu paitsi tiydentamaan yleisten eldkeidrjestelmien el|keturvaa myos erdilt6 osin alentamaan yleistd eldkeikdd.

lslannlssa isieldkeidrjestel m issii maksetaan taval isi m m i n vanh uus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeita. Yksityisel16 sektorilla eliikeikd on yleensd sama
kuin kansanel6kejdrjestelmdssd eli 67 vuotta. Eldkkeet ovat ansioeldkkeitd ja
eldketaso tavallisesti 50-60 o/o vakuutetun loppupalkasta. Elikkeet kustannetaan vakuutettujen la tyOnantaiien vakuutusmaksuilla. Yrittiiiiit rahoittavat
I

I

oman eldketurvansa.

Norlassa vanhuuselflkeiki

on merimiesten eldkelirjestelmdssd 60 vuotta'

kalastaj ien sekti poron hoitajien jdrjestel mdssti 62 vuotta ja metsaty6ntekijoiden
jdrjestelmdssi 63 vuotta. Yleisessi eldkejdriestelmissd eldkeikd on 67 vuotta'
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josta lohtuen yksityisen sektorin lisaelakkeet ovat tarkoitetut eldkeidn alentamiseen. Tata korostaa vield se, etti merimiesten jarjestelmdd lukuun ottamatta
eldkkeen maksaminen loppuu ndissii lisdelSkejdrjestelmissd vakuutetun saadessa yleisten jdrjestelmien mukaiset eldkkeet
- viimeistdiin 67 vuoden idssd.
Jdrjestelmien eldke-etuudet ovat vanhuus- ja leskenelakkeet paitsi merimiesten jirjestelmissd, jossa maksetaan myds tyokyvyttomyyseldkkeitd. Poronhoitajien liirjestelmdssa maksetaan toisaalta vain vanhuusel6kkeitd. Kaikissa
jarjestelmissa elakkeet ovat tasasuuruisia riippuen ainoastaan vakuutusajan
pituudesta. Valtio osallistuu lisdeliiketurvan rahoitukseen yhdessd vakuutettuien ja tyonantajien kanssa.

Ruotslssa lisdeldkejdrjestelrndt ovat olleet puhtaasti lisiiturvaa antavia sen
jiilkeen, kun t<ansaneldke- ja yleisen lisAeldkejdrjestelmdn e16keikd vuonna
1976 alennettiln samaan kuin lisdeldkejarjestelmiss6 eli65 vuoteen. Toimihenkilciiden lisdeldkejdrjestelmdssd voidaan kuitenkin ty6nantajakohtaisesti sopia

65 vuotta alemmasta eldkeidsti. Eldke-etuudet ovat vanhuus-, tydkyvytto-

myys- ja perhe-eldkkeet. Tyontekijdiden jarjestelmiss6 ei kuitenkaan makseta

jatkuvaa perhe-eldkettd, vaan ainoastaan ryhmdvakuutuksella toteutettuia
kertasuorituksia. Ty6ntekijoiden jdrjestelmddn ei my6skiiiin kuulu osa-aikatydh6n yhdistettyd osaelikettd, jota maksetaan toimihenkitoiden jdrjestelmdssd. Tydntekijoiden jdrjestelmdssd eldkepalkka on sama kuin yleisessi
lisdel6kejfrrjestelmdssd eli eldkepalkan ylirajana on 7,5 kertaa perusmddrdn

suirruinen tulo. Toimihenkiloiden jdrjestelmdssd sitd vastoin otetaan elaketta
laskettaessa huorhioon.jopa 30 kertaa perusmddrdn suuruinen tulo. Molempien jtirjestelmien; samoin kuin muidenkin lisdeldkejdrjestelmien, maksamat
eldkkeet ovat puhtaita ansioeldkkeitd. Lisdetdkkeet rahoitetaan tyonantajien
vakuutusmaksuilla. Tyonantajilla on mahdollisuus takaisinlainauksella pitdd
vakuutusmaksuja velkana yritystensd kdytossd.
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4. JULKISEN SEKTORIN ELAKE- JA LISAELAKEJARJESTELMAT

Julkisen sektorin palveluksessa olevien henkiloiden eldketurvan toteutuksen
osalta Pohjoismaat voidaan jakaa kahteen ryhmiin. Toiseen kuuluvat lslanti
ja Suomi, toiseen Norja, Ruotsi la Tanska. lslannlssa ia Suomessa iulkisen
sektorin palveluksessa olevilla on omat ansioeldkeidrjestelmdnsd. Ndissd
maissa valtion ja kuntien palveluksessa olevat eivdt kuulu muihin palkansaajien tyo- tai lisaelakejirjestelmiin. Site vastoin Norlassa, Ruotslssa ja Tans'
kassa julkisen sektorin palveluksessa olevat ovat oikeutettuja eldkkeisiin myds

yleisesti lisdelAkeldrjestelmistd. Norjassa ja Tanskassa julkisen sektorin e16-

kejdrlestelmdt ovat puhtaita lisieldkejdrjestelmi6. Buotsissa valtion ja kuntien
palveluksessa olevien kokonaiseldketurvasta kansane16ke ia yleinen lisieldke
muodostavat osan. Yleiset e16kkeet maksetaan julkisen sektorin jdrjestelmien
kautta kokonaiseldkkeen osana.

Julkisen sektorin eltiketurva on hallinnollisesti organisoitu eri Pohjoismaissa
toisistaan poikkeavalla tavalla. lrlannlssa eldketurva on jirjestetty hallinnollisesti samalla tavalla kuin yksityiselldkin sektorilla eli eldkekassoilla. Kassat
ovat ammattialakohtaisia tai kuntakohtaisia. Suomcssa valtion ja kuntien palveluksessa olevilla on omat erilliset eliikejdrjestelmdnsii omine hallintolaitoksineen.
Norlassa valtion palveluksessa olevilla on yksi eldkejirjestelmd. Kuntien palve-

luksessa olevia varten on sita vastoin lukuisia elikejArjestelmiii. Kunnat ovat
voineet jdrjestdd elaketurvan joko Kunnallisessa e16kekassassa, perustamalla
oman eldkekassan tai ottamalla vakuutuksen yksityisestd vakuutusyhtiost6.
Ruotrlssa valtion palveluksessa olevia varten on yksi jdriestelm6. Kunnallisella
sektorilla toimii sita vastoin kaksi eldkeidrjestelmdd, joista toinen vastaa kuntien la toinen maakuntahallinnon eldketurvasta. Molempien kunnallisten jdrjestelmien kiiytdnn6n hallinto on samalla eliikelaitoksella. Tanskassa valtiokonttori vastaa valtion palveluksessa olevien eliketurvasta, ellei vakuutettu

kuulu ammattialakohtaiseen elikekassaan. Kuntien eldkkeet on ldrjestetty
kuntakohtaisesti tai siten, ettii vakuutettU kuuluu oman ammattialansa eldkekassaan.

Edelld mainittulen jiirjestelmien lisdksi julkisella sektorilla tyoskentelevil16 on
omia erityiselAkejdrjestelmia, jotka koskevat vain tietty6 laitosta tai henkilo20

ryhmaa. Mai n ittakoon esi merkkeind kansanedustajien eldkejdrjestel met seka
Suomesta evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon elakejarjestelmat.
Julkisen sektorin eldkejdrjestelmissd maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-eldkkeit6. Eldketaso vaihtelee jdrjestelmiistd toiseen, mutta on tavallisimmin 66-70 0/o loppupalkasta joko yhteensovitettuna yleisten eldkkeiden
kanssa tai ilman yhteensovitusta.
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5. VAPAAMUOTOISET LISAELAKEJARJESTELYT

Vapaamuotoisista lisaelakeliirjestelyistd kdsitelltidn tiissd raportissa yksinomaan tydnantajien perustamia lisiel6kejdrjestelyjd. Suuri osa naista iarjestelyistd on otettu kdyttoon ennen lakisdAteisten ansioeldkejdriestelmien voi-

maantuloa. Osa on kuitenkin perustettu myohemmin tdydentdmdtin lakisddteistd eldketu rvaa. Vapaam uotoisten lisielikejdrjestelyjen kdyttoonottoa eliiketu rvan tdydentdjdnd on Pohjoismaissa samoin kuin muuallakin osaltaan edistanyt
yleisten eliikejiirjestelmien eldkekatto eli elikkeen perusteena olevalle palkalle

asetettu yl'draja. Muun muassa vapaamuotoisilla lisiieldkejdrjestelyillii ttimd
el6kekatto on voitu murtaa.

Vapaamuotoisia lisdeldkejarjestelyja on lslantia lukuun ottamatta kaikissa
Pohjoismaissa. Ruotslssa vapaamuotoisten el6kejiirjestelyjen tarve on sopimuspohjaisen lisdeliketurvan laajuuden ja tason huomioon ottaen vdhdinen.
lslannlssa ty6nantajien jtirjestimid vapaamuotoisia lisdelikkeitd ei ole lainkaan, koska vakuutusmaksujen vdhennyskelpoisuus verotuksessa edellyttd6
lisdel6ketu rvan jdrjestdm isti eltikekassoja koskevan lai nsdAdtin non pu itteissa.

Hallinnollisesti vapaamuotoiset lisdeldkejtirjestelyt on toteutettu eliikestidti6illd, eldkekassoilla la vakuutusyhtioistii otetuilla vakuutuksilla. Elilkesddti6t
ovat tavallisimmin yrityskohtaisia eliikej6riestelyjii. Elnkekassat ovat joko
yritys- tai ammattialakohtaisia. Vakuutussopimukset ovat yleensd ryhmdvakuutuksia.

Norjassa elikesidtioitd ja eliikekassoja on noin 1 025 ja ryhmivakuutuksia
noin 5 200. Suomessa toimii276 sellaista eldkesdiitiOtii ja 17 sellaista eldkekassaa, jotka harjoittavat yksinomaan vapaamuotoista listieldkevakuutusta. Niiden lisdksi 76 eliikesdAti6ti ja 12 eldkekassaa harjoittaa sekd lakisddteistA etti
vapaamuotoista eldkevakuutusta. Valtaosa vapaamuotoista lisdeldkevakuutusta harjoittavista sddtioistd ja kassoista oli perustettu ennen ty6et6keitirjestelmiin voimaantuloa. Osa tdlloin voimassa olleista eldkei6riestelyistd siirrettiin lakisddteista tyoelaketurvaa toteuttamaan. Tanskassa on vapaamuotoista
lisdeliketurvaa varten perustettu 300 yritys- ja ammattialakohtaista eliikekassaa. Niiden lisdksi on tehty noin 4 700 yritys- ja ammattialakohtaista vakuutussopi musta vakuutusyhtioissd.
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6. ISLANTI

(1

kr:0.63

mk)

Eldkejdrjestelmdt:
Kansanelakejarjeslelma
Yksityisen ja julkisen sektorin listieldkejiirjestelmat

-

6.1 Kansanelekeieriestelma
Ulottuvuus.Vuodelta'1961 olevan kansanel6kej6rjestelmdn piiriin kuuluu koko
maassa asuva vdesto. Jarjestelmadn kuuluminen on pakollista.

Ellkkeet. Kansaneldkejtirjestelmdsti maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyysja perhe-eldkkeitd.
Vanhuusellke. Vanhuuseldkkeen saamisen edellytyksenii on 67 vuoden ik6.

El6kei6in tdyttdmisen lisdksi vaaditaan, ettd vakuutettu on asunut maassa ainakin kolme vuotta 16 ik6vuoden tEiyttdmisen jdlkeen. Tdyteen eldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden asumisaika. Eldke ei edellytd ty6nteon lopettamista.

Tdysimdtiriiisen perusellkkeen mddrd on yksindiselle henkilolle 1 257 kr kuukaudessa. Eldkkeensaaja-avioparille eldke on yhteensii 2 01 2 kr kuukaudessa.

Eliikkeellesiirtymisen lykktitiminen korottaael6kkeen midr6d. Enimmdiskorotus on 66 2/s 0/o viiden vuoden lykkdyksen jdlkeen.
Lapslkorotus, 643 kr kuukaudessa, maksetaan jokaisesta alle 17-vuotiaasta
lapsesta.

Peruseldkkeen lis6ksi maksetaan tuloaldonnalsta llslellkettl. Yksindiselle
henkilolle lisdeldke on enintddn '1 329 kr kuukaudessa ja eliikkeensaajaavioparille enintd6n 2 246 kr kuukaudessa.
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Yksinasuvalle eldkkeensaajalle, joka saa tiyden tulosidonnaisen lisielikkeen,
maksetaan eldkellslnt 407 kr kuukaudessa. Eldkkeensaajan puolisolle, loka ei
saa omaa eldkettd eikd voi tehdd tyotti kodin ulkopuolella esimerkiksi sairauden vuoksi, maksetaan avlopuollsotukena enintiiiin 80 0/o yksindisen henkilon
peruseldkkeestd. Tulosidonnaista apulls66 maksetaan korkean vuokran tai
vdlttiimdttomiin koti- tai van hai nkoti hoidon kustan nusten peiftamiseen.

Ty6kyvyttdmyysellke. Tyokyvyttomyyselike maksetaan vakuutetulle, jonka
tyokyky on alentunut vtihinttiiin puolella. Eldke voi olla joko ttiysi tai osaeldke.
Tiysi eliike edellyttdd 75 o/o:n tyokyvyn menetystd. Tyokyvyn vdheneminen
mtitiritelltiiin suhteessa sellaiseen vakuutetulle sopivaan ansiotyohon, jota
hdnen kuntonsa, koulutuksensa la aikaisemman ammattikokemuksensa perusteella kohtuudella voidaan edellyttdd tekevin. Tyokyvyn vdhenemisen
lisdksi vakuutetun edellytetddn asuneen maassa viimeiset kolme vuotta tai
olleen tdysin ty6kykyinen asettuessaan asumaan maahan.
Tdysi tyokyvyttomyyseliike on saman suuruinen kuin vanhuusel6ke. Tulosidonnaista listieldkettd, apulisdd, yksinasuvan el6kelisiiii sekd lapsikorotusta ja
aviopuolisotukea maksetaan samoilla perusteilla kuin vanhuuseldkkeessd.
Osaeldke maksetaan, jos vakuutetun tyokyvyttomyys ei ole 75 0/o mutta on
0/o
kuitenkin vdhinttitin 50 0/0. Osaeldkkeen mddrd
- 25-75 tdydestd eldkkeestd
on suhteessa tyokyvyttomyysasteeseen ja se on kokonaan tulosidonnainen.
Osaeldkkeeseen ei makseta mitd6n korotuksia.

Perhe-ellke. Perhe-eldke maksetaan leskelle ja lapselle.
Jokaiselle nals- la mlesleskelle maksetaan puolison kuoleman jiilkeen eldke
kuuden kuukauden alalta. Tdmdn viliaikaisen eldkkeen mddrd on 1 575 kr
kuukaudessa. Eldkkeen maksamista jatketaan edelleen yhden vuoden ajalta,
jos leskelld on huollettavanaan alle 't 7-vuotias lapsi. Eldkkeen miidrd on talloin
1 257 kr kuukaudessa.
Vdliaikaisen eldkkeen jdlkeen maksetaan varsinaista leskeneldkettd nalaleskelle, joka olitiiytttinyt 50 vuotta miehen kuollessa. Eltikkeen saaminen edellyttdii lisiksi, ettd leski tai edunjtittdjd oli asunut maassa viimeiset kolme vuotta
ennen eldkkeen hakemista. Eltikkeen mdird on 60 vuotta tdyttdneelle leskelle
yhtd suuri kuin yksindisen henkilon peruseldke vanhuuselAkkeessi. Jos leski
ei ole tayttanyt 60 vuotta, eldkettd vdhennetddn 5 0/o kutakin 60 ikiivuodesta
puuttuvaa vuotta kohti. El6ke maksetaan lesken kuolemaan saakka.
Naisleskelle, joka ei ole tiiyttdnyt 50 vuotta, voidaan maksaa tulosidonnainen
eldke tuohon ikddn asti.
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Leski saa idstd riippumatta eldln- tal lslnpalkkaa, ios hdnelld on huollettavanaan alle 17-vuotias lapsi. Aidin- tai isinpalkkaa maksetaan vdliaikaisen leskeneltikkeen ohella, joten sen maksaminen alkaa heti kuolemantapauksen
jdlkeen ja jatkuu viiliaikaisen leskeneldkkeen loputtuakin. Leski, jolla on huollettavanaan yksi lapsi, saa didin- tai isiinpalkkana 1 10 kr kuukaudessa. Kahdesta lapsesta maksetaan 599 kr ja kolmesta sekd useammasta 1 197 kr kuukaudessa.

Aidinpalkkaa saaneelle leskelle maksetaan huoltovelvollisuuden ptidtyttyd
varsinainen leskeneldke, jos hdn on tdyttdnyt 50 vuotta. Eldke mddriytyy
tdlloin samalla tavalla kuin varsinainen leskeneldke.
- Aidinpalkkaan ovat
oikeutettuja my6s aviottomat tiidit ja eronneet lasta huoltavat didit.
Lapsenellkkeen saaminen edellyttdti, ettti lapsi tai lompikumpi vanhemmista

on asunut maassa viimeiset kolme vuotta. Alle 17-vuotiaalle puoliorvolle eldke
on 643 kr kuukaudessa. Tdysorpo saa saman miidrdn kaksinkertaisena.

lndeksltarklstus. Eldkkeet tarkistetaan kuukausittain yleisen tulotason muutosten mukaan.
Raholtus. Tyonantajat la valtio vastaavat kansaneldkkeiden rahoituksesta.
Tyonantajien maksuosuus kattaa 14 0/o ja valtion 86 0/o kustannuksista. Nailla
varoi lla rahoitetaan myos iiitiysavustu kset.

Halllnto. Valtion sosiaaliturvalaitos huolehtii kansaneldkejdrjestelmdn hallinnosta paikallistoimistojensa avustuksella. Laitoksen johdossa on maan parlamentin valitsema lautakunta. Laitos toimii myos valituselimend. Veroviranomaiset kerdiivdt vakuutusmaksut tyonantajilta. Jdrjestelmdn yleisvalvonta on
sosiaali- ja terveysministeriolla.

6.2 Yksityisen ja julkisen sektorin listieliikejiirjestelm6t
Ulottuvuus la halllnto. lslannissa ei ole yleistd tyo- tai lisdeldkejdrjestelmdd.
Lisiieliikkeitd Varten on perustettu lihes 100 eldkekassaa, joiden piiriin kuuluvat kdytdnn6llisesti katsoen kaikki 20 vuotta tayttaneet yksityisen ja julkisen
sektorin palkansaajat. Perustettuun eldkekassaan liittyminen on pakollista.
Itsendisist6 yrittdjistd kalastajilla ja maanviljelijoillii on ollut oma eldkekassansa vuodesta 1970. Kesiikuusta 1980 ltihtien on myos muiden itsendisten
yrittdjien ollut pakko kuulua johonkin el6kekassaan.
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Eldkekassat voidaan jakaa neljddn ryhmdAn: 1) lakiin perustuvat valtion virkamiesten, opettajien, sairaanhoitalien, kdtilOiden, merimiesten ja yrittdjien el6kekassat, 2) kuntien elikekassat,3) yrityskohtaiset el6kekassat ia 4) ammattiyhdistysten eldkekassat. ElSkekassat toimivat omina hallintolaitoksinaan.

Ellkkeet. Eldkekassoista maksetaan tavallisimmin vanhuus-, tyokyvyttomyysja perhe-elikkeitd. Eldkkeiden md6rdytyminen vaihtelee jossain m55rin eliikekassasta toiseen.
Vanhuusellke. Vanhuuseldke maksetaan valtion ja kuntien virkamiehille 65
vuoden i6ssd, mutta eldkkeen ottaminen voidaan lykata aina 70 vuoteen. Tdysi
el6ke voi nousta 70 0/o:iin loppupalkasta. Yksityisel16 sektorilla eldkeikd on 67
tai 70 vuotta, ja taysi eldke 50-60 0/o viiden viimeisen vuoden keskipalkasta 30
vakuutusvuoden jdlkeen.

Ty6kyvytt0myysel6ke. Tyokyvyttomyyseldkkeenii maksetaan joko vanhuuseldkeiiissA saatava eldke tai tyokyvyttomyyden alkamiseen mennessd kertynyt
el6ke.

Perhe-ellke. Leskeneldke maksetaan yleensA sekd nais- ettd miesleskelle.

Eltike on loko puolet edunjattdjAn vanhuuselikkeesti tai siitd eltikkeestd johon

ttimti oli kuollessaan oikeutettu. Lapsenelike maksetaan alle 18-vuotiaalle

orvolle. Sen mdird on tavallisesti puolet kansaneldkejdrjestelmdn lapseneldk-

keesti.

Yhteenrovltur. Lisdeldke yhteensovitetaan kansaneldkejdrjestelmin kanssa
siten, eta lisaelike vihenttiti tiiysimtidriiisesti kansanelakejarjestelmdn tulosidonnaista lisdeldkettd.
lndeksltarklstus. Tavallisesti lisiel6kkeet tarkistetaan palkkatason muutosten
mukaan. Kaikissa yksityisen sektorin eldkekassoissa ei kuitenkaan tehdi
sdd n n6 I isiii i ndeksitarkistu ksia.
I

Raholius. Vakuutetut ja tyonantajat vastaavat yhdessd e16kkeiden kustannuk-

sista. Vakuutetun maksu on tavallisesli 4
palkasta. ltseniiset
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0/o

ja tyonantajan 6

yrittijiit kustantavat itse omat eldkkeensi.

0/o

vakuutetun

7. NORJA

(1

kr:

0.76 mk)

Eldkejtirjestelmdt:
- PeruselAke- ja yleinen lisdeldkejdrjestelmd
- Yksityisen sektorin eliike- ja lisdeldkejdrjestelmtit
- Metsdtyontekijoiden elakejarjestelma
- Kalastajien elikejdrjestelmd
- Poronhoitajien eldkejtirjestelmd
Merimiesten lisdeltikejarjestelma

-

-

Tyomarkkinoiden listielikejdrjestelmd

Julkisen sektorin lisdeldkejirjestelmat

lisdeldkejdrjestelmi
- Valtion
Kunnalliset lisrieldkejiirjestelmiit
Muut lisdeldkejdrjestelmat
-Vapaam
uotoiset istiel6kejArjestelyt
I

7.1 Perus- ia yleinen lisEel6kejErjestelmd
Ulottuvuus. Vuodelta 1959 oleva nykyinen peruseldke on kytketty yhteen
vuonna 1977 voimaan tulleen yleisen lisiielikkeen kanssa. Jtirjestelmdn peruseliikkeitii maksava osa ulottuu pakollisena periaatteessa koko maassa asuvaan

vdest06n. Lisaelakeosa ulottuu niihin palkansaajiin ja itsendisiin yritttijiin,
joiden tulotaso ylittdd mdiirdtyn alarajan. Yleinen edellytys eldkeoikeuden
saamiseksi on vdhintddn kolmen vuoden vakuutusaika.

El{ke-etuudet. Jarjestelmasta maksetaan vanhuus-, ty6kyvytt6myys- ja perheeldkkeitd sekd hautausavustuksia.
Vanhuusel6ke. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden i6ssd. Vanhuuseldkkeestd
voidaan 67 ja70 ikiivuosien vdlilld ottaa 1/q, 1/2, s/4 tai tdysi elAke. Eliike ja
mahdollinen ty6tulo eivtit tdlld iktivtilillii saa yhteensa ylittiii 80 0/o aikaisemmista tuloista, joiden mittana kdytetdiin vakuutetun keskimi6rdisti tuloa 61-65
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tai 63-65 ikdvuosien vdliltS, riippuen siitd kummalla ikdrajalla tulos on korkeampi.
Ellei vakuutettu ota eldkettddn vielii 67 vuoden itissti tai ottaa vain osan siita,
0/o
0/o
hdnelle karttuu odotusllsll
- 0,75 kuukaudelta eli 9 vuodessa - siitd
elikkeen osasta iota hdn ei ole ottanut. Odotuslisi maksetaan eldkkeeseen sen
jtilkeen, kun vakuutettu ottaaelakkeensd kokonaisena tai viimeistdin kuitenkin
70 vuoden idssd. (Ansiotulot 67-70 ikiivuosien valilla otetaan lisdksi huomioon
eldketti edelleen kartuttavina.) Odotuslisd ei koske vakuutetulle mahdollisesti
maksettavaa jdljempdnd selostettavaa eldkelisiid, kompensaatiolisAd eikii
huoltovelvollisuuden perusteella maksettavia korotuksia.

Tdysi vanhuuseldke perurcllkkeen osalta edellyttdd 40 vuoden vakuutusaikaa. Ne vakuutetut, joilla on vakuutusvuosia vdhemmdn mutta kuitenkin kolme
vuotta, saavat vdhennetyn eldkkeen, jonka miiiirti riippuu vakuutusvuosien
lukumddrdst6. Vakuutusvuosien laskeminen aloitetaan 16 ikdvuoden tdytt6misestd. Asumisaika Norjassa ennen lain voimaantuloa lasketaan mukaan vakuu-

tusaikaan. Tiysi peruselike eli ns. perusmdtirii on 19 100 kr vuodessa yksiniiselle. Edunsaaja, joka huoltaa alle 67-vuotiasta aviopuolisoa, jolla ei ole
omaa eliikettii, saa 50 0/o korotuksen eldkkeeseensti. Jos myos aviopuoliso saa
oman eliikkeen, on tdysi peruseldke molemmille 75 0/o yksindisen henkil6n
elAkkeestd eli yhteensd 28 650 kr vuodessa. Alle 18-vuotiaista huollettavista
lapsista elaketta korotetaan 25 o/oila perusmddrdsta lasta kohti.

Llslellkkeen mddrd riippuu ty6tulojen suuruudesta la vakuutusajan pituu-

desta. Tdysi vanhuusel6ke edellyttdd 40 vakuutusvuotta ldrjestelmiin toimintaaikana. Vakuutusvuosien laskeminen aloitetaan joko 17 ikdvuoden ttiytttimisestd tai vuodesta 1967, jos vakuutettu oli 17 vuotta vanhempi jdrjestelmdn
tullessa voimaan. Vakuutusvuodet lasketaan 69 ikdvuoteen asti. Jos vakuutusvuosia on vdhemm6n kuin 40, el6kettd vdhennetddn puuttuvien vuosien suhteessa. Koska timd sidnnos sallisi tiysien eldkkeiden maksamisen vasta 40

vuoden kuluttua jdrjestelmdn voimaantulosta, sitd on lievennetty sllrtymlkauden osalta. Vuosina 1918-1936 syntyneet saavat tayden lisdeldkkeen, jos heilld
on eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa jokaiselta vuodelta vuodesta 1967 l6htien 69
ikdvuoteen asti. Ennen vuotta 1917 syntyneiltd edellytetian tayteen eldkkeeseen 20 vakuutusvuotta. Jos vakuutusvuosia on vdhemmdn, elike lasketaan
molemmille ryhmille suhteessa tiyteen eldkkeeseen. Ndin ollen vuonna 1985
ja sen jdlkeen eldkeidn saavuttaneilla on mahdollisuus tdyteen lisdeldkkeeseen. Siirtymdkauden sddnn6ksid ei lisdeldketta laskettaessa sovelleta siihen
osaan ty6tuloa, joka ylittii6 viisinkertaisen perusm6Ardn. Siirtymtikauden mddrdykset koskevat vain Norjan kansalaisia.

Tdysi vanhuuseldke on
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-

perusmddrdn lisdksi

-

45

o/o

siitd summasta, jolla

elakkeeseen oikeuttava vuositulo ylittea perusmaaran. Eldkkeen laskemisen
perusteena on keskim66rdinen vuositulo 20 parhaalta vuodelta i6riestelmdn

plirissd. Mikili tyovuosia on vihemmdn kuin 20, keskimdirdinen vuositulo
lasketaan niiltA kaikilta. Eliikettd laskettaessa kokonaan huomioon otettavien
tulojen yldralaksi on asetettu kahdeksan kertaa perusmidrd (eli 152 800 kr
vuodessa). Lisdksi mukaan lasketaan kolmasosa Iia12 kertaisen perusmdSr6n (eli 229 2OO kr vuodessa) vdlillii olevasta tyotulosta.

Teknisesti el|kkeen perusteena olevan keskiansion laskeminen tehdiidn ns.
elakepisteiden avulla. Kunkin vuoden elakepisteiden mddrd saadaan vdhentdmilld vakuutetun huomioon otettavista vuosituloista ko. vuonna voimassa
oleva perusmddrd ia jakamalla tulos samalla perusmtiiirdlla. Niilta vuosilta,
joina perusmddriiii on muutettu useamman kuin yhden kerran, kdytetddn eldkepistemtidrdn mdiirdimisessii vuoden keskim66rtiistd perusmddrdii. Korkein
eldkepistemAdrti on 8,33. E16kettii laskettaessa saadaan el6kkeen perusteena
oleva tulo kertomalla voimassa oleva perusm ddrd2O parhaan vuoden eldkepistemiiiirien keskiarvolla.

Ellkellsl. Niille eltikkeensaajille, joiden elikkeeseen sisdltyy vain vdhdn tai ei

lainkaan ansioihin suhteutettua lisdel6kettd, maksetaan el6kelisdd. Eldkelisdn
tdysi mddrd on yksiniiiselle ja aviopuolisokorotuksen saajalle 44 0/o perusmiidrdstd (eli I404 kr vuodessa), ja aviopuolisoille kummallekin 41 0/o perusmidrdstd (eli 7 831 kr vuodessa) jos molemmat puolisot ovat oikeutettu,a peruseliikkeeseen. Mahdollinen lisdeldkejtiriestelmiistii maksettava eliike viihennet66n eliikelisAstti la elAkelistin maksaminen loppuu kokonaan kun ansioeldke ylittid eldkelisdn mddrdn. TdyttA el6kelisdA alennetaan suhteellisesti,
jos edunsaajalla ei ole tdyteen vanhuuseldkkeeseen vaadittavaa 40 vakuutusvuotta. Samoin eldkelisdi alennetaan, jostyokyvyttdmyys-tai perhe-eliikkeensaaja saa vdhennettyii eldkettti.

Kompensaatlollsl Lisiarvoveron kdyttoonoton ja verotuksen uudistuksen
johdosta maassa asuville eldkkeensaaiille ryhdyttiin vuonna '1970 maksamaan

ns. kompensaatiolisdd. Yksindiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa
omaa elakettd, tiysi kompensaatiolisd on 500 kr, ja avioparille, iosta kumpikin
puoliso saa eldkettd, yhteensa 750 kr vuodessa. Elakkeensaajalle, lonka eltikkeeseen sisdltyy aviopuolisokorotus, kompensaatiolisd on samoin 750 kr vuodessa. KompensaatiolisdA alennetaan suhteessa, ios edunsaaja ei ioko lyhyen
palvelusajan tai ansiotulojen vuoksi saa tiyttd elikettd. Osatyokyvytt6myyseliikkeen seki t/r, a/a tai tiiyden vanhuusel6kkeen saajat saavat kompensaatio-

lisdn tiiytenA. Sitd vastoin ne henkilot, jotka ovat ottaneet vanhuusel6kkeest6dn vain t/4, saavat puolet tiiydestd kompensaatiolisdstd.

Ty6kyvytl0myyseltke. Tyokyvyttomyyseldke my6n netdin vakuutetul

le, ion ka
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tyokyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi alentunut vdhintddn puolella
hdnelle sopivassa tyossd. Ratkaisu tyokyvyn alentumisesta tehdddn kuntoutustoimenpiteiden jdlkeen. Ty6kyvyn aleneminen mddrAtddn vertaamalla
vakuutetun todellisia mahdollisuuksia hankkia tuloja tyokyvytt6maksi tulon
jiilkeen hdnelle sopivassa ty6ssd niihin mahdollisuuksiin, joita hdnelld oli
en nen tyokyvytt6myytta.
Yleinen edellytys eldkkeen saamiseksi on kolmen vuoden vakuutusaika, mutta

tyokyvyttomyystapauksissa ttiti ei vaadita, vaan yksi vuosi katsotaan riittavdksi, jos vakuutettu on ollut timin ajan normaalisti tyokykyinen. Tyokyvyttomyyseldkkeen saaminen edellyttdd lisdksi, ettA vakuutettu on tdyttdnyt 16
vuotta ja hdn asuu Norjassa.
Vanhuuseldke sitd vastoin maksetaan asuinmaasta riippumatta.

-

Ty6kyvytt6myyseldkkeen saamista on helpotettu 64 vuotta ttiyttdneiden osalta
siten, ettd iistd johtuva voimien vdheneminen katsotaan sairaudeksi ja e16kkeeseen oikeuttavaksi
- ilman kuntoutustoimenpiteita. Tdmd kuitenkin edellyttdd, ettd vakuutetulla on elSkkeeseen oikeuttavaa tuloa vdhintddn kolmelta
vuodelta viimeisisti viidesti vuodesta.

Tyokyvyttomyyseldkkeen mddrd riippuu tyokyvytt6myyden asteesta. Tdyden
tyokyvytt6myyseldkkeen mddrd vastaa sitd vanhuuseldkettii, jonka vakuutettu
olisi saanut, jos hdn olisi jatkanut tyontekoa e16keikddn saakka. Eldkettd korotetaan huollettavasta aviopuolisosta ja lapsista. Korotukset ovat samansuuruiset kuin vanhuuseldkkeessd. El6ke- ja kompensaatiolisi6 maksetaan samalla
tavalla kuin vanhuuseldkkeessii.

Kun kyseessd on osittainen tyokyvyttomyys, eldkkeen mdiirdd alennetaan
suhteellisesti siten, ettd el6ke vastaa tyokyvyn menetyksen astetta. Alle 50prosenttinen tyokyvyttomyys ei kuitenkaan endd oi keuta eldkkeeseen.
Tyokyvytt6myyseldkkeen lisAnd voidaan (edelld mainittujen korotusten lisdk-

si) maksaa 1) perutllall erdiden sairaudesta tai vammasta johtuvien erityiskustannusten korvaamiseksi ja 2) holtollrll jatkuvasti avun tai hoidon tarpeessa oleville ty6kyvyttomille sek6 3) avurtukrla tai lainoja tyohon sijoittuville kuntoutetuille. Peruslisdn midrd on 15 o/o vanhuuselikkeen perusmddrdsti eli 2 865 kr vuodessa. Peruslisd voidaan yksilollisen harkinnan perusteella
korottaa 23 tai 30 0/o:iin. Jos edunsaaja on riippuvainen erityiskuljetuksista,
peruslisd voidaan nostaa 40 tai 50 0/o:iin. Hoitolisdn suuruus on25o/o vanhuuseldkkeen perusm66rdstd eli 4 775 kr vuodessa.
Ennen kuin ty6kyvytt6myyselike my6nnetddn edunsaajalle annetaan hoitoa,

tyokoulutusta
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tai muuta kuntoutusta. Tyokyvyttomyyseldkettd ryhdytdin

maksamaan vasta kun tyokykyd voidaan pitdd pysyvdsti alentuneena. Ennen
tata maksetaan mddrdltAdn ty6kyvyttomyyseldkettd vastaavaa kuntouttamlsrahaa.

Perhe-ellke. Perhe-e16kkeend maksetaan leskeneldkettd ja lapseneldkettd
Leskenellke maksetaan sekd nais- ettd miespuoliselle leskelle. Edunjdttdjdn
kuoleman jdlkeen myonnetddn vllialkalnen avuslus leskelle, joka on saanut
elatuksensa edunjdttdjdlti. Vdliaikaista avustusta maksetaan, jos leski ottaa
osaa ammattikoulutukseen, harjoitteluun tai etsii tyotd sekd myos siind
tapauksessa, ettd hdn ei pienten lasten hoidon vuoksi voi titd tehdii. Vdliaikainen avustus on yhtd suuri kuin tdysi leskeneldke ja sitd maksetaan niin kauan
kui n edelliset olosuhteet latkuvat.

Leskelle, joka saa ammattikoulutusta tullakseen kykenevdksi eldttdmddn
itsensd, korvataan tdstd aiheutuvat kustannukset. Leskelle, joka on tyossti tai
ottaa osaa ammattikoulutukseen ja jolla on pieniA lapsia, maksetaan lastenhoitoa varten erillistd avustusta. Sen mddrd on 20 o/o perusmddrdstii eli 3 820 kr
vuodessa.

Varslnalnen leskenelXke (joka vdliaikaiseen avustukseen oikeutetuilla alkaa
tdmdn pddttyessd) maksetaan leskelle, joka on ollut avioliitossa vihintddn viisi
vuotta tai jolla on tai on ollut huollettavanaan alaikdisiii lapsia. Tdysi leskeneldke muodostuu perusmddrtistii, kompensaatio- ja mahdollisesta eldkelisdstd
sekd 55 o/o:sta siitd lisdeldkkeestti jota edunjiittiijd sai tai johon hin oli ollut
oikeutettu.
Lesken ansiokyky otetaan huomioon siten, etta tayttd leskeneldkettd vdhenne-

siitd ansiotulon osasta, joka ylittdi puolet perusmddrdstd. Tissii
yhteydessd otetaan huomioon todellisten ansiotulojen ohella myos se
ansiotulo,jonkaasianomaisen voidaan odottaa saavan, ansiokyky ja an-

tdin 40

0/o

siomahdollisuudet huomioon ottaen.

Leskeneldke voidaan myontdd myos eronneelle avlopuollsolle. Elikettd my6nnettdessd kiinnitetddn huomiota avioliiton kestoaikaan, eronneen aviopuolison ikd6n avioeron tapahtuessa, lasten lukumidrdin sekd siihen saiko eronnut
aviopuoliso elatusapua edunjdttdjiiltti.

Leskeneldke loppuu, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos tama avioliitto purkautuu aviopuolison kuoleman johdosta, leskenel6kkeen maksaminen aloitetaan tdmdn avioliiton perusteella sen kestoajasta riippumatta. Jos uusi avioliitto purkautuu avioeron johdosta, eldkkeen maksaminen voidaan aloittaa
uudelleen, mikdli olosuhteet sitd vaativat.
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Kun leskestd tulee vanhuuseldkkeensaaja, hdnelle myonnetddn perusmddrdn
lisdksi lisdeldke, joka vastaa 55 0/o siitd yhteenlasketusta lisdeldkkeestd, jonka
aviopuolisot olisivat saaneet, jos kumpikin olisi ollut vanhuuseldkkeensaaja.
Jos leski tulee oikeutetuksi ty6kyvyttomyyselikkeeseen, eldke lasketaan
samalla tavalla kuin jos hanesta olisi tullut vanhuuseldkkeensaaja.

Lapsenellke maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jonka toinen tai molemmat
vanhemmat ovat kuolleet. Puoliorvon el6ke on tasasuuruinen ja sen mAiird on
ensimmdiselle lapselle 4O o/o ja seuraaville 25 0/o kullekin yksiniisen henkilon
peruseldkkeestd eliT 640kr ia4775 kr vuodessa. Ensimmiisen tAysorvon eldke
on yhti suuri kuin tdysi leskenelake, ioten eldkkeen mddrd riippuu tdssd
tapauksessa edunjdttdjdn ansioista. Jos tdysorpoja on useampia, toinen lapsi
saa 40 o/o ja kukin seuraava 25 0/o perusmddrdstd kuten puoliorvot.
Hautausavustus. Hautausavustuksen mAd,rion25o/o perusmddriisldeli 4775kr

Kunnalllset llsEellkkeet. Noin viidesosa Norjan kunnista maksaa tulosidonnaista lisdeldketta peruseldkkeen saajille. Lisdeldkkeen mddrd vaihtelee kunnasta toiseen.

lndekrltarklstus. Eldkkeiden tarkistus
- ei koske kompensaatiolisdd - suoritetaan kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa useamminkin. Timd tarkistus
koskee sekd eliikkeitd ettd eldkkeiden perusteena olevia tuloja. Tarkistus suoritetaan muuttamalla perusmdd16n suuruutta hintatason ja yleisen hyvinvoinnin lisdyksen mukaan. Hintatasoa mitataan kuluttajahintaindeksin muutosten,
ja yleisen hyvinvoinnin lisdystd aktiivivdeston ansiotasossa tapahtuvien muutosten perusteella. Ndmd molemmat korotukset lasketaan erikseen ja niiden
yhteistuloksella muutetaan perusmddrdn suuruutta. Tarkistuksen suuruudesta pddtetddn parlamentissa maan hallituksen esityksen pohlalta.

Raholtur. Jarjestelman rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja val0/o elikkeen perusteena olevista tuloistaan.
Itsenaisten yrittdjien vakuutusmaksu on 10,2 0/0. Vakuutetut eivdt maksa vakuutusmaksua niistd tuloista, jotka ovat alle 9 500 kr vuodessa, eik6 niistd tuloista,
ylitt6viit 12 kertaa perusmddrdn. Vakuutusmaksun yldraja on aina 25 o/o
f otka
niistti eliikkeen perusteena olevista tuloista, jotka ylittevat 9 500 kr vuodessa.

tio. Palkansaajat maksavat 5,3

Ty6nantajien vakuutusmaksut ovat alueellisesti erisuuruisia. Maan pddteollisuusalueilla, eteldssii, maksu on ',l6,8o/0, maan keskiosissa 14,60/o ia pohjoisosissa 12,6

o/o

maksetuista palkoista.

Valtion osuus jdrjestelmdn kustannuksista mddrdytyy vakuutettujen eldkkeiden perusteina olevien tulojen mukaan. Valtio maksaa 4,9 o/o ndistd tuloista.
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Ndistd vakuutusmaksursta rahoitetaan eldkkeiden lisdksi tapaturma- ia tyottomyysvakuutusten menot. Vakuutusmaksut kootaan vakuutusmaksurahastoon.

Halllnto. Jdrlestelmdn keskushallinto kuuluu Sosiaaliturvalaitokselle. Paikallisina hallintoelimind toimivat kunnissa olevat sosiaaliturvakassat (n. 450).
Alueellisella tasolla toimii erityisid lddninlautakuntia, jotka kdsittelevit kuntoutusta ia ty6kyvytt6myysel6kkeitd koskevat asiat. Veroviranomaiset vahvistavat
vakuutettujen el6kkeeseen oikeuttavien tulojen mdirdn sekd laskevat ja perivdt vakuutusmaksut.

Vakuutusrahaston hallinnosta vastaa viisi aluerahastohallitusta, joissa kussakin on puheenjohtaja ja viisi jdsentd. Neuvoa-antava ylihallitus koordinoi aluehallitusten tyotd. Ylihallituksen jdsenind ovat aluehallitusten esimiehet ja neljd
valtion nimittdm66 jdsenti. Rahastoon kertyvdt varat jaetaan viiden aluerahastohallituksen kesken sijoitusta varten alueiden viikiluvun suhteessa.
Sosiaaliministerio huolehtii eldkejdrjestelmdn yleisvalvonnasta. Sosiaaliturvalaitoksen paetoksista voidaan valittaa vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden

piliitoksistd voidaan niiden lainmukaisuuden osalta valittaa edelleen maan
yleisiin tuomioistuimiin.

7.2 Yksityisen sektorin ellke- ja lis6et5keifirjestelmst
Mets6ty6ntekijOiden elEkejHrjestetmS
Ulottuvuur. Mets6ty6ntekijOiden eldkejirjestelmdn (vuodelta 1952) piiriin kuuluvat palkansaajana toimivat metsdtyontekijit. Vakuutettu voi vapaaehtoisella
vakuutuksellh pysyd jdrjestelmdssi myos sind aikana jona hdn on muussa kuin
mets6tyoss6.

ElIkkeet. Jdriestelmaste maksetaan vanhuus- ja leskenelikkeitd. Leskeneldke
maksetaan vain niiden edunjdttiijien jdlkeen, jotka kuolivat ennen yleisen eldkeldrjestel miin voi merantuloa vuonna 1 967.

Vanhuurellke. Vanhutrselake maksetaan 63 vuoden idssd 750 viikon viihimmdisvakuutusajan idl keen. Lyhyem mdlti vakuutusajalta maksetaan osa vakuu33

tusmaksuista takaisin. Elike on vuodessa 9 kr jokaiselta vakuutusviikolta
enintddn kuitenkin 1 500 viikolta. Elikettd korotetaan kolmanneksella huollettavasta aviopuolisosta la 10 0/o:lla kustakin alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotus maksetaan enintddn viidestd lapsesta. Eldke lakkaa 67 vuoden idssd,
jolloin vakuutettu saa vanhuuseldkkeen yleisestd elAkejdrjestelmdstd.
Yhteensovllus. Eldkkeiden yhteensovitus tapahtuu siten kuin jdljempiind val-

tion isieldkejarjestel man yhteydessd selostetaan.
I

Raholtus.Vakuutetut ja tydnantalat vastaavat jdrlestelmdn rahoituksesta.
Vakuutetut maksavat tasasuuruisen vakuutusmaksun (3.75 kr viikossa) ja
tyonantajat 2,7 0/o palkoista. Valtio maksaa tarvittaessa puuttuvat varat.

Halllnto. Yleisest6 elakejarjestelmdstd vastaava Sosiaaliturvalaitos ja sen paikallistoimistot hoitavat metstityontekijoiden eldkejdrjestelmdn hallinnon. Sosiaaliturvalaitoksen pdito(sistd voidaan valittaa vakuutusoikeuteen.

Kalastajlen elSkejlrjestel mE
Ulottuvuur. Kalastalien elikejdrjestelm6n (vuodelta 1958) piiriin kuuluvat 15
vuotta tiyttdneet kalastalat, jotka harjoittavat ammattiaan vdhint66n 20 viikkoa
vuodessa.

Ellkkeel. Jdrlestelmisti maksetaan vanhuus- ja leskenelikettd. Leskeneldke
maksetaan vain niiden edunjdttdjien jiilkeen, jotka kuolivat ennen yleisen
kejdrjestelmdn voimaantuloa vuonna'1967.

eli-

Vanhuurellke. Vanhuuseldke maksetaan 62 vuoden i6ssi 750 viikon vdhimmdisvakuutusajan jilkeen. Lyhyem mdlti vakuutusajalta maksetaan osa vaku utusmaksuista takaisin. Eldke on vuodessa 10 kr jokaiselta vakuutusviikolta

kuitenkin 1 500 viikolta. Eliikettd korotetaan 50 o/o 60 vuotta t6yttdneestd aviopuolisosta ja 30 o/o huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista. Elike
lakkaa vakuutetun saadessa vanhuuseldkkeen tai tayden tyokyvyttomyysel6kkeen yleisesta elikejdrjestel mtistS.

-enintiin

Yhteenrovltur. El6kkeiden yhteensovitus tapahtuu siten kuin jdljempdnd valtion lisaelakejiirjestel mdn yhteydessd selostetaan.

Rahollur. El6kkeet rahoitetaan vakuutettujen vakuutusmaksuilla sekd kala34

tuotteiden vientiverosta ja liikevaihtoon perustuvasta verosta saatavilla maksuilla. Valtio maksaa sen osan menoista, joita ndmd makgut eivit kata. Vakuutettujen vakuutusmaksu on tasasuuruinen (400 kr vuodessa).
Halllnto. Yleisestd eldkejdrjestelmdstd vastaava Sosiaaliturvalaitos ja sen paikallistoimistot hoitavat kalastajien el6kejdrjestelmin hallinnon. Sosiaaliturvalaitoksen p6dtoksistd voidaan valittaa vakuutusoikeuteen.

Poronhoitajien elEikeinrjestelmE
Ulottuvuus. Poronhoitajien el6kejdrjestelmdn (vuodelta 1971 ) piiriin kuuluvat
ne saamelaiset poronhoitajat, jotka ovat harjoittaneet ammattiaan koko tyossdoloikdnsd tai vdhintiiiin 15 vuotta viimeisistd 20 vuodesta.
Vanhuugellke. Vanhuuseldke on ainoa jdrjestelmdst6 maksettava eldke. Se
maksetaan 62 vuoden idstd. Eldke edellyttdd porotalouden lopettamista paaammattina vuoden kuluessa eldkkeen ottamisesta. Eldke on saman suuruinen
kuin yleisen jarjestelman peruseldke eldkelistil16 ja kompensaatiolisdlld korotettuna. Elaketta korotetaan lisdksi huollettavasta aviopuolisosta ja lapsista.
Eldke lakkaa edunsaajan saadessa yleisen eldkejdrjestelmdn mukaisen vanuus- tai tiiyden tyokyvyttomyyseliikkeen.

h

Yhteensovitus. E16kkeiden yhteensovitus tapahtuu siten kuin jiljempdnd valtion lisdelAkejarjestelman yhteydessd selostetaan.
Raholtus. Eliikkeet rahoitetaan valtion varoista.

Halllnto. Jdrjestelm6n hallinto on kolmijdseniselld hallituksella, jonka my6ntdm6t eldkkeet maksetaan Sosiaaliturvalaitoksen paikallistoimistoista. Eldkepaatoksista voidaan valittaa vakuutusoikeuteen.

Merimiesten lisEe!fi keifi rlestelml
Ulottuvuus. Merimiesten lisaeldkejdrjestelmd (vuodelta 1949) kattaa norjalaiset merimiehet ja pddllystoon kuuluvat seki norjalaisella aluksella tyoskente35

levdt ulkomaalaiset, joiden asuinpaikka on Norjassa.

Elkkeet. Jiirjestelmdsta maksetaan vanhuus- ja perhe-eldkkeitd. Ennen ylei-

sen eldkejiirjestelm6n voimaantuloa (vuonna 1967) tyokyvytt6miksi tulleille
maksetaan ty6kyvyttomyysavustusta.

Vanhuusellke. Vanhuuseliike maksetaan 60 vuoden iissd vAhintddn 150 kuukauden vakuutusajan j6lkeen. Eldke voidaan maksaa alennettuna 55 vuoden
idstd, jos iiin la vakuutusajan summa on vdhintdiin 80 vuotta. El6kkeen lykkddminen 60 vuodesta korottaa sen midrdA 62 ikdvuoteen asti. Elakkeen ottaminen ennen 62 ikdvuotta edellyttdd merimiestyon lopettamista. Jos vakuutetulla
ei eliikeidssi ole vaadittua vdhimmdisvakuutusaikaa, hdn saa takaisin osan
maksamistaan vakuutusmaksuista.

Eldkkeen mddrd on 1'13.'15 kr vuodessa iokaista vakuutuskuukautta kohti 150
kuukauteen saakka la 158.41 kr sen ylittdviltii osalta 360 kuukauteen saakka.

Eldke alenee tai lakkaa kokonaan 67 vuoden idssi, iolloin vakuutettu saa

yleisen eldkejdriestelmdn mukaiset el6kkeet. Eldke maksetaan 67 ikdvuoden
16lkeen vain siltd vakuutusaialta, joka oli kertynyt ennen vuotta 1967. T6ll6in
edelld mainitut kruunumidrit ovat 30.10 ja 42.14 kuukautta kohti. Huollettavasta alle 't 8-vuotiaasta lapsesta elikettd korotetaan aina 10 0/0. Jos vakuutettu
saa tAyden ty6kyvyttomyyselikkeen yleisesti eldkeidriestelmdstii, vanhuusel6ke lasketaan 60 ja 67 ikdvuosien vdlilli 67 ikdvuoden mukaan. Yleisestd
elikejirjestelmdstd maksettava osatyokyvyttomyyseldke oikeuttaa tyokyvyttOmyysastetta vastaavaan osuuteen taydesta vanhuuse16kkeesti.
Perhe-elXke. Perhe-eltike maksetaan vain siltii vakuutusalan osalta, joka karttui ennen vuotta 1967. Nalsleakl saa eldkkeen, jos hin huoltaa alle 18-vuotiasta
lasta tai on tayttanyt 55 vuotta. Nuoremmalle leskelle maksetaan kertasuori-

tuksena kahden vuoden el6ke. Jatkuva eldke on 60 0/o eduniiittdjtille ennen
vuotta 1967 karttuneesta vanhuuseldkkeesta. Viimeksi mainittu lasketaan
kdyttiimiil16 67 ikdvuoden tiyttdmisen jilkeen maksettavan eldkkeen laskuperusteita. Laprelte eliike maksetaan'18 ikivuoteen tai 21 ikivuoteen, jos hdn
jatkaa opintojaan. Sen mddri on 40 o/o leskenelakkeesta yhdelle lapselle ia
nousee sen jilkeen asteittain 100 o/o:iin viidelle ja useammalle lapselle. Tdysorvoille eltikkeet ovat korkeampia.

Yhleensovltus. Eliikkeiden yhteensovitus tapahtuu siten kuin i6ljempind valtion isdeldkejArjestelmdn yhteydessd selostetaan.
I

Raholtus. Vakuutetut, laivanvarustaiat ia valtio vastaavat jariestelman kustannuksista. Vakuutettuien vakuutusmaksu vaihtelee asemasta riippuen. Ptidllystoon kuuluvalla maksu on 2O4 kr ja miehist66n kuuluvalla 68, 102 tai 136 kr
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kuukaudessa ammatista riippuen. Laivanvarustajat maksaval2,83o/o vakuute-

tun elAkkeen perusteena olevasta palkasta yleisessd eldkejdrjestelmdssd.
Lasti- ja majakkamaksuista siirretddn osa eldkkeiden kustannuksiin. Valtio
maksaa sen osan menoista, jota muut tulot eivdt kata.

Halllnto. Merimiesten eldkevakuutus-niminen eldkelaitos vastaa lisdeldkejdrjestelmdn hallinnosta. El6kkeet maksetaan Sosiaaliturvalaitoksen paikallis-

toimistojen kautta. Eliikelaitoksen pdatoksistd voidaan valittaa vakuutusoikeu-

teen.

TyOmarkkinolden lislel6kel{rleste!

ml

Ulottuvuua. Tyontekijii- ja tyonantajajdrjesto perustivat vuonna 1962 sopimuspohjaisen lisdeldkejdrjestelmdn. Sopimus irtisanottiin yleisen lisdeldkejdrjestelmdn tullessa voimaan vuonna 1967. Tiimdn jdlkeen jdrjestelmddn ei ole
otettu uusia vakuutettuja ekd siinii ole kartutettu uutta elakeoikeutta.

Ellkkeet. Jdrjestelmdsta maksetaan vanhuus- ja leskeneldkettd. Leskeneldketta ei kuitenkaan makseta heindkuun 1977 jdlkeen leskeksi tulleille.

Vanhuusellke. Vanhuuseldke maksetaan 70 vuoden idssd. Tdyden eldkkeen
mdird on 2 400 kr vuodessa, jos vakuutetulla on takanaan 2 000 vakuutusviikkoa. Alempi vakuutusaika oikeuttaa alennettuun eldkkeeseen. Ennen vuotta
1964 jirjestelmddn tulleet voivat laskea hyvdkseen myos sellaista vakuutusaikaa, jolta he eivdt olleet maksaneet vakuutusmaksuja.

Lerkenellke. Leskeneldke maksetaan 60 ja 70 ikdvuosien villilld. Tdysi eldke
on 1 500 kr vuodessa.
Halllnto. Ty6markkinajerjestot ovat lisdeldkejarjestetman hallinnon johdossa.
Jirjestelmdn tekninen hallinto on annettu Sosiaaliturvalaitokselle la sen paikallistoimistoille.
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7.3 Julklsen sektorin lislellkelErfestelmlt

Valtlon llsEelEkef lrjestel mI
Ulottuyuur. Valtion lisdeldkejdrjestelmdn (vuodelta 1948) piiriin kuuluvat valtion palveluksessa olevat seki eriiden valtionapua saavien laitosten henkilokunnat. Osa-aikatyotd tekevdt ovat jarjestelmdssd, jos he saavat v6hinttitin
puolet tiiydelti ty6aialta maksettavasta palkasta tai heid6n ty6aikansa on
ainakin 17 tuntia viikossa.

Ellkkeet. JdrjestelmdstA maksetaan vanhuus-, tyokyvyttdmyys- ia perheeliikkeitd. Vanhuuseldkeoikeus edellyttdd kolmen vuoden, tyokyvyttomyyssek6 perhe-eldkeoikeus vdhinttiin kahden vuoden vihimmdisvakuutusaikaa.
VanhuuselXke. Tdysi vanhuuseldke maksetaan 30 vakuutusvuoden jilkeen 70
vuoden i6ssd. Eriissiviroissa jatoisstieldkeikdonalempi kuinT0vuotta. Elike
voidaan ottaa jo kolme vuotta ennen eldkeikti6, jos vakuutetun idn ia vakuutus-

vuosien summa on vdhintddn 85 vuotta. Eliikkeen ottamista voidaan lykdtii
samalla tavalla kuin yleisessA eldkejdrjestelmdssd. Jos vakuutettu ottaa yleisesti eliikejiirjestelmistd osaelikkeen, hin saa myos valtion lisAelikejiirjestelmdstti vastaavan osae16kkeen.

Tiiysi eldke on 66 o/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Tiiyttd eldketti

alennetaan suhteellisesti, jos vakuutetulla ei ole vaadittua mddrdd vakuutusvuosia. Alle 18-vuotiaista lapsista eldkettd korotetaan 10 0/o jokaiselta lapselta.
Lapsikorotuksilla el6ke voi nousta enintAdn 90 o/o:iin eldkkeen perusteena
olevasta palkasta.

Ty6kyyytt6myyrellke. Tyokyvyttomyyseldke maksetaan sen jilkeen kun
vakuutettu on saanut sairauspdivdrahaa vuoden ajalta. Ttiysi ty6kyvyttomyyseldke on yhtd suuri kuin vanhuuseldke. Tyokyvyttomyysasteeksi miidrdtddn
yleensd sam a k u i n yleisessd eltikejtirjestel missd.

Perhe-ellke. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekd lapselle

Lerkenellke on 60 % edunjdttijin vanhuus- tai tydkyvyttomyyseldkkeestd.

Eldke on tulosidonnainen samaan tapaan kuin yleisessti el6kejdrjestelmiissd
niiden vakuutettujen osalta, iotka ovat tulleet eldkejdrjestelmddn syyskuun
1976 jdlkeen. Elaketta ei makseta, ios edunidttijti avioliittoa solmittaessa oli
teyttanyt 60 vuotta tai sai tyokyvyttdmyyseltikettd.
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Lapsenellke maksetaan 1 8 ikavuoteen tai 21 ikdvuoteen, jos edunsaaja iatkaa

opiskeluaan. Elike lasketaan edunjattajdn eldkkeestd siten, ettd yksi lapsi saa
20 0/0, kaksi 30 0/0, kolme 40 0/0, neljti 50 0/o ja kuusi sekd useampi 60 o/0. Jos
molemmat vanhemmat ovat kuolleet, eldkeprosentti on edunsaajien lukumddristd riippuen 50-100.
Yhteensovllus. ElAkkeiden yhteensovituksesta on erillinen laki (1959). Yhteensovitus koskee yleisest6 jdrjestel mdstd maksettavia eliikkeitii, palvel ussuhteen
perusteella maksettavia eldkkeitd
sekd julkisen ettd yksityisen
- joiksi luetaan
ja
ja
lisdeliikeliirjestelmdt
sektorin elAke- tapaturmavakuutuksesta sekd
sotaeldkejdrjestelmistd maksettavia elakkeita. Tietyin edel lytyksi n yhteensovitus koskee myos vapaamuotoisista listieldkejdrjestelyista maksettavia e16kkeitii.
Yhteensovitus tehdtitin ensin palvelussuhteen perusteella saatavien el6kkeiden osalta. Yhteensovituksella varmistetaan, etteieri jarjestelmistd maksettava
kokonaiseliike ylitd tdyttd eldkettd viimeisestd palvelussuhteesta. Yleisestd
jdrjestelmiistii maksettavan peruseltikkeen osalta yhteensovitus tehdddn siten,
etta palvelussuhteiden perusteella maksettavaa eldkettd vdhennetiidn mdd-

rdlld, joka on 3/4 perusmiitiriistA. Jos elike ei ole tdysi, tehditin vastaava

vdhennys yhteensovitusvdhen nyksessd. Tdmdn jdl keen tehdiiiin yhteensovitus yleisen lisdeldkkeen osalta vihentAmdlld jtiljellii olevasta palvelussuhteiden perusteella maksettavasta eldkkeestd kokonaan yleisen lisielikkeen suuruinen miiiird. Merimiesten lisdeldkejdrjestelmassa tatd vdhennystd ei ole tehty
endd kesikuusta 1979 ldhtien.
!ndeksltarklstus. Maksussa olevia eldkkeita tarkistetaan virkapalkkojen tarkistuksen yhteydessd.

Raholtus. Vakuutetut ja valtio tyonantajana vastaavat el6kkeiden rahoituksesta. Vakuutetut maksavat vakuutusmaksuna 2 0/o eldkkeen perusteena olevasta tulostaan. Valtio maksaa loput tarvittavista varoista.
Halllnto. Sosiaaliministerion alainen Valtion eldkekassa hoitaa lisdeltikejerjesmdn hal i nnon. Valtiovarai n m i nisterio vastaa ldrjestel mdn rahastosta.

tel

I

Kunnalliset llslelilkei6riestelmlt
Ulottuvuue la halllnto. Kunnalliset lisdeldkejdrjestelmdt on toteutettu kunta39

kohtaisesti. Lisdeldkejdrjestelmiin perustaminen ei ole kunnalle pakollista,
mutta vain muutama Norjan 454 kunnasta ei ole perustanut eldkejdrjestelyd.
Yhteensd 379 kuntaa on jtirjestdnyt lisdeldketurvan Kunnallisessa eldkekassassa, 39 kunnalla on oma eldkekassa ja 43 kuntaa on ottanut eldkevakuutuksen yksityisestd vakuutusyhtiosta. Eldkejdrlestelyjen mddrd ylittid kuntien
mddrdn, koska erdillS kunnilla on useampia elAkejdrjestelyjd. Kunnallinen eldkekassa huolehtii kuntakohtaisten jarjestelyjen lisdksi kuntien ja maakuntien
perustamien julkisoikeudellisten yhteisojen eldketurvasta.

Ellkkeet. Kunnalliset lisdeldkejdrjestelmAt poikkeavat jossain mddrin toisistaan. Seuraava teksti koskee Kunnallisen eldkekassan ns. standardijdrjestelmdii, jota useimmat kunnat soveltavat. Se on paaosin samanlainen kuin valtion
listieldkejdrjestelmd. Elikkeind maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ia
perhe-eldkkeitd.
Vanhuusellke. Vanhuuseldke maksetaan 30 vakuutusvuoden jdlkeen 70 vuoden idssii. Tietyissii viroissa tai tdissd eldkeikd on t6td alempi. Elikkeen voi
saada kolme vuotta ennen eldkeik66, jos idn ja vakuutusvuosien summa on

vdhintddn 85. Tiiysi eldke on 66 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta, jolla
on samat yldrajal kuin valtion lisdeldkejdrjestelmdss6. Lapsikorotus maksetaan eldkkeeseen kuten valtion jarjestelmasse.

Ty0kyvytt6myyseldke. Tdysi ty6kyvyttomyyselake on vanhuuseldkkeen suuruinen. Eldke edellyttdd vdhintddn kolmen kuukauden tyokyvyttomyyttdyhden
vuoden aikana.

Perhe-elEke. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sek6 lapsille

Leskenellke on tulosidonnainen syyskuun 1978 j6lkeen jdrjestelmddn liittyneil16 samalla tavalla kuin valtion jdrjestelmdssd. Leskenelike on 39,6 0/o edunjiittiijti n e l6k keen perusteena o levasta pal kasta.

Laprenellke maksetaan 18 tai 21 ikivuoteen saakka kuten valtion jarjestelmAssd. Elike on 13,2olo edunjdttdjdn eldkkeen perusteena olevasta palkasta

ensimmdiselle lapselle ja nousee sen j6lkeen asteittain siten, eila viidestti tai
useammasta lapsesta eldke on yhtd suuri kuin leskeneldke. Jos leskeneldkettd

ei makseta, lapseneldketti korotetaan siten, etta elake on yhdestd lapsesta
33 % ja viidestd tai useammasta lapsesta 66 0/o edunjdttdjdn el6kkeen perusteena olevasta palkasta eli sama kuin edunjdttdjdn vanhuuseldke.

Yhteensovltus. Eldkkeiden yhteensovitus tehdddn siten kuin valtion lisdelikejdrjestelmdn yhteydessi edelld selostettiin.
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lndeksltarklstus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan virkapalkkojen tarkis-

tuksen yhteydessd.

Raholtus. Vakuutetut ja kunnat vastaavat eldkkeiden rahoituksesta. Vakuute-

tut maksavat 2 o/o ja ty6nantalina toimivat kunnat 8 0/o vakuutetun elikkeen
perusteena olevasta pal kasta.

Muut !isilel6kejErlestelmEt
Erdilld palkansaajaryhmilld on omat lisdeldkejiirjestelmiinsii, jotka m6drdytyvdt valti on istie16kejdrjestel mdn periaatteiden m ukaan. Tiil laiset jarjestel mat
on apteekkllaltoksella, salraanholtajllla, kansanedustalllla ja maan hallltuksen
iXsenlll{ sekii parlamentin olkeusasiamlehelll. Sotaellkejlrlestelmll on kaksi;
toinen kattaa sotilashenkil6t ja toinen siviilijdrjestelmdnd koko vaeston.
I

7.4 Vapaamuotoiset llslellkeldrjestelyt
Ulottuvuus la halllnto. Vapaamuotoisia lisdel6kejdrjestelyjd on toteuttamassa
195 yrityskohtaista eldkekassaa ja 830 eldkesddtiotd. Vakuutusyhtiostd otettuja ryhmdvakuutuksia on tuoreimpien tilastotietojen mukaan noin 5 200. Lisdeldkejdrjestelyjd, loiden piirissd on 360 000 vakuutettua, on ennen muuta
suurilla ja keskisuurilla yrityksilld.

Varsinaista lisdel6kejirjestelyjti koskevaa lainsddddnt66 ei ole. Jarjestelyjen
on kuitenkin taytettava tietyt vtihimmaisvaatimukset, lotta niihin maksetut
vakuutettujen ja tydnantajien vakuutusmaksut olisivat vdhennyskelpoiset
verotuksessa. Lisdeldkejdrjestelyn tulee pddsiidntoisesti kattaa kaikki ne tyonantajan palveluksessa olevat henkilot, jotka ovat yleisen eltikejdrjestelmdn
alaisuudessa. Eldkkeen perusteena oleva palkka ei saa ylittdd 12 kertaa yleisen
iarjestelman perusmdii166. Ylittavea osaa ei oteta huomioon verotuksessa.

Elilkkeet. Jdrjestelyistdmaksetaan yleensii vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-eltikkeitd.

Vanhuuseldke. Vanhuuse16ke maksetaan aikaisintaan 67 vuoden i6std, joskin
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eraissa ammateissa elakeika on tata alempi, esim. lentaji116 55 vuotta. Eldketurvan tavoitteena on yhteensovittamalla yleisten eldkkeiden kanssa taata
60-70 0/o:n kokonaiseldke loppupalkasta tai viimeisten tydvuosien keskipalkasta. Tdysi el6ke edellyttid normaalisti 30-40 vuoden vakuutusaikaa.

Ty6kyvylt6myysellke. Ty6kyvyttomyyseldke on yleensd saman suuruinen
kuin vanhuuseldke, jos vakuutettu on 100 o/o:sti tyokyvyton. Alempi tyokyvyttomyys, kuitenkin vdhinttidn 25 0/0, oikeuttaa osaeldkkeeseen.

Perhe-ellke. Perhe-eldke maksetaan leskelle ja lapselle. Leskelle eliike on

edunjdttdjdn eltikkeestii. Lapseneldke on yleensd 50 o/o edunjdttdldn
eldkkeesti yhdelle ja25 olo kullekin seuraavalle lapselle. Perhe-el6kettd tdydennetiin yleisesti ryhmlhenklvakuutuksella, iosta maksetaan esi merkiksi
55-60

0/o

yhden vuoden palkkaa vastaava kertasuoritus. Kertasuoritus saa olla eninti6n
15 kertaa yleisen elakejarjestelmAn perusmddrdn suuruinen.

lndekslterklgtus. Eliikkeitd ei ole sidottu indeksiin, mutta ldrjestelyjen tuotosta
maksetaan osinkoja eldkkeensaalille. Osingoilla pyritddn kattamaan 2/s elinkustannusten noususta.

Raholtur. Usei m m iten (4/s jarjestelyistd) tyonantajat k ustantavat yksi n isAelElkejdrjestelyt. Jos vakuutettu osallistuu rahoitukseen, hdnen vakuutusmaksunsa on yleensd l lai2o/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta, ei kuitenkaan enempdd kuin puolet vakuutetun ia tyonantajan yhteisesti maksusta.
I
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Vapaam uotoiset I istieltikejtirjestelyt

8.1 Kansaneliikejlrlestelmt
Ulottuvuus. Vuodelta 1946 olevan nykyisen kansaneldkejdrjestelmtin piiriin
kuuluvat kaikki Ruotsin kansalaiset ja tietyin edellytyksin myos maassa asuvat
ulkomaalaiset. Jdrjestelmddn kuuluminen on pakollista.
Elnkkeet. Kansaneldkejdrjestelmdssd maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys-

ja perhe-eliikkeitti.

VanhuuselIke. Yleinen vanhuuselikeikd on 65 vuotta. El6keikd on kuitenkin
yksi16llisesti liukuva 60 ja 70 ikdvuosien vdlillti. Jdljempiinti listieltikejiirjestelmdn yhteydessd on tarkempi selostus eltikeiktiktiytinnostd. Eliikkeen ottaminen ei edellytd tyonteon lopettamista.
Eldkkeen mddrd on sidottu ns. perusmddrddn, jota muuttamalla tarkistetaan
eldkkeiden miiiirdt siten kuin ldljempdnii listieliikejiirjestelmin yhteydessd
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selostetaan. Toukokuussa 1981 voimassa oleva perusmidrd on 'l 6 700 kr
vuodessa. (Kesdkuussa 1981 se nousi 17 300 kr:uun vuodessa. Seuraavassa
tekstissd olevat kruunumddrdiset etuudet ovat toukokuun perusmddrdn tasossa.)

Tiyden 65-vuotiaana otetun vanhuuseldkkeen mddrd on yksindiselle ja naimisissa olevalle, jonka aviopuoliso ei saaeldkettd eikii olettiytttinyt65 vuotta,95

0/o

perusmddrdstd eli 15 865 kr vuodessa. Avioparille, josta molemmat puolisot
ovat oikeutettuja eldkkeeseen, maksetaan yhteensd 155 0/o perusmiidrdstd.
Niiin ollen naimisissa olevalle, jonka aviopuoliso saa tdyttd ty6kyvyttomyyse-

liikettd tai vanhuuseleketa tai on tayttanyt 65 vuotta, eldke on 12 943 kr

vuodessa. Jos aviopuolisolla on a/3 tyokyvyttomyyseldke, eldkkeen mAdrd on

13 917 kr vuodessa, sekd 14 404 kr vuodessa, jos aviopuolisolla on t/2
tyokyvyttomyys- tai vanhuuseldke.
El6kkersiin voidaan mydntdd lapslkorotukcant2lo/o perusmddrdstd eli4 175 kr
vuodessa jokaisesta alle 16-vuotiaasta lapsesta. Jos lapsi saa myos orvonelikkeen, on lapsikorotus 10 o/o perusmddrdsti eli 1 670 kr vuodessa. Edunsaaja,
jonka eldke on t/, tdydestd vanhuuseldkkeestd taikka z/slait/2ldydesta tyokyvytt6myyseldkkeesti, saa vastaavan osuuden tiydesti lapsikorotuksesta.
Lisdeldkettd saavan edunsaajan lapsikorotusta (kaikista lapsista yhteensi)
vdhennetddn puolella lisdelikkeestd, jos lisdeldkkeen mddrd vuodessa ylittdd
puolet perusmddrdstd.
Eldkkeeseen voidaan maksaa tulosidonnai nen lisd 60-64-vuotiaasta avlovalmosta. joka ei saa omaa eldkettd. Korkeimmillaan tdmd lisd voi olla 16 868 kr
vuodessa.

Tulosidonnainen etuus on myos kunnallinen arumlrllsl, jonka maksimimd6ri
vaihtelee kunnasta toiseen. Asumislisdn maksamisen aloittamisesta kunnat
ovat voineet pddttiiii itsendisesti. Nykyisin kaikki kunnat maksavat asumislisid. Kunnallisen asumislisdn asemesta edunsaaja voi saada ns. valtiolliskunnallista asumislisdd (1978). Tdmd asumislisd on otettu kunnissa kdytto6n
siin6 tapauksessa, ettd sen mddrd ylittdd kunnan oman asumislisdn m66rdn.
Tulosidonnaisten puoliso- ja asumislisien tiysid miiiiriti vihennetddn kolmasosalla siitd edunsaajan vuositulosta, joka naimisissa olevalla ylittAd 1 500 kr ja
yksindisel16 2 000 kr. Tuloksi lasketaan tdlloin tietty osa omaisuudesta sekd
lihes kaikki muuttulot paitsi kansaneldke jaerddt muuteldketulot ja perhepoliittiset tukimuodot. Naimisissa olevien tuloksi katsotaan puolet puolisoiden
yhteenlasketuista tuloista. Tuloharkinnassa asumislisAn miidriiti alennetaan
ensin.
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Ellkellse. Eldkelisdd maksetaan niille eldkkeensaa.iille, jotka saavat vain viihdn
tai ei lainkaan ansioihin suhteutettua lisdeldketti. Alunperin eldkelisdlld pyrit-

tiin vuoteen 1979 mennessd turvaamaan lokaiselle elikkeensaajalle 30 0/o
perusmddristd (kansaneliikkeen lisiksi). E16kelisAd nostettiin vuosittain
3 0/o:lla

4

perusmidrdstd. Heindkuussa 1976 vuosittainen karttuminen korotettiin

0/o:iin.

Tdysi eldkelisd tulee olemaan 45

o/o

perusmddrdstd, mikd saavutetaan

heindkuussa 1981. Vuoden 1981 alkupuoliskolla tdysi eldkelisd on 41 o/o
perusmddrdstd eli 6 847 kr vuodessa. Jos edunsaajalla on t/2 vanhuuseldke,
myos eldkelisd on puolet tdydestti miidrdstidn.

Eldkelisd on tulosidonnainen ainoastaan ansioihin suhteutettuun lisdeldkkeeseen ndhden. Eldkelisdn mddrii alkaa pienentyi, kun lisdeldkkeen mddrd ylittdi tdyden eliikelis6n ja kunakin vuonna maksettavan eldkelisdn erotuksen.
Jos lisdeldkkeen mddrd jo ylittdd 45 0/o perusmdtiriistd, ei eldkelisdd makseta
lainkaan.

Ty6kyvytt6myysellke. Tyokyvyttomyyseldkettii, jota kutsutaan aikaiseldk-

keeksi, maksetaan 16 vuotta tdyttdneelle vakuutetulle, jonka tyokyky on sairauden tai muusta syystd tapahtuneen ruumiillisen tai henkisen suorituskyvyn
alenemisen vuoksi pysyvasti vdhentynyt viihintdin puolella. Tyokyvyn aleneminen mddrtittiiin selvittdmdlld vakuutetun kyky hankkia tuloja sellaisessa
tyossd, joka vastaa hdnen voimiaan ja valmiuksiaan ja jota htineltd voidaan

kohtuudella edellyttdd, kun vakuutetun koulutus, aikaisempi toiminta, ikd,

asumisolosuhteet ja muut vastaavat seikat otetaan huomioon.

Van hojen vakuutettujen osalta tydkyvyttomyyseldkkeen saam isen edellytyk-

siA on olennaisesti helpotettu. Heilta ei vaadita samanlaista laaketieteellista
ndytt6d tyokyvytt6myydestd kui n n uorem milta, vaan el6kkeen myontdm isen
perusteeksi riittdd esimerkiksi se, ettd vakuutettu ei endd jaksa jatkaa omassa

tyossddn ja asuinpaikkakunnalla ei ole vdlitt6misti tarjolla muuta hdnelle
sopivaa kevyempid tyotd. "Vanhana vakuutettuna" pideti6n yleensd 60 vuotta
tayttanytta, mutta ikdraja ei ole ehdoton.

Tyokyvytt6myyseldkettd maksetaan 60 vuotta tiiyttiineelle myos tyottomyy-

enii saa tyottomyyskorvausta tai -avustusta.
Lisdksi edellytetdtin, ettd hdnen mahdollisuutensa hankkia tyotuloja on alentunut ainakin puolella normaalista.
den perusteella, jos vakuutettu ei

Jos tydkyvyn vdhenemist6 ei voida pitdA pysyvdna, mutta sen odotetaan kest6-

vdn huomattavan pitkin ajan, myonnetddn vakuutetulle salraucellke arvioidu ksi

tyokyvyttomyyskaudeksi.

TyokyvyttdmAt hen ki l6t jaetaan kol meen ryhmddn tyokyvyn vihenem isasteen
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perusteella: 1) henkilo, joka on menettdnyt ty6kykynsd kokonaan tai miltei
kokonaan (noin s/6), saa tdyden eldkkeen, 2) henkilo, jonka tydkyky on vdhentynyt vihemman mutta ainakin 2/s, saa 2/g tdydestd el6kkeestd, ja 3) muut
saavat t/2 tdydestd eldkkeestd.

Tiyden tyokyvyttomyyselikkeen mddrd sekd eldkkeeseen suoritettavat korotukset ovat samat kuin vanhuuseldkkeessS. Ty6kyvytt6myyseltike muuttuu
vanh uuseldkkeeksi edu nsaajan tdyttdessd eldkeidn.

ElIkellsII maksetaan myos tyokyvyttomyyseldkkeensaajille. Heindkuusta
1976 liihtien tyokyvytt6myyseldkkeensaajien eldkelisei6 on nostettu 8 0/o:lla
perusmdiristd vuodessa tavoitteen ollessa 90 0/o perusmiidrdstd. Vuoden 1981
alkupuoliskolla ttiyden elSkelisdn mddrd on tyokyvyttomyyseldkkeensaajalle
82 0/o perusmddrdstd eli 13 694 kr vuodessa. Ndin ollen tyokyvyttomien eldkelisd
on kaksinkertainen vanhuuseldkkeensaajiin verrattuna. Jos tyokyvytt6myysel6kkeensaajasaal/rtai z/s elikettd, hdnen eldkelisidnsi alennetaan vastaavasti.

Vammalsuuskorvaus. Vam maisuuskorvaus maksetaan 1 6-64-vuotiaal le, joka
tarvitsee jokapdivdisessi eldmissiidn vammansa vuoksi jatkuvasti toisen henkil6n apua. Samoin vammaisuuskorvaus maksetaan, jos vamma aiheuttaa
muulla tavalla huomattavia lisdkuluja. Korvauksen suuruus on 30, 45 tai 60 o/o
perusmddrdstd avuntarpeesta ja vamman aiheuttamien menojen suuruudesta
riippuen.
Perhe-elXke. Perhe-elikettii maksetaan naisleskelle ja lapsille

Tiysi leskenellke maksetaan leskelle, joka edunjdttdjdn kuollessa on tayilanyt
50 vuotta ja lonka avioliitto oli jatkunut vdhintddn viisi vuotta. ldstd ja avioliiton

kestosta riippumatta maksetaan tdysi eldke leskelle, jolla on huollettavanaan
alle 16-vuotias lesken kanssa yhdessd asuva lapsi. Tdyden leskenelikkeen
mi6rd on sama kuin vanhuuseldkkeen eli 95 0/o perusmddrdstd.

Viihennetty leskeneldke maksetaan edunjiittiijdn kuollessa 36 mutta ei 50

vuotta tayttaneelle leskelle, jolla ei ole alle 1o-vuotiasta lasta. Samoin vdhennetty el6ke maksetaan leskelle, joka on 36-50 vuoden ikiiinen kun lapsen
huoltaminen tai yhdessl asuminen lakkaa, mikdli avioliiton solmimisesta tuolloin on kulunut vdhintddn viisi vuotta. Eldkkeen vihennys on r/1u tdydestd
el6kkeestd jokaiselta vuodelta, jolla lesken ikii edunj6tt6jdn kuollessa tai lapsen huoltamisen taikka yhdessd asumisen pddttyessd alittaa 50 vuotta.

Leskenel6ke lakkaa, los leski solmii uuden avioliiton. Eliike alkaa uudelleen,
jos avioliitto purkautuu viiden vuoden kuluessa. Sama koskee avoliittoa mie46

hen kanssa, jonka kanssa leskelld on tai on ollut lapsia taijonka kanssa hiin on
aikaisemmin ollut avioliitossa.

Lapaenellke maksetaan 18 vuoden ikii6n saakka. Puoliorvon elike on normaalisti 25 0/o perusmddrAsta eli 4 175 kr ja tiiysorvon 50 0/o perusmddrdstd eli 8 350
kr vuodessa.
Laissa on kuitenkin takuusddnto, jonka mukaan lapseneldkkeen yhdessd lisd-

el6kejdrjestelmdstii maksettavan lapseneldkkeen seki kansaneldkej6rjestelmdstd maksettavan leskenelikkeen kanssa tulee olla vdhintddn 40 0/o perusmddrdstd eli 6 680 kr, jos toinen vanhemmista on kuollut. Jos molemmat

vanhemmat ovat kuolleet, on lapseneldkkeen oltava vdhintddn 60 o/o perusmddrdsti eli 10 020 kr. Jos lapsi saa elatusavun ennakkoa valtion varoista, on
lapseneldkkeen oltava yhdessd lisdeliikejiirjestelmdstd maksettavan lapseneldkkeen kanssa vdhintddn 30 0/o perusmddriistii eli 5 010 kr vuodessa.

Lapsen holtotukl. Hoitotukea maksetaan alle 16-vuotiaasta lapsesta' ioka sairautensa vuoksi tarvitsee erityistd huolenpitoa ja hoitoa. Tuen suuruus riippuu
tarpeesta ja sen mddrd on enintiiiin yksiniiisen henkilon tdyden vanhuuseldkkeen mddrd tdydellti eldkelisiilli korotettuna.

lndeksltarklstus. El6kkeita tarkistetaan nettohintaindeksin perusteella muuttamalla perusmddrdn suuruutta siten kuin lisdeltikejdrjestelman yhteydessd
jiljem pdnd selostetaan.
Raholtue. Kansaneldkkeiden rahoitus hoidetaan ty6nantajien ja itsendisten

yritt6jien vakuutusmaksuilla sekd valtion varoista. Asumislisien kustannuk-

sista kunnat maksavat 57 o/o ja valtio 43 0/0. Tyonantaja maksaa vakuutusmaksuna 8,4 o/o vakuutetun koko palkasta la itsendinen yrittiijd omaa elaketurvaansa varten saman prosenttimddr6n tuloistaan. Alle 500 kr vuodessa
ansainneen henkilon osalta maksua ei suoriteta.

Halllnto. Sosiaalivakuutuslaitos ja 26 alueellista vakuutuskassaa huolehtivat
kansanelikejdrjestelmtin hallinnosta. SosiaaliministeriOlld on ylin valvontavalta. Tarkempi kuvaus hallinnosta on jdljempdnd lisdeldkejirjestelmdn yhteydessd.

Vapaaehtolnen ellkevakuulus. Vapaaehtoinen eldkevakuutus on ollut mahdollista ottaa yleisen pakollisen eldkevakuutuksen yhteydessd vuoteen '1981
saakka. Vuoden 1981 alusta ei endd myonnetd uusia vapaaehtoisia eldkevakuutuksia, mutta aikaisemmin otetut vakuutukset ovat edelleen voimassa.
Elike voidaan saada aikaisintaan 55 vuoden idssd ja se voi olla joko vdliaikainen tai koko eldmdnidn kesttivd. Edellisessd tapauksessa eldkettd maksetaan
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korkeintaan 65 ikdvuoteen asti. Elakkeen suuruus ja vakuutusmaksut mddriytyvdt puhtaasti vakuutusmatemaattisten perusteiden mukaan. Vakuutuksenottajat rahoittavat itse ndmd eldkkeet.

8.2 Ylelnen llslellkellrfestelml
Ulottuvuua. Vuonna 1960 voimaan tulleen lisdelikejdrjestelmdn piiriin kuuluvat maassa asuvat 16 vuotta tdyttdneet palkansaajat ja itsendiset yrittdjdt, jotka

saavat tydstddn perusmidrdn ylittdvdn tulon. Palkansaajille vakuutus on
pakollinen. ltsendiset yrittdjdt voivat tietyin ehdoin jdddd lisdeldkejdrjestelmdn
ulkopuolelle.

Ellkkeel. Lisdeldkejtirjestelmdss6 maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-eldkkeltd.

Vanhuusellke. Yleinen vanhuuseldkeiki on 65 vuotta. Eldkeikd on kuitenkin

liukuva 60 ja 70 ikovuosien vdlilld. Vanhuuseldkkeen saaminen edellyttid, ettd

vakuutetulla on elakkeeseen oikeuttavaa tuloa vdhintiidn kolmelta vuodelta.
Eldke ei vaadi tyonteon lopettamista.

El6keidn liukumissidnnosten hyvdksikiyttoedellyttdi, ettdvakuutetun ratkaisu
koskee seki
elikkeen ottaminen ennen 65 ikdvuotta tai sen lykkddminen

-

-

kansaneldketti ettd lisieldkettii. Liukuminen 60 ja 70 ikAvuosien vililli voi
koskea loko koko elikettd tai puolta siiti. Ennen 65 vuoden ikdi otettua
eldkettd tai eldkkeen osaa alennetaan 0,5 % ja yli 65 lykdttyd eldkettd tai
elikkeenosaa korotetaan0,6% jokaista kuukautta kohti, jollae16kkeen alkamis-

aika poikkeaa sen kuukauden alusta jona vakuutettu tdyttdd tai tdytti 65 vuotta.
Vakuutettu voi 60 ja 65 ikdvuosien vilil16 milloin tahansa muuttaa ratkaisuaan
seuraavan kuukauden alusta lukien keskeyttimdl16 jo ottamansa eldkkeen tai
el6kkeen osan, jolloin eldkkeen alkaessa sen mddrd lasketaan uudelleen ottamalla keskeytys huomioon. Alaspiin liukuvan eldkeidn vaihtoehtona vakuutetulla on 60 ja 65 ikdvuosien vdlillii valittavana osa-aikatyon ja osaeldkkeen
yhdistel md jdljempdnd selostettavan osaelikejdrjestelmin puitteissa.

Tiysi vanhuuseldke on 60 % keskimddrdisestd elikkeen perusteena olevasta

tulosta, joka lasketaan 15 parhaalta tyovuodelta. Eldkkeen perusteena olevalle
tulolle on asetettu ala- ja yldrajat. Alarajana on kunkin vuoden alussa voimassa
oleva perusm dArAiayllrajanaT ,5 kertaa perusmdirdn suuruinen tulo. Vuonna
1 981 rajat ovat 1 6 1 00 kr ja 1 20 750 kr vuodessa. Tiysi elike edel lyttd6 elikkee48

seen oikeuttavia tuloja jdrjestelmdn piirissd 30 vuodelta. Ennen jdrjestelmdn
voimaantuloa ansaittuja tuloja ei oteta huomioon. Jos lisdeldkkeeseen oikeuttavia vakuutusvuosia on viihemmdn kuin 30, el6ke lasketaan suhteessa vakuutusvuosien lukumddrddn.
Teknisesti eldke lasketaan siten, ettd kultakin vakuutusvuodelta mddriitiiin ns.
eldkepisteet. Ne saadaan jakamalla eldkkeeseen oikeuttava tulo, ts. alarajan
ylittdvd tulon osa yldrajaan asti, kunkin vuoden alussa voimassa olevalla
perusmddrdllii. Korkein mahdollinen pistemddrd on 6,5. Lopullinen el6kkeen
perusteena oleva tulo saadaan kertomalla voimassa oleva perusmdird vakuutetun keskimiirAiselld elakepistemaaralla 15 parhaalta ty6vuodelta. Jos ty6vuosia on vdhemmdn kuin 15, eliikepisteet otetaan huomioon kaikilta vuosilta.

Jdrjestelmdn slirtymlkautena vaaditaan tayteen eldkkeeseen eri ikdluokilta

erilainen miid16 eldkkeeseen oikeuttavia tyovuosia. Niiltd, jotka ovat syntyneet
vuonna 1924 tai sen jdlkeen, vaaditaan 30 vuotta. Tdlloin el6ke pienen€€ 1/3e
kutakin vuotta kohti, jolta vakuutetulla ei ole el6kkeeseen oikeuttavaa tuloa.
Vakuutetulla, joka on syntynyt ennen vuotta 1924, on tiyden eliikkeen saamiseksi oltava eldkkeeseen oikeuttavia tuloja jokaiselta kalenterivuodelta vuodesta 1960 lShtien ja myos siltd vuodelta, jona hdn tdyttd.d 65 vuotta. Vuonna
1916 syntyneeltd (eli vuonna 1981 eldkkeelle jddvdltd) vaaditaan ndin ollen
luloia22 vuodelta, vuonna 1917 syntyneeltd 23 vuodelta, vuonna 1918 syntyneelld24 vuodelta jne. Vuonna 1914 syntyneet, jotka jdivdt eldkkeelle vuonna
1979, olivat ensimmdinen ikdluokka, iolla oli mahdollisuus tdyteen eldkkeeseen 20 vakuutusvuoden perusteella. Sitd aikaisemmin syntyneet saiyat aina
vdhennetyn el6kkeen.

Tyokyvyttdmyysellke. Lisdel6kejdrjestelmdstd maksettavan tyOkyvyttomyyseli aikaiselikkeen saamisen edellytykset ty6kyvyttornyyden mddrittelyn ja
tyokyvyn vdhenemisasteen osalta ovat samat kuin kansanetakejerjestelmassa.
Jos tyokyvyttomyys ei ole pysyvdii, myonnetddn sairausel6ke samoilla perusteilla kuin kansaneldkkeessd.

Muutoin ty6kyvyttomyyseldkkeen saamisen edellytyksend lisdeldkejtirjestelmdss6 on, etta vakuutettu on joko saanut eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa ainakin yhden vuoden alalta ennen eliketapahtumaa ja ansainnut eldketapahtuman ajankohtana yli perusmddrin suuruista tuloa vuodessa tai on ansainnut
eliikkeeseen oikeuttavaa tuloa viihintiiin kahden vuoden aikana niistd neljdstd, jotka vdlittomdsti edeltdvdt eliiketApahtumaa.
Tdysi tyokyvytt6myyseldke on yhta suuri kuin se lisdel6kelain mukainen vanhuuseldke, jonka vakuutettu olisi saanut yleisessi eldkeidssi, jos hdn olisi
jatkanut tyontekoa siihen saakka ja ansainnut joka vuosi yhtd paljon kuin ne
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vuotuiset keskimiiiiriiiset e16kkeeseen oikeuttavat tulot, jotka hin on ansainnut neljdltd eliketapahtumaa edeltdneeltd vuodelta tai, mikili se on vakuutetun kannalta edullisempaa, ne keskimidrtiiset tulot, jotka hdn on ansainnut 16
ikdvuotensa ja v6litt6mdsti eldketapahtumaa edeltineen vuoden vdlisend
aikana. NAitd keskimdiriisid tuloja laskettaessa jtitetiidn ottamatta huomioon
ne vuodet, joina eliikkeeseen oikeuttavaa tuloa ei ole ansaittu tai joina se on
ollutalhaisin
kuitenkin korkeintaan puoleen vuosien mddrddn asti kummas-

-

sakin vaihtoehdossa.

Tyokyvyttomyyseliike maksetaan my6s sellaiselle vakuutetulle, joka ei edelld
mainituilla perusteilla ole oikeutettu tyokyvyttomyyseliikkeeseen, mutta joka
on kartuttanut itselleen vanhuuselSkettA. Tyokyvytt6myyseldkkeend maksetaan tdl16in tiimdn vanhuuseliikkeen suuruinen eldke. Tulevia vuosia
- tyokyei oteta huomioon tdssii eldkvyttomyyden alkamisesta vanhuuseliikeiki6n
keessii.

-

Perhe-ellke. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle ja alle 19-vuotiaalle lapselle.
Perhe-e16kkeiden saaminen edellyttdd, etta edunjattdidlld on ollut oikeus lisdeldkelain mukaiseen vanhuus- tai tyokyvyttomyyselEkkeeseen.
Leskenellke myonnetidn, jos avioliitto oli kestiinyt vdhintAdn viisi vuotta la se
oli solmittu ennen kuin edunjdttdjd oli tdyttdnyt 60 vuotta. Jos edunjitttijiillii ja
leskellii on yhteinen lapsi, leskeneldke mydnnetiidn edellisestd huolimatta.
Eldkkeen maksaminen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos uusi avioliitto ei kestd viittd vuotta, leskeneldke alkaa uudelleen.
Laprelle eldke maksetaan sekii isiin ettii Sidin jAlkeen niin kauan kunnes lapsi
tdyttdd 19 vuotta.
Lesken- ja lapseneldkkeiden suuruus riippuu niihin oikeutettujen lukumidrdstii. Jos edunsaajana on vain joko leskitai lapsi, eliikkeen mddrA on 40 0/o siit6

vanhuuselikkeestii tai tiiydestti tyokyvytt6myyselakkeestd, jota edunjdtttijd
sai tai lohon hin oli kuollessaan oikeutettu. Jos sekd leski ettii lapsi saavat
eldkettd, leskenelike on 35 o/o ja lapseneliike 15 0/o edunjiittijin eldkkeesta. Jos
lapseneldkkeeseen oikeutettuja lapsia on useampia kuin yksi, prosenttiluku on
kunkin seuraavan kohdalla 10.
lndeksltarklstus. Kansan- ja lisiel6kkeiden tarkistus tehdtidn nettohintaindeksin muutosten perusteella muuttamalla kulloinkin voimassa olevan perusmd6-

r6n suuruutta. Tdlloin tulevat tarkistetuiksi sekd maksettavat eldkkeet ettd
eldkkeiden ja vakuutusmaksujen perusteena olevien tyotulojen mAdriit. Perusm6iirdd muutetaan, jos indeksi on noussut tai laskenut vdhint6dn 3 0/o siitd
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pisteluvusta, joka viimeksi aiheutti elSkkeiden tarkistuksen. Eldkkeiden mddrdt
muutetaan indeksin muuttumista seuraavan kuukauden alussa.
Raholtus. Tyonantajat kustantavat yksin palkansaajien lisdeldkkeet. ltsendiset

yrittdjdt rahoittavat oman eldketurvansa. He maksavat vakuutusmaksuna
saman prosenttimdiirdn kuin tycinantajat.

Tyonantajat maksavat 12,25'o/o vakuutettujen eliikkeen perusteena olevasta
palkasta. Takaisinlainauksella tyonantajat ja itsenaiset yritt6j6t voivat pit6d
yrityksensd kdytossd osan vakuutusmaksuista. He voivat lainata enintddn
miiiirdn, joka on puolet heiddn edelliseni vuonna maksamistaan vakuutusmaksuista. Lisdeldkejdrjestelmd on voimakkaasti rahastoiva.

Halllnto. sosiaalivakuutuslaitos vastaa lisdeldkejdrjestelm6n samoin kuin kansaneldkejdrjestelmdn keskushallinnosta. vakuutusmaksut tilitetiin yleiseen
elikerahastoon, jolla on kolme johtokuntaa. Yksi huolehtii pientycinantajien ja
itsenaisten yrittdjien vakuutusmaksuista, toinen valtion, kuntien ja valtiojohtoisten yritysten ja kolmas suurtyonantajien (v6hint6dn 20 tyontekijiii) tyontekijoittensi puolesta maksamista vakuutusmaksuista kertyneistd varoista.
Kukin etupiiri toimii oman rahastonsa johdossa. Vuonna 1g74 yleiseen eldkerahastoon perustettiin neljis osasto, josta sijoitetaan varoja valtion pddt6sten
mukaan talouselamdn eri sektoreille. Varat tdhdn sijoitustoimintaan otetaan
Yleisen elAkerahaston varoista.

Alueellisella tasolla ldrjestelmdn toimintaa hoitavat yleiset vakuutuskassat,
joita on yksi kussal(in lddnissa sekd omat kassat Goteborgissa ja Malmossd
(yhteensd 26 kassaa). Vakuutuskassat ovat perustaneet paikallistoimistoja
tarpeen mukaan. Vakuutuskassojen apuna toimii elakevaltuuskuntia, jotka
mm. ratkaisevat tyokyvyttomyyselakehakemukset,

sekd kunnallisia vakuutus-

lautakuntia, jotka avustavat paikallisten olosuhteiden tuntemusta edellytta-

vissd asioissa.

Jdrjestelm6n ylin valvonta kuuluu sosiaaliministeri6lle. Ensimm6isend valitus-

elimeni toimii kolme eri puolille maata sijoitettua vakuutusoikeutta ja ylimpdnd vakuutusylioikeus.
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8.3 Osaelf, kel6rlestelmd
Ulottuvuus. Vuonna 1976 voimaan tulleesta osaelAkejdrjestelmist6 maksetaan

eldkettd 60-64-vuotiaalle palkansaajalle, joka on pienentdnyt tyopanostaan
vdhintAdn viittA viikkotuntia vastaavalla miArdl16 mutta tydskentelee edelleen
keskimddrin ainakin 17 viikkotuntia vastaavan ajan. Vuoden 1980 alusta osaeldkeoikeus ulotettiin myos 60-64-vuotiaisiin itsendisiin yrittdiiin, joiden on
eldkkeen saadakseen vdhennettdvdtyoaikaansa ainakin puolella. Osa-aikatyohon siirtymisen jdlkeen tyoajan on pddsdAntoisesti oltava keskimddrin viihintddn 17 tuntia viikossa. Sekd palkansaajilla etta yrittajilld osaeldkkeen saamisen edellytykseni on edellisten lisdksi, ettii heilld on ollut lisdeldkkeeseen
oikeuttavaa tuloa viihintiiiin 10 vuodelta 45 ikdvuoden jiilkeen ia ovat olleet
tyOssd ainakin viisi kuukautta viimeksi kuluneista 12 kuukaudesta.
Osaellke. Osaeldkkeen suuruus on vuoden 1981 alusta 50 0/o siitd midristii,
jolla asianomaisen tulo on osa-aikaty6hon siirtymisen iohdosta pienentynyt.
Itsendisilli yrittdjillii tissd vertailussa keytettevi tulo mddrdtddn keskimddrdisend lisdeldkkeeseen oikeuttavana tulona niiltd kolmelta vuodelta, iotka ovat
vdlittomdsti edeltdneet tyoajan vihentdmistd. Tulovdhennys lasketaan heil16
puolena tuosta mdiiriistd. Sekii palkansaalalla ettA yrittdjiilld vertailussa otetaan huomioon ennen ja jdlkeen tulomuutoksen vain se osa, joka ei ylitd
yleiseen lisdeldkkeeseen oikeuttavan tulon yldrajaa eli 7,5 kertaa perusmidrd.
Osaeldkkeen ottaminen ei alenna 65 vuoden idst6 liihtien saatavaa normaalia
vanhuuseldkettd kuten alaspdin liukuvan el6kei6n hyviksikdytto. Vanhuuselikettd aikanaan laskettaessa otetaan sekd osa-aikatyosta saatu tulo ettd osael6kkeen mddri huomioon lisieldkettd kartuttavina.
Osaeldke pdittyy aina 65 vuoden idssii. Ne vakuutetut, jotka jatkavat osaaikatyotd 65 ikdvuoden jdlkeenkin, voivat ottaa p|dttyneen osaeldkkeen tilalle
liukuvan elikeitin s66nn|sten mukaisesti puolet normaalista vanhuuseldkkeestd elleivdt vield halua ottaa taytta elSkettd. Myohemmin otettava eldkkeen
puolikas kasvaa tilloin normaalien korotussiiiintojen mukaan.

lndeksltarklstur. Maksussa olevat osaelekkeet tarkistetaan samalla tavalla
kuin kansanelikkeet ja yleiset lis6eltikkeet.

Raholtur. Osael6kkeet rahoitetaan tyonantajilta ja itsendisiltd yrittiijiltd perito/o
tdvill6 maksuilla. Tyonantajat maksavat vakuutusmaksuna 0,5 vakuutettujen
palkoista. ltsentiisilld yrittaiil16 maksu on saman suuruinen. Maksut menevat
erilliseen rahastoon, loka lisdeldkejdriestelmdn rahastoista poiketen on Sosiaalivakuutuslaitoksen hallinnossa.
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Halllnto. Rahaston hallintoa lukuun ottamatta osaelakejerjestelmdn hallintoorganisaatio on sama kuin yleisessd lisdeldkejdrjestelmdssd.

8.4 Yksltylsen sektorln llsEetlkejlrlestelmlt
Tolmihenkll6lden la ty6nlohtaf len llsletlkelHrlestetm[
ulottuvuus.Tdmtin lisdeldkejdrjestelmiin (vuodelta 1960) piiriin kuuluvatyksityisen sektorin palveluksessa olevat teollisuuden ja kaupan toimihenkilot ja
ty6njohtajat. Jarjestelma perustuu tyomarkkinaldrjestojen tekemdin sopimukseen.

Ellkkeet. Jiirjestelmiistd maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-

eldkkeitd sekii lisdksi erilliselld ryhmdvakuutuksella kertasuoritteisia perheeldkkeitd. seuraavassa selostettava teksti koskee vuonna 1976 solmittua
tuoreinta sopimusta.
vanhuurelrke. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden idstd. Tyonantajakohtai-

sesti voidaan sopia alemmasta eldkeiiistd, ei kuitenkaan alle ss vuoden.
Vakuutettu voi lykdtd eldkkeen ottamisen aina 70 ikdvuoteen asti. Eliikettd
korotetaan talloin lykkiiysaikaa vastaavasti. Tdyteen el6kkeeseen vaaditaan 30
vakuutusvuotta 28 i kdvuoden tayttam isestd. Tiyttd vaku utusai kaa vdhennetdiin t/.uo iokaista puuttuvaa kuukautta kohti. Eldkeoikeus edellyttdd aina
vdhintddn 36 kuukauden vakuutusaikaa.

Tiyden eldkkeen mddrd on 10 o/o loppupalkasta 7,5 kertaa yleisen lis:ieltikejdrjestelmdn soveltaman perusmddrdn suuruiseen vuosipalkkaan astija 65

o/o

sen

ylittiivdltd osalta 20 kertaisen perusmddrin suuruiseen vuosipalkkaan sekd

siita palkasta joka on 20 kertaisen ja 30 kertaisen perusmddrdn suuruisen vuosipalkan vdlilld. Vakuutetulla, joka tulee jdrjestelmdn piiriin vasta 60
32,5o/o

ikdvuoden jAlkeen, prosenttimddrien korotuksia alennetaan

1/5n

jokaiselta

kuukaudelta joka vakuutetulta puuttuu 60 kuukaudesta.Vakuutettujen 60 ikdvuotensa jdlkeen saamia palkankorotuksia ei oteta kokonaisuudessaan huomioon elikepalkassa. Eldkkeen perusteena oleva palkka ei saa tilloin kohota
enempdd kuin 1,5 kertaa tyomarkkinajarjestojen sopima yleinen palkankorotus.

Tdydennysel{kellrlestely. Normaalia lisaelaketta on tdydennetty erilliselld
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tdydennysel6kkeell6. Sen mddri perustuu vakuutetun syntymdvuoden mukaan
mtiiiriiytyneiden vakuutusmaksujen tuottamaan eldkekertymddn. Vakuutettu
voi itse pdiittdd kdyttd6k6 hdn ndin kertyneen rahasumman esim. liukuvaan
eliikeikii6n
- aikaisintaan 62 vuoden idstd - vai ottaako hdn sen normaalin
el6kkeen korotuksena 65 vuoden iasta lehtien. Tdmdi ylimddrAinen lisi antaa
65 vuoden iistti eldkkeend 2,5-3 0/o loppupalkasta vuodessa jiiljellti olevalle
eliikeajal le laskettu na.

Takuuellkellrlestely. Tiydentdvdn takuuelakejarjestelyn avulla turvataan se,
ettd vanhemmat ikdluokat saavat lisieldkkeend ainakin saman verran kuin
tyontekijdt omassa lisdeldkejiirjestel mdssddn.
Osaelnke. LisAeldkejdrjestelmdstii maksetaan osaeldkettd 60 vuoden iSstd l6h-

tien samaan tapaan kuin yleisessd eliikejtirjestelm6ssd. Osaeldke lasketaan
siltd loppupalkan osalta, joka on 7,5 kertaisen ja 30 kertaisen perusmddrdn
viilillEi.

TyUkyvytt6myysellke. Ty6kyvyttomyysel6ke edellyttdd vdhintddn 50 0/o tyokyvyttomyyttii, 18 vuoden idn tdyttiimistti ja kolmen kuukauden odotusaikaa.

Tdyden eldkkeen mddrd on joko 95 0/o palkasta
- yhteenlaskettunataisairausvakuutuksen pdivdrahan kanssa, jos vakuutettu saa pdivdrahaa
80 0/o pal-

-

kasta, mikdli vakuutettu saa yleisen eliikejtirjestelmtin tyokyvyttomyyseldkettd, 7,5 kertaisen perusmAdrdn suuruiseen palkkaan asti. Sen ylittiiviistii

el6kkeen mddrd on 65 o/o 20 kertaiseen perusmiidrddn asti ja 32,5
palkasta joka on 20 ja 30 kertaisen perusmddrdn vdlilld. Osittaisessa ty6kyvyttomyydessd el6kkeen mddrtiti pienennetddn ty6kyvyttomyysastetta vastaavaksi.
pal kan osasta

0/o

Perhe-ellke. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekd lapsille. Lerken-

ellkkeen saamiseksi vaaditaan, ettd avioliitto on solmittu ennen edunjiittiijdn

60 vuoden ikdd. Lapselle eldke maksetaan 20 ikivuoteen asti. Perhe-elaketta
ei makseta miespuolisen edunjdttijdn jdlkeen siltd osalta palkkaa, jonka perusteella leski ja lapsi saavat perhe-eldkkeen yleisestd eldkejdrjestelmesta eli 7,5
kertaiseen perusmddrA6n asti. Tiimdn ylitttivdltd palkan osalta perhe-eldkkeen
mdird on kaikille 32,5o/o palkasta 20 kertaisen perusmddrdn suuruiseen palkkaan asti ja 16,25 0/o palkasta sen ylittdvdltd palkan osalta aina 30 kertaisen

perusm6drdn suuruiseen palkkaan asti.

Mikdli naisleski ei ole oikeutettu perhe-elikkeeseen yleiseste lisaelakejdrjestelmdstd, koska avioliitto ei tayttanyt siind perhe-eldkkeeseen vaadittavia edellytyksiti, maksetaan leskelle elake toimihenki16iden jarjestelmastd. Eldkkeen
tdysi mdArd on 26 o/o silti osalta edunjdttijdn palkkaa, joka jdd 7,5 kertaisen
perusmddrdn alapuolella.
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Yleisessii eldkejdrlestelmiissii miesleskelle ei makseta lainkaan perhe-eldkettd.
Tdst6 syystd miesleski saa toimihenkiloiden jdrjestelmdssi perhe-el6kkeen
myossiltiosaltaedunldttijin palkkaa, joka jddalleT,5kertaisen perusmAdriin.
Eldkkeen tdysi mdiird on tdltd osin 20 0/o palkasta.
Leski ja yksi lapsi saavat eldkkeend 130 0/0, leski ja kaksi lasta 150 o/o edunidtt6o/o-yksikkod. Tdvsidn eldkkeestd. Kukin seuraava lapsi korottaa eldkettd 10
0/o ja
0/0,
0/0,
neljd 150 0/o edunjdttdldn
kaksi taysorpoa 1 10
kolme 135
orpo saa 75
eldkkeestii. Kuki n seu raava lapsi korottaa eltikettd 1 0o/o-yksi kkod.

Ryhmlhenklvakuulus. Perhe-eldketurvaa tdydentiiii kertasuoritteinen ryhmtihenkivakuutus. Etuuden mddrd on kuusi kertaa yleisen lisdeldkejdrjestelmdn
perusmddrdn suuruinen, jos vakuutettu kuolee ennen 56 vuoden ikdti. Sen
jdlkeen mdiird alcnee puolella perusmtidriistd jokaiselta ikdluokalta niin, ettti

iin jdlkeen kertasuorituksen mddrii on aina70 ikdvuoteen asti sama
kuin perusmddrd. Etuutta ei makseta 70 vuotta tiyttdneen vakuutetun jtilkeen.
VanhuuselSkeidn tiiyttdmisen jdlkeen etuus maksetaan vain, jos vakuutettu
jatkaa tyontekoa. Jos vakuutetulta jdd alle 17-vuotias lapsi, kertasuorituksena

64 vuoden

maksetaan korkein mahdollinen yksindiselle maksettava mddrti. Lapsesta,
joka on 17-20-vuotias, maksetaan lapsen idstA riippuva korotus.

lndeksltarklstus. El,ikkeet tarkistetaan kuluttaiahintaindeksin muutosten perusteella. Tarkistukseen kdytettidn eltikeltirjestelmdn ylijdimdvaroja. Vuonna
1976 elikkeiden indeksisuojaa parannettiin lisdturvalla, jota varten ty6nantajat
maksavat erityisrahastoon 1,1 0/o palkkasummasta. Tdmdn erityisrahaston
varoja kdytetddn el6kkeiden vuosittaisiin indeksitarkistuksiin.
Rahoilus. Ty6nantajat vastaavat lisdeldkejdrjestelmdn rahoituksesta. Vakuutusmaksut miiiiriiytyv6t osin yksilokohtaisesti osin ryhmdkohtaisena riskimaksuna. Yhteensd maksu on keskimAdrin 1 1 ,6 0/o eldkepalkasta. Tyonantajilla
on vakuutusmaksujen takaisinlainausoikeus.

Halllnto. Lisdeldkejdrjestelmdn hallinto kuuluu Henkilokuntaeldkekassalle.
Vanhuuseldkkeiden osalta tyonantalat voivat kuitenkin tietyin edellytyksin
perustaa oman eliikesiititi6n, jolloin he voivat pitiid ndiden elAkkeiden vaatimat
vakuutusmaksut velkana yritystensd kdyt6ssd. Ndissd tapauksissa tyonanta-

jien on turvattava eldkevastuunsa luottovakuutuksella El6ketakuuvakuutusyhtiosta ja liityttdvti jdseneksi Elakerekisterointiyhtioon. Viimeksi mainittu suorittaa eldkeoikeuksien rekisteroinnin, laskee yrityksen eldkevastuun ja maksaa
el6kkeet. L6hes 1 900 tyonantajaa on perustanut oman elikesiititidn vanhuuseliikkeitii varten. Kertasuoritteinen ryhmdvakuutus otetaan loko Henkilokuntael6kekassasta, vakuutusyhtio Forenade Liv:std, vakuutusyhti6 Folksam:sta
tai vakuutusyhtio R KA:sta.
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TyOntekll6lden llsleltkeflrjestel m{
Ulottuvuus. Tyontekijoiden lisdeldkejirlestelmiin (vuodelta 1973) piiriin kuuluvat teollisuuden, kaupan ja vastaavilla aloilla ty6skentelevdt tyontekijdt. Jdrjestelmd perustuu tyomarkkinajarjest6jen tekemddn sopimukseen.

Eltkkeet. Jdrjestelmdste maksetaan vanhuuselakette. Tyokyvyttomyyseldk-

keet ovat erillisen sairausvakuutusjirjestelmdn (vuodelta 1973) yhteydessd,
joka samoin perustuu tyomarkkinajdrjestojen sopimukseen. Perhe-eldkkeitd
ei makseta lainkaan, mutta ryhmdhenkivakuutuksella (vuodelta 1963) on

toteutettu samanlainen kertasuoritus kuin toimihenki16illa. Seuraavassa selostettava teksti koskee vuonna 1976 solmittua tuoreinta sopimusta.

Vanhuusellke. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden iissd. Eldkkeen ottamista
on mahdollista lykdtti aina 70 ikdvuoteen, jolloin eldkkeen miiiiri kohoaa 0,6 0/o

kuukaudessa. El6kkeen saaminen edellyttaa, ettd vakuutetulla on eldkkeeseen
oikeuttavaa ansiotuloa ainakin kolmelta vuodelta 55 ja 64 ikdvuosien vililld
taikka vdhintdin kolmelta kuukaudelta niiltd vuosilta joina vakuutettu tdyttiid
63 ja 64 vuotta. Tiiydeksi vakuutusvuodeksi lasketaan vuosi, jolta tyOaika on
ainakin 832 tuntia. Jos tyoaika on lyhyempi mutta ainakin 208 tuntia, lasketaan
vastaava osa vakuutusvuodeksi, ei kuitenkaan enempdd kuin neljdsosa tdydestd vakuutusvuodesta jokaiselta alkavalta 90 piiiviin laksolta. Tdyteen eltikkeeseen vaaditaan 30 vuoden vakuutusaika 28 ikiivuoden tayttamisesta.
Ennen vuotta 1932 syntyneisiin sovelletaan rllrlymlkauden mddrdyksid siten,
ettA vuonna 1916 syntyneiltd (eli vuonna 1981 eldkkeelle jiiliviltd) vaaditaan
tdyteen eldkkeeseen 14 vakuutusvuotta, vuonna 1917 syntyneiltii 15 vuotta,
vuonna 1918 syntyneiltti 16 vuotta jne. Vakuutusvuosien laskeminen voidaan
aloittaa vuodesta 1965, jos vakuutettu oli liittynyt jarjestelmaan ennen vuotta
1976 ja hdn on syntynyt ennen vuotta 194'1 .
Tdysi eldke on
- vuodesta 1981 liihtien - 10o/o eldkkeen perusteena olevasta
palkasta. Eldkkeen perusteena oleva palkka saadaan laskemalla ikdvuosien 55
ja 59 vdliltd vakuutetulle yleisessi lisiieltikejdrjestelmdssd tulleiden kolmen
parhaan eldkepisteen keskiarvo ja korottamalla sitd ykkoselld sekd kertomalla
ndin saatu luku sen vuoden tammikuun perusmSdrdlld, jona vakuutettu tdyttdd
65 vuotta.
Maanalaisessa kalvortyOsrl eldkeikd on tdydentivEillii eldkejdrjestelylla alennettu 60 vuoteen. Jarjestelyn piirissd on noin 8 000 vakuutettua.

Ty6kyvytt6myyrellke. Tyokyvyttomyysel6ke edellytttiti vdhintddn 16 vuoden
ik6d ja 50
56

0/o

tyokyvyttomyyttii sekti sitii, ettd vakuutettu saa tyokyvyttomyys-

elakkeen myos yleisestii lisdelikejdrjestelmdstd. Eldke mddriytyy sen sairauspdivdrahaluokan mukaan, johon vakuutettu ansiotulojensa suuruuden perusteella kuuluu. Eltike voi myds ollaz/"ja t/2 tiiydesti el6kkeestd samalla tavalla
kui n yleisessti eliikejiirjestelmdssA.
Ryhm8henklvakuutus. Ennen 71 ikdvuotta kuolleen vakuutetun jiilkeen maksetaan kertasuoritteinen perhe-eldke samalla tavalla kuin toimihenkiloille.

lndeksltarklstus. Maksussa olevia eldkkeitii tarkistetaan kerran vuodessa eldkejdrjestelmdn ylijtiiimdn sallimissa rajoissa. Pdiiperiaatteena on korottaa
eliikkeitii samalla prosentilla, jolla yleisen elikejdrjestelmdn perusmddrd on
vuoden aikana kohonnut.

Raholtus. Elakkeet rahoitetaan ty6nantajien vakuutusmaksuilla. Vuonna 1981
vakuutusmaksu vanhuuseltikkeitii varten on 3,15 0/o e16kepalkasta. Yritykset
voivat luottovakuutuksella pit66 vakuutusmaksut velkana yrityksisstiiin. Lainaus kattaa noin 90 0/o vakuutusmaksuista. Ty6kyvyttomyyseldkkeitd ja sairauspdivdrahoja varten ty6nantajien vakuutusmaksu on 1,45 0/o eldkepalkasta
vuonna 1981. RyhmAhenkivakuutuksessa tyonantajien vakuutusmaksu on
0,48 o/o palkasta vuonna 1981 .
Halllnto. Lisieliikejiirjestelmdn hallinnosta vastaa ty6markkinajdrjestojen perustama vakuutusyhtio, Tyomarkkinavakuutukset
- eldke, jonka kiytdnnon
hallinto on annettu toimihenkiloiden ja tyonjohtajien lisAeldkevakuutuksesta
huolehtivalle Henkil6kuntaeldkekassalle. Tyokyvyttomyysel6kkeitd varten on
eri hallintolaitos, Tyomarkkinavakuutukset
- sairaus, jonka kdytEinnon hallinto kuuluu vakuutusyhti6 Folksam:lle. Perhe-elikkeiden ryhmdvakuutus
hoidetaan tyomarkkinajdrjestdjen perustamassa Ty6markkinoiden vakuutusosakeyhtioss6. Vakuutusmaksulainoissa tarvittavat luottovakuutukset myontdti tyomarkkinajdrjest6jen perustama vakuutusyhtio, Tyomarkkinavakuutuk-

- luottovakuutus, ionka kdytdnndn hallinto kuuluu toimihenkil6iden
listieliikejiirjestelmdn vastaavalle luottovakuutuslaitokselle.

set

Muut llsEelilkej6riestelmEt
Osuustolmlntalllkkeen, vakuutusalan ja pankklen palveluksessa olevilla sekd
erdilld pienemmilld yksityisen sektorin palkansaajaryhmillii, mm.lalvolen plf,l'

lysl6lll ja sanomalehtlmlehllll, on omat lisdeltikejdrjestelmensa erillisine

hallinto-organisatioineen. Jariestelmat ovat piidosin samanlaiset kuin teolli57

suuden ja kaupan toimihenkiloiden ja tyonjohtajien lisdeldkejirjestelmd. Maatalouryrltt5lllll on perhe-eldketurvaa tiydentdvd ryhmdhenkivakuutus. Sen
hallinto on vakuutusyhtio Forenade Liv:lli.

8.5 Julklsen sektorln ellkeltrlertelmlt
Valtlon ellkellrlestelml
Ulottuvuur. Valtion eliikejdrjestelma perustuu Valtion tyomarkkinalaitoksen ja
valtion palveluksessa olevia palkansaajia edustavien ammattijdrjestojen tekemiin sopimuksiin. Tuorein sopimus on vuodelta 1976. Elakejarjestelmen piiriin
kuuluvat 20 vuotta teyttaneet henkil6t, joiden tyoaika on v6hint66n 40 0/o alan
tdydestd tyoajasta.

Ellkkeet. Jarjestelmasta maksetaan vanhuus-, ty6kyvyttdmyys- ja perhe-

eldkettd sekd ennakkoeldkettd, elinkorkoa ja osaelaketta.

Vanhuucellke. Tdysi vanhuuseldke maksetaan 30 tyovuoden jdlkeen. Elikeikd
rakentuu kolmesta eldkkeellejddmiskaudesta, joihin tyot on sijoitettu. Ensim-

mdisessd eldkkeellejiiiimiskaudessa eldkeikd on 60-63 vuotta, toisessa63-65 ja

kolmannessa 65-66 vuotta. Vakuutettu voi siirtyii eliikkeelle haluamanaan
tilld ole vaiku-

aikana elikkeellejiidmiskauden sisilld. Eliikkeen midrddn ei
tusta. Eraissi ammateissa eldkeiki on kuitenkin kiinted.

Eldkkeen perusteena olevana palkkana keytetaan vakuutetun loppupalkkaa
kuukaudessa. Siltd palkan osalta, joka on 104 %:n la 167 o/o:n viililld yleisen
elAkejdrjestelmdn perusm6Srdsti vuoden alussa, lasketaan eldkepalkkaan kuitenkin enintdin puolet. Tdysi el6ke on 65 Yo elikkeen perusteena olevasta
palkasta 104 0/o:iin perusmdirdstd saakka ia32,5 0/o sen ylittdvdstd elAkkeen
perusteena olevaan palkkaan laskettavasta osasta 167 06:iin perusmddrdstd

saakka. Edunsaajan tayttaessa yleisen eldkejirjestelmiin eldkeidn hinelle
maksetaan korotu ksena elikkeeseen 3, 1 0/o perusmiaristd.

Tyokyvyttomyyrcllke. Tyo kyvytto myyselike maksetaan tyokyvytto miil le vakuutetulle, joka saa yleisestd jarjestelmastd sairaus- tai tyokyvytt6myyselikkeen. Tydkyvyttomyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldke
ottamalla eldkkeessd huomioon jiiljellii olevat vuodet eldkkeellesiirtymiskauden ylSrajaan. TyokyvyttomyyselAke muuttuu vanhuuseldkkeeksi e16keidss6.
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Perhe-el[ke. Perhe-elike maksetaan mies- ja naisleskelle, jonka avioliitto on
solmittu ennen edunjiittdjdn 60 ikdvuotta. Elike lakkaa, jos edunsaaja solmii
uuden avioliiton. Eldke voidaan harkinnan perusteella maksaa eronneelle
aviopuolisolle, jos avioliitto oli jatkunut viihintddn viisi vuotta ia avioliitto oli
purettu sen jilkeen kun eronnut oli tiiyttdnyt 30 vuotta ia hdn oli oikeutettu
elatusapuun. Lapselle eldke maksetaan 19 ikdvuoteen asti.

Perhe-eldke on yhdelle edunsaajalle 32,5 o/o, kahdelle 45,5 o/o, kolmelle 52 o/0,
neljdlle 58,5 o/0, viidelle 65 0/o ja kuudelle tai useammalle 71,5 0/o edunjdttijdn
elikkeen perusteena olevasta palkasta. El6ke jaetaan lesken ja lasten kesken
siten, ettd leski saa siitd a/s ja lapset t/5.
RyhmHhenklvakuutus. Perhe-eldketta on taydennetty ryhmdhenkivakuutuksella samalla tavalla kuin yksityisen sektorin palkansaajilla.
VarhalselEke. Vakuutettu saa halutessaan varhaiseldkkeen viisi vuotta ennen
eliikeikdd, jos hdn on ollut tyossd vdhintddn 20 vuotta. Tdyden vanhuuseldkkeen miidriid alennetaan tdlloin t/2ss iokaiselta eldkeikddn jiiljellti olevalta tdydeltii tai alkavalta neljdnnesvuodelta.
Ellnkorko. Vakuutetulle, joka on siirtynyt pois valtion palveluksesta 28 vuoden
iiin tdyttdmisen ja v6hintddn kolmen vuoden vakuutusajan jdlkeen, maksetaan
vapaakirjana palvelusaikaan suhteutettua elinkorkoa. Sen maksaminen aloitetaan vakuutetun saadessa yleisen jarjestelman mukaiset el6kkeet.

Osaellke. Vuoden 1976 sopimuksella valtion palveluksessa oleville jdrjestettiin yleisestd eliikejtirjestelmdstd maksettavaa osaelSkettd tdydentdvd osaeldke osa-aikatyohon yhdistettynii. Osaeldke lasketaan silti ansiotulon osalta,
joka ylitt66 7,5 kertaisen perusmddrtin. Osaeldke maksetaan 60 vuoden i6std,
jos vakuutettu on ollut valtion tai kunnallisessa palveluksessa vdhintiiiin 10
vuotta 35 ikdvuoden tdyttiimisen jdlkeen. Osaeldke lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin vanhuuseldke.
Yhleensovltus. Valtion el6kejirjestelmdstd maksettava elake yhteensovitetaan
yleisestA e16kejdrjestelmdstti maksettavan eldkkeen kanssa siten, ettd edunsaajalle aina taataan tietty bruttoeldketaso, joka on vdhintddn valtion eldkejdrjestelmdn mukaisen eldkkeen suuruinen. Jos yleisen jirjestelmAn eldkkeet
ylittEivtit valtion el6kkeen, vakuutetulle maksetaan tama maaraltddn suurempi
kokonaiseldke.

lndeksltarklgtus. Maksussa olevat eldkkeet tarkistetaan yleisen eldkeidrjes-

telmin perusmddriin muutosten mukaan.
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Raholtus. Jirjestelmdn rahoitus tapahtuu valtion varoista.

Halllnto. Jdrjestelmdn hallinto kuuluu Valtion henkil6kuntaeldkelaitokselle.

Tdmd laitos maksaa edunsaajilleen myos yleisistd eldkejdrlestelmisti tulevat
el6kkeet, kansanelikkeen ja yleisen lisdel6kkeen.

Kuntlen la maakuntahalllnnon eldkellrlestelmet
Ulottuvuus. Kuntien ja maakuntahallinnon palveluksessa olevilla on erilliset
eldkejdrjestelmat, jotka perustuvat ty6markkinasopimuksiin. J6rjestelmdt ovat
pddosin samanlaiset kuin valtion eldkejdrlestelmd. Niiden piiriin tullaan 20

vuoden i6ssi.

Ellkkeet. Eldke-etuudet ovat samat kuin valtion eldkejdrjestelmdss6. Tyokyvyttomyyseliike on kuitenkin korvattu ryhmdvakuutuksella (1974), joka sisdltdd sekd sairausajan palkan ettii tyokyvyttomyyseldkkeen.
Vanhuusellke. Vanhuuselike maksetaan 30 vakuutusvuoden jdlkeen ty6std
tai virasta riippuen 60,63 tai65 vuoden idss6. Eldke voidaan aina ottaa alennettuna 60 vuoden idssd, jolloin alennus on 0,5 0/o kuukaudessa tai lykdtd eldkeiiin
ohi, jolloin korotus on 0,1 Vo kuukaudessa. Eltikkeen mddri on 65 0/o eldkkeen

perusteena olevasta palkasta. Ndin laskettua elikettil korotetaan eldkkeellesiirtymisvuodesta riippuvalla eltikelisiilld. Kokonaiseldke on enintddn 70 0/o
el6keperusteesta tdyden vakuutusajan jdlkeen. Eldkkeen perusteena oleva

palkka lasketaan samoilla perusteilla kuin valtion eldkejdrjestelmdss6. Vuoden
1976 sopimuksella on asteittain nostettu niitd raloja, joiden vdlilld olevasta
palkasta enintddn puolet lasketaan elikkeeseen oikeuttavaksi. Alaraja on nostettu 104 o/o:sta perusmtiiirdstii 167 o/o:iin ja yltiraja vastaavasti 167 o/o:sta 250
o/o: iin.

Ty0kyvytt6myysellke. Tyokyvytt6myyseldke lasketaan samalla tavalla kuin
vanhuuseldke ottamalla tuleva aika vanhuuseldkeikdiin huomioon eldkkeeseen oikeuttavana aikana.

Perhe-ellke. Perhe-eldke on yhdelle edunsaajalle 50 o/o edunjdttiiidn el6kkeesta. Edunsaajien lukumddrdn kasvaessa eldkkeen m66rd kasvaa tietyn
asteikon mukaan. Perhe-eldkettii on tiydennetty ryhmlhenklvakuutuksella
samalla tavalla kuin yksityisen sektorin palkansaajilla.
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Kunnallisessa eldkejiirjestelmiissii maksetaan myos varhaisellkettl' ellnkor'
koa ia osaellkettl. Niitd maksetaan samoilla perusteilla kuin valtion eldkejiriestelmessa.
Yhteensovltus. El6kkeiden yhteensovitus yleisten eldkkeiden kanssa tehdddn
samoin kuin valtion elakejarjestelmdss6.

lndeksltarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan yleisen eldkejdrjestelmdn perusmiidriin muutosten mukaan.
Raholtus. El6kkeet rahoitetaan kuntien ia maakuntahallinnon varoista.

Halllnto. Kunnallinen eldkelaitos hoitaa kuntien ja maakuntahallinnon eliikelirjestelmien hallinnon. Laitos maksaa edunsaajilleen myos yleisestd elfikejdr-

jestel mtistd tu levat eldkkeet, kansaneldkkeen la yleisen lis6eliikkeen.

Muut eltkei6rlestel milt
Julkisella sektorilla toimii valtion, kuntien ja maakuntahallinnon eliikejdrlestelmien lisAksi erditd pienempid elakejarjestelmia. Niita on mm. maan hallltuksen jdsenillii, kansanedustalllla ja sotllashenkll6st6lll. Ndmti jdrjestelmat ovat
periaatteiltaan valtion eltikejirjestelmdn mukaisia.

8.6 Vapaamuotolset lis{ellkellrlestelyt
Llslellkellrlestelyt. Vapaamuotoiset lisdeldkejdrjestelyt voidaan toteuttaa
vakuutuksella yksityisen sektorin sopimuspohjaisia lisdeldkkeitd hoitavassa
Henkilokuntaeldkekassassa, muussa vakuutusyhti6ssd, yrityksen omalla eldkesdiitioillti tai suoraan yrityksen kirjanpidossa. Sopimuspohjaisten lisdel6kkeiden yleisyydesti la korkeasta elaketasosta johtuen vapaamuotoisia lis6eldkkeitti on ldhinnA vain kaikkein korkeimmin palkatuilla toimihenkiloilla ja
yritysten iohtoon kuuluvilla. Yleensd jdrjestelyt noudattavat toimihenkiloiden
sopimuspohjaisen lisdeltikejdrjestelmiin periaatteita. Jarjestelyjen yleisyydestA ei ole saatavissa tarkkoja tietoja. Tammikuun 1976 jdlkeen uusien vapaamuotoisten lisdeldkeliirlestelyjen perustaminen on oleellisesti vdhentynyt,
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koska uusissa jirjestelyissii ty6nantajien maksamien vakuutusmaksujen

vdhennyskelpoisuus verotuksessa on poistettu. Lisdksi uusia eldkejdrjestelyjd
ei voida endd toteuttaa yrityksen yhteydessd vaan vakuutuksella ulkopuolisessa vakuutusyhtiossd.

Ryhmlhenklvakuutuksel. Sopimuspohjaisia ryhmdhenkivakuutuksia tdydentdvdt vapaaehtoiset ryhmiihenkivakuutukset ovat erittdin yleisi6 sekii toimihenki16illd ettd tyontekijoilla. Kertasuoritteisen etuuden mdd16 on normaalisti
100-150 0/o vakuutetun vuosipalkasta tai tasasuuruisena kuusi kertaa yleisen
lis6el6kejtirjestelmdn perusmddrin suuruinen summa. Ryhmdhenkivakuutukseen voi liittyd tyokyvyttomyyden sattuessa
ennen 60 ikdvuotta
makset-

-

-

tava kertasuoritus. Sen mddrA on normaalisti vakuutetun idstd riippuen 10-80 0/o
valitusta vakuutussummasta. Tiimd etuus edellyttdi, ettA ty6kyvyttomyysaste
on vdhintdin 50 0/0. Vakuutetut itse rahoittavat useimmissa tapauksissa kokonaan vapaaehtoiset ryhmdhenkivakuutukset.
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9. SUOMI

El6kejdriestelmdt:
- Kansaneldkejdrjestel md
- Ty6eldkejdrjestelmd
- Merimiesten eltikejdriestelmd
Ty6ntekijdin ryhmdhenkivakuutus

-

-

Julkisen sektorin eldkej6rjestelmiit

eliikejArjestelmd
- Valtion
Kunnallinen eldkejiirjestelmd
- Muut eldkeidrjestelmdt
-Vapaam uotoiset lis6eldkeiirjestelyt

9.1 Kansanellkeflrlestelml
Ulottuvuur. Vuonna 1 957 voimaan tulleen nykyisen kansaneldkejirjestelmdn
piiriin kuuluvat kaikki Suomessa asuvat 16 vuotta t6yttdneet henkilot. Jdrjes-

telmdin kuuluminen on pakollista.

Ellkkeet. Kansanelikelain mukaiset etuudet ovat vanhuus-, tyokyvyttomyys-

ja tyottomyyseldkkeet seki hautausavustus, Perhe-eldkkeitd (vuodelta 1969),
lapsen hoitotukea (vuodelta 1970) ja rintamasotilaselikkeitd (vuodelta 1971)
maksetaan erillisten lakien nojalla. Vuoden 1980 alusta tukilisA ja asumistuki

ovat perustuneet erillisiin lakeihin.

Vanhuurellke. VanhuuselAke maksetaan 65 vuoden i6st6. Eldkeikd on ylos-

piin liukuva. Eldkkeen saaminen ei edellytd tyonteon lopettamista. Jokaiselle
elSkkeensaajalle maksetaan perulo3a, jonka mdiird on kaikille sama eli 223 mk
kuukaudessa. Jos eldkkeelle siirtymistd lykitiidn yli 65 vuoden, perusosaa
korotetaan 12,5 o/o jokaiselta lykkdysvuodelta 70 ikAvuoteen asti. Maksimikorotus on ndin 62,5 0/0. Lisdksi maksetaan eldkeaikaisista tuloista riippumatonta
lapsikorotusta , vaimolisdd sekd apulisdd tai hoitolisid.
Laprlkorotue maksetaan eldkkeensaajalle, jolla on huollettavanaan alle 16vuotias lapsi. Lapsikorotuksen mddrd on 20 0/o perusosan ja yksindiselle henki63

lolle maksettavan tAyden tukiosan yhteismiir6sti eli kuntaryhmistd riippuen
131 tai 120 mk.

Valmollrl, 203 mk kuukaudessa, maksetaan miespuoliselle eldkkeensaajalle,
jonka puolisolla ei pienten lasten hoidon tai muun pakottavan syyn, esim.
ldhiomaisen hoidon, vuoksi ole mahdollisuutta hankkia tyotuloja.

Apullrl,203 mk kuukaudessa, maksetaan elikkeensaajalle, joka on pysyvdsti

liikuntakyvyt6n tai sokea tai on muuten niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla

toimeen ilman toisen henkil6n apua. Apulisii maksetaan myos kaikille 80
vuotta tdyttdneille elikkeensaajille. Apulisdn asemesta maksetaan holtollsl,
299 mk kuukaudessa, eldkkeensaajalle, joka on pysyvdsti toisen henkilon
yhtamitaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa. Hoitolisdn saa myos elikkeen-

saaja, joka on tayttenyt 85 vuotta. Apu- ja hoitolisid ei makseta eldkkeensaajalle, joka on yli kolme kuukautta hoidettavana sairaalassa tai hoitolaitoksessa,
lonka kustannuksiin kaytetaan julkisia varoja.

Eldkkeensaajalle, jonka tulot

eivit ylitd kansaneldkelaissa saadettyia tulo-

rajoja, maksetaan perusosan lisdksi tuklosaa. Tukiosan suuruuteen vaikuttavat

tulot, tuloksi muunnettu omaisuus, perhesuhteet ja asuinkunta. Kunnat on
jaettu tukiosan mdirddmistd varten kahteen kalleusluokkaan. Yksindiselle

henkilolle ja naimisissa olevalle, lonka aviopuoliso ei saa kansaneldketti, tiysi
tukiosa on ensimmdisessd kuntaryhmdssd 430 mk ja toisessa 376 mk kuukaudessa. Jos myos toinen aviopuoliso saa elSkettd, tdysi tukiosa on molemmille
ensimmdisessd kuntaryhmdssi 344 mk ja toisessa 301 mk kuukaudessa. Jos
eldkkeensaajan vuositulot (laissa lueteltuja eldke- ja avustustuloja lukuun
ottamatta) ylittdvdt tietyn raiatulon, tukiosan suuruus mddrdytyy siten, ettd
tdysimdiriisestd tukiosasta vdhennetddn puolet edunsaajan vuositulon ja
rajatulon vdlisestd erotuksesta. Tukiosan maksaminen lakkaa kokonaan, ios
tulot ylittavat tietyn yldrajatulon. Sovellettavat ralatulot riippuvat perhesuhteista ja kuntaryhmdsta. Naimisissa olevilla my6s puolison mddrityt tulot ja
omaisuus vaikuttavat tukiosaan.

Tukll!ill

maksetaan tukilisdlain perusteella vanhuus-, tyokyvytt6myys- tai
tyottomyysel6kkeen saajalle, jonka oman tai perheen elatuksen turvaamiseksi
tarvitaan erityisti taloudellista tukea. Tukilisdd maksetaan joko tiysimidrdisend tai vihennettynd. Tdysimddrdinen tukilisd on yksindiselle sekd naimisissa
olevalle, jonka puoliso ei saa kansaneliketta, 534 mk la eldkkeensaajaavioparille 427 mk kuukaudessa kummallekin. Tiiyden tukilisin saaminen
edellyttAd, ettei yksiniiisen eldkkeensaajan vuositulo ylitd 1 450 mk. Omaisuuden arvosta, joka on 1 1 990 mk suurempi, lasketaan 8 0/o el6kkeensaalan vuosituloksi. Jos elikkeensaaia on naimisissa, hdn saa tdyden tukilisdn puolisoiden
yhteenlasketun vuositulon ollessa korkeintaan 2 310 mk. Omaisuuden osasta,
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joka puolisoilla ylittdd 19190 mk, lasketaan 8 0/o vuosituloksi. Jos vuositulot
ovat em. mddrid suuremmat, tukilisdstd vdhennetidn midri, joka on 70olo raian
ylittdvisti osasta. Tukilisi lakkaa kokonaan, kun vuositulot ylittdvdt yksindiselld 10 590 mk, naimisissa olevalla jonka puoliso ei saa kansaneldkettd 11 460
mk sekd eldkkeensaaja-avioparilla 16 940 mk.

Aeumlstukea maksetaan eldkkeensaajien asumistukilain perusteella. Tuen
saaminen edellyttdd, ettd asumismenot nousevat yli laissa sdddettyjen omavastuurajojen silloin kun asunnosta maksetaan vastiketta. Muiden kuin vuokratai vastikeasuntojen osalta omavastuurajaa ei ole. Omavastuu muodostuu
perusomavastuusta ja lisdomavastuusta. Perusomavastuu on 1 340 mk vuodessa, jos ldmmitys sisiiltyy vuokraan tai vastikkeeseen. Jos ldmmitysti ei
niihin kuulu, perusomavastuu on 400 mk vuodessa. Jos eldkkeensaajan tulot
ovat yksindiselld yli 17 460 mk ja avioliitossa olevalla yli27 940 mk vuodessa,
asumistuen saajan omavastuuosuutta lisetaan lisiomavastuulla. Lisdomavastuuksi lasketaan 85 0/o edelld mainittujen rajojen ylittdvtistd tulosta. Tdysi asumistuki on 85 0/o omavastuuosuuden ylittdvistd asumiskustannuksista, joina
otetaan huomioon enintddn 7 910 mk vuodessa. Huollettavat alle 16-vuotiaat
lapset nostavat korvattavien asumismenojen yldrajaa.

Ty6kyvytt6myyrellke.Tyokyvyttdmyyseldke maksetaan 16-64-vuotiaalle henkilolle, jolla ei ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen pdivdrahaan, tai
jonka oikeus sen saamiseen on jo pddttynyt. Henkilo katsotaan tyokyvyttomdksi, jos hdn on sairauden, vian tai vamman vuoksi kykenemdton tekemddn

tavallista ty6tddn tai muuta siihen verrattavaa tyoti, mitd on pidettivd ikd,
ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hdnelle sopivana ja kohtuullisen
toimeentulon turvaavana. Ty6kyvyttomana pidetaan aina pysyvdsti sokeaa ja
liikuntakyvytontd sekd sellaista henkilo6, joka on pysyviisti niin avuttomassa
tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilon apua. Tyokyvyttomyys-

elike my6nnetddn joko mddrdajaksitai toistaiseksi. Eltikkeensaajan tiyttiessd

65 vuotta hdnen eldkkeensd muuttuu vanhuuseldkkeeksi.

Tyokyvyttomyyseltike on saman suurui nen kuin vanhu useldke.
Pysyvdn ty<ikyvyttdmyyden estimiseksi tai tyokyvyn palauttamiseksi vakuutetulle voidaan antaa kuntoutusetuutena l66kintiihuoltoa, koulutusta ja tyohuoltoa.

Tydtt6myysellke. Ty6ttomyyseldke maksetaan 60-64-vuotiaalle (vuodesta
1980 16htien alaikdraja on tilapiisesti laskettu 55 vuoteen), joka on 60 viimeisen

viikon aikana saanut tyottomyysavustusta tai -korvausta vdhintddn 200 pdivdltd ja jolle ei voida osoittaa sellaista tyoti, jonka vastaanottamisesta kieltdytyessidn hdn menettdisi tyottomyyskorvauksen. Tyottomyyseldkkeen saa
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myos edella mainitun ikdinen henkilo, joka on saanut tyottomyysavustusta
enimmiiismidrdn.
Tyottomyyseliike on saman suuruinen kuin vanhuuseldke
Lapsen holtotukl. Lapsen hoitotukea maksetaan sellaisen vakuutetun huollettavana olevalle alle 1O-vuotiaalle lapselle, joka sairauden, vian tai vamman
johdosta on vihintddn kuuden kuukauden ajan siind md6rin erityisen hoidon
tai kuntoutuksen tarpeessa, ettd siit6 aiheutuu huomattavaa taloudellista tai
muuta rasitusta. Tdllaiseksi katsotaan aina sokea tai liikuntakyvyton lapsi.
Lapsen hoitotuki on kansaneldkkeen hoitolisdn suuruinen. Heindkuussa 1981
lapsen hoitotuki nostetaan 400 mk:aan kuukaudessa. Erittdin vaikeavammaisille lapsille tuki nostetaan 600 mk:aan kuukaudessa. Lapsen ttiytettyd 16
vuotta hoitotuki lakkaa, koska tdmiin jdlkeen lapsi voi saada tyokyvyttomyys-

eliikkeen.

Perhe-ellke. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle ja lapselle. Lapsi saa eldkkeen sekd mies- ettd naispuolisen vakuutetun jdlkeen.

Leskenellke maksetaan jokaiselle alle 65-vuotiaalle naisleskelle, joka ei ole
itse kansaneldkkeensaaja, alkuelikkeenti kuuden kuukauden ajan edunjdttdjdn kuoleman jdlkeen, jos leskelld on huollettavanaan alle 16-vuotias lapsi tai
ios avioliitto olisi solmittu ennen edunjdtttijdn 65 vuoden ikdi.

Elikkeen maksamista jatketaan

timin

ajan jAlkeen jatkoeliikkeend, jos les-

kelld on edelleen huollettavanaan alle 16-vuotias lapsi, tai leski oli edunjtitttijiin
kuollessa tdyttdnyt 40 vuotta ja avioliitto olijatkunut ainakin kolme vuotta ja se

oli solmittu ennen edunjittnjdn 65 vuoden ikdd.

Alkuellkkeenl maksetaan perusosa

ja yksindisen henkilon

tiysi tukiosa. Tuki-

lisdd ja asumistukea maksetaan, jos leski on tulojensa puolesta niihin oikeu-

tettu. Alkueldkkeen piidtyttyi leskeneldke muuttuu tulosidonnaiseksi latkoelUkkeeksl. Lasta huoltava leski saa silloin perusosan ja muista tuloista riippuen
tukiosaa, tukilisdii ja asumistukea. Yksindinen leski voi saada tulosidonnaiset
eldkkeen osat, mutta ei lainkaan perusosaa.

Leskeneldke loppuu, los leski alkaa saada tyokyvyttomyyden perusteella kansaneliikettti, tai kun hdn tdyttdi 65 vuotta, jolloin hdn saa oman vanhuuselikkeen. Lasta huoltavan lesken jatkoeldke pddttyy lapsen tdyttdessd 1 6 vuotta tai
lesken tAyttdessd 65 vuotta, jolloin hen saa oman vanhuuseldkkeen. Yksindisen henkilon jatkoelAke pdiittyy samoin 65 vuoden i6ss6. Jos leski solmii
uuden avioliiton, hdn menettdti oikeutensa leskeneldkkeeseen, mutta hdnelle
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maksetaan kertasuorituksena yhden vuoden leskeneldketta vastaava rahamddr6, mikdli hdn sai ennen uutta avioliittoa eldkettd yli vuoden ajan.
Leskelle voidaan harkinnan mukaan myontdd koulutustukea sellaisen ammatin oppimiseksi, jolla h6n voi ansaita toimeentulonsa.
Lapsenel&ke maksetaan alle 16-vuotiaalle tai alle 21-vuotiaalle opiskelevalle
lapselle. Eldke on puoliorvolle 20 0/o ja tiiysorvolle 40 0/o leskeneldkkeen perusosan ja lapsen asuinkunnassa yksindiselle lapsettomalle henkilolle maksettavan tdysimddrdisen tukiosan yhteismdirdstd.
Haulausavustus. Hautausavustus, 2221 mk, maksetaan vakuutetun leskelle tai
kuolinpesiille, jos vakuutettu ei ollut saanut vanhuus-, tyokyvyttomlys- tai
tyottomyyselakeila tai oli saanut sitd vdhemmdltii kuin vuoden ajalta ennen
kuolemaansa. Hautausavustusta viihennetiiin 1/12 kutakin kuukautta kohti,
jolta kansaneldkettii oli maksettu.

Rlntamasotllasel{ke. Rintamasotilaselakelain perusteella maksetaan 55-64vuotiaalle miespuoliselle rintamasotilastunnukseen (vuosien 1939-45 sodista)
oikeutetulle tulosidonnaista elaketta. Alle 60-vuotiaalta edellytetddn lisdksi,
ettei hdn alentuneen tyokyvyn vuoksi pysty tekemddn tai saamaan sopivaa ja
toimeentulon turvaavaa tyotd. Eliikkeen suuruus riippuu vakuutetun vuosituloista, perhesuhteista ja asuinkunnan kalleusluokasta. Tdysi eldke on yksindiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa kansaneliikettd, ensimmdisessd kuntaryhmdssd 945 mk ja toisessa kuntaryhmtissd 890 mk kuukaudessa.
Jos puoliso saa kansaneldkett6, rintamasotilaseldkkeen tdydet mddrdt ovat
756 mk ja712 mk kuukaudessa. Huollettavista alle 16-vuotiaista lapsista maksetaan eldkkeeseen korotukset. Asumistuki voidaan liittaa rintamasotilaselakkeeseen asumistukilain mukaisin edellytyksin.

Rlntamallsl. Rintamalisi maksetaan kaikille rintamasotilaille, jotka saavat

kansanelAkettii ja joille on my6nnetty rintamasotilastunnus lukuun ottamatta
niitti eliikkeensaajia, joilla tyo- tai virkasuhteeseen perustuvassa eldkkeessd
rintamapalvelus on jo otettu huomioon. Tdllainenkin henkilo saa rintamalisdn,
jos h6n saa kansaneldkkeen tukiosaa tai on saanut rintamasotilaseldkettd
vtilittomdsti ennen kansanelikkeen saamista. Bintamalisin saa myos nainen
tai mies, joka on Suomen kansalaisena osallistunut vuoden 1918 sotaan ja
saanut siitd veteraanitunnuksen. Vuoden 1981 heindkuusta liihtien rintamalisdi voidaan maksaa ilman rajoitusta kaikille kansaneldkettd saaville rintamasotilaille. Tdlloin myos rintamapalvelutunnuksen saaneet naiset tulevat oikeutetuiksi rintamalisddn. Rintamasotilaslisdon62 mk kuukaudessa. Heindkuussa
1981 sen mddrd nostetaan 112 mk:aan kuukaudessa.
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lndekdtarklstur. Kansaneldke-etuudet on asumistukea lukuun ottamatta
sidottu elinkustannusindeksiin siten, ettd indeksin noustua vAhintdin 3 0/o siiti
indeksipisteluvusta, joka viimeksi on aiheuttanut etuuksien korotuksen, korotetaan etu u ksia vastaaval la p rosentti mddril ld seuraavan kuu kauden al usta.
Asum istu kea tarkistetaan asu miskustan nusten m uutosten mu kaan.
Raholtur. Kansaneldkkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty6nantajien vakuutusmaksuilla sekd valtion ja kuntien maksuilla. Vuonna 1981 vakuutetut maksavat vakuutusmaksuna 2 pennid kunnallisverodyriltd. Ty6nantajat maksavat
sosiaaliturvamaksun osana 4,625 0/o ennakkoperinnan alaisista palkoista.
Ty6nantajan vakuutusmaksu voi kuitenkin olla 1,5 tai 1 prosenttiyksikkod
edellistd maksua korkeampi riippuen verotuksessa tehtdvien poistojen mddrdstd ja niiden suhteesta maksettuihin palkkoihin.
N6illA maksuilla rahoitetaan kansaneldkkeiden perusosat, apu- ja hoitolisit,

lapsikorotukset, tukilisdt ja lapsen hoitotuet sekd 66 0/o tukiosista ja 50 0/o
asumistuista. Valtio rahoittaa kokonaan perhe-elakkeet, rintamasotilaseldkkeet ja rintamalisdt sekii 16,4 o/o tukiosista. Kunnat rahoittavat yhteensd 17,60/o
tukiosista sekd 50 % asumistuista. Eri kuntien osuus tukiosien kustannuksista
vaihtelee kunnan kantokyvyn mukaan (7,5 0/o:sta 32,6 0/o:iin kunnassa maksettavista tukiosista).
- Ndmi eri rahoitusldhteiden osuudet ovat vuoden 1979
tilanteen mukaiset.

Halllnto. Kansaneldkelaitos huolehtii kansaneldkejArjestelmdn hallinnosta

alue- ja paikallisverkostonsa avustamana. Jarjestelman hallintoa varten maa
on jaettu viiteen vakuutusalueeseen, joissa on Kansaneldkelaitoksen aluetoimistot. Paikallista hallintoa varten maa on edelleen jaettu yhden tai useamman
kunnan kisittdviin vakuutuspiireihin, joissa on yhteensd 202 Kansaneldkelaitoksen paikallistoimistoa. Jokaisessa vakuutuspiirissd on yksitoistajdseninen
sosiaalivakuutustoimikunta, jossa on Kansanelikelaitoksen md6rdimd puheenjohtaja la kaksi ldikirijisentd sekti kahdeksan kunnallisvaltuuston valitsemaa jdsentii. Sosiaalivakuutustoimikunta suorittaa el6kkeenhakilan tulojen
arvioinnin, valvoo elikkeensaajien oloja sekd antaa Kansaneldkelaitokselle
lausuntoja eldkettd koskevista kysymyksistti.
El6kkeiden myontimisesti ia maksamisesta sekd jdriestelmdn rahastoista ja
varolen siloituksesta huolehtii KansanelAkelaitos, jolle myos kuuluu tyokyvytt6myyden maarittely. Kansanelikelaitos on eduskunnan valvonnan alainen
laitos. Sen hallintoelimet ovat hallitus, lisdtty hallitus ja valtuutetut. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta iisent6, iotka tasavallan presidentti
valtu utettujen esityksestd n im ittdti. Lisaft yyn hallitukseen ku ul uvat hal ituksen
jisenet ja enintddn '14 lisijtisentA, iotka valtioneuvosto mddrdd. Eduskunta
I
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valitsee omasta keskuudestaan valtuutetut, jotka valvovat Kansaneldkelaitoksen toimintaa ja antavat vuosittain toiminnastaan kertomuksen eduskunnalle.
Tarkastuslautakunta ja vakuutusoikeus toimivat valituselimind

9.2 Ty0el{keiErlestelmt
Ulotluvuus. Ty6eldkejArjestelmd perustuu vuonna 1962 voimaan tulleisiin palkansaajien eldkelakeihin, jotka ovat tyontekijtiin eldkelaki (TEL) ja lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyontekijiin eldkelaki (LEL), sekd vuonna 1970
voimaan tulleisiin yrittijien eldkelakeihin, jotka ovat yrittdjien eldkelaki (YEL)
ja maatalousyrittdjien eltikelaki (MYEL).
Tyontekijdin eldkelain eli TEL:n piiriin kuuluvat tyosuhteessa olevat palkansaajat, jotka ovat olleet yhtdjaksoisesti tyossd vdhintddn yhden kuukauden ja
joiden tyoansio on keskimdArin vdhintdin 472 mk kuukaudessa tai sddnnollinen ty6aika ainakin 20 tuntia viikossa. Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
tyontekijdin eldkelakia eli LEL:a sovelletaan maatalous-, mets6-, rakennus- ja
satama-aloilla tyciskenteleviin palkansaajiin. Tyoalasta riippumatta LEL ei kuitenkaan koske toimihenkiloitd eikd niitA putki- tai sdhkoalan ty6ntekijoita,
jotka tydskentelevdt muun yrityksen kuin rakennusliikkeen palveluksessa.
Ndmd ryhmdt kuuluvat TEL:n piiriin. LEL ei myoskdAn koske maatilataloudessa perheenjdsenenA tehtyti palkattuakaan tyotii, koska tdmd on MYEL:n
alaista. Elikkeeseen oikeuttavalle vuosiansiolle on LEL:ssa asetettu vdhimmdisraja, joka on 1 490 mk. Jos LEL-tyossi vuoden kuluessa ansaittu mddrd
jaa tata pienemmdksi, ei LEL-eldkettti tdltii vuodelta kartu lainkaan.
TEL:n ja LEL:n mukainen vakuutus on pakollista. Vakuutuksenottaja voi vapaa-

ehtoisesti jarjestaa TEL:n mukaisen eliketurvan ns. luottamustoimeen mddrdajaksi tai toistaiseksi valitsemalleen henki16lle. Palkan luottamustoimesta
tulee olla vtihintddn puolet em. pakollisessa vakuutuksessa sovellettavasta.

Itsendisi6 yrittdjiii varten on stitidetty kaksi elSkelakia. Maatalousyrittdjien

eldkelain eli MYEL:n piiriin kuuluvat maatalousyriftajat, joiden viljelmd kdsittd6
vdhintddn kaksi hehtaaria maatalousmaata, seki ndiden viljelmdlld tyoskentelev6t perheenjesenet. ViljelmAn kokoa mddritettdessd otetaan maatalousmaana huomioon myos sijaintikunnasta riippuva mddrdosa metsdmaata.
Lisdksi MYEL:n piiriin kuuluvat ammattikalastajat ja poronhoitajat. Muut itseneiset yrittajat kuuluvat yrittiijien eldkelain eli YEL:n piiriin. Motempien lakien
69

mukaan jarjestelman piiriin kuulumisen edellytykseni on, eta yrittajatoiminta
on jatkunut yhtdjaksoisesti viihintdtin nelji kuukautta yrittajan taytettya 18
vuotta la ettd tyotulo on maataloudessa viihintddn 1 891 mk vuodessa ja
muussa yrittdjitoimi nnassa vdh i ntddn 944 mk kuukaudessa.

Yrittdjtieldkevakuutus on pakollista, mutta jos yrittdjiin ja hiinen perheensd
eldketurva on jirjestetty muulla tavalla siten, ettA sitA voidaan pitdd riittdvdnii,
hdnet voidaan hakemuksesta vapauttaa vakuutuksesta. Jos yrittdjdn tyotulo

jdti edelld mainittuien rajojen alapuolelle, yrittdjd voi halutessaan kuulua lakien

piiriin vapaaehtoisesti.

Etnkkeet. Tyoeldkejiirjestelmdstd maksetaan vanhuus-, tydkyvyttomyys-, tyottomyys- ja perhe-eliikkeitii.

Vanhuueellke. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden idss6. Eliikeikii on yl6spdin liukuva, jolloin eldkkeelle siirtymisen lykkdiiminen yli normaalin 65 vuoden idn korottaa e16kkeen miiiiriiii. Eliikettii korotetaan lykktiysajalta s66styneitd eldke-erid vastaavalla mdiirdlld. Esim.68 vuoden idssA eltikkeen korotus
on n.37 o/oia7O vuoden idssd n.72o/o.Elilkkeen saaminen edellyttdd TEL:ssa
tydsuhteen paattymista. Muissa laeissa ei tdtd ehtoa ole.
Vanhuuseldkkeen mddrd on TEL:ssa 1,5 0/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta kerrottuna 23 ikdvuoden jdlkeen kertyneiden palvelusvuosien lukumd6rdl16. Lakien voimaantuloa (1.7.1962) edeltdneeltd ajalta eliikkeen karttumisprosentti on kuitenkin 0,5 0/o palvelusvuodelta. (Ennen lain antamispdivdd
8.7.1961 pddttyneitii tyosuhteita ei oteta huomioon.) Vanhuuseldkkeeseen
oikeuttava aika lasketaan samalla tavalla kuin siind tdysitehoisessa tyokyvyttdmyyseldkkeessd, joka olisi my6nnetty, jos vakuutettu olisi tullut tyokyvytt6mdksi sen vuoden lopussa jona hdn tdyttdd 63 vuotta. Siitd eliikeikiidn jdljelld
oleva aika otetaan huomioon, jos vakuutettu on ollut sind vuonna, lona hdn
tdytt66 63 vuotta, vdhinti6n neljd kuukautta tyosuhteessa.

Elikkeen karttumisprosentti nostettiin 1,5 o/o:iin 1 0/o:sta vuonna 1975. Samalla
muutetti i n myos vanh uuselikkeiden vdhimmdiseldkesiiidoksid. Eldketapahtuma, joka on sattunut heindkuun 1975 jiilkeen, oikeuttaa 36 o/o:n vdhimmdiseldkkeeseen palkasta, jos vakuutetun tyosuhde on jatkunut yhtiijaksoisesti
tyoelikelakien voimaantulosta eldkeikddn. Vuodesta 1982 ltihtien vdhimmdiseldkeprosentti tulee olemaan 37. Ennen vuoden 1975 heinikuuta eldkkeelle
jidneiden vdhimmdisprosentti on 28. Vuoden 1982 alusta se tulee olemaan 29.
Eldkkeen perusteena oleva palkka lasketaan TEL:ssa siten, etta neljiistA viimeisestd tyossdolovuodesta valitaan ne kaksi, joiden palkka on l6himpdnd
keskimddrdd; toisin sanoen ansioiltaan huonoin ja paras jdtetdtin pois. Jos
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vakuutetulla on ollut useita ty6suhteita, eldke mddrdtddn erikseen kustakin
tydsuhteesta ja ndin saadut osaeldkkeet lasketaan yhteen.
LEL-eldkkeen vuotuinen mddrii on 1,5 0/o vakuutetun eri vuosina LEL:n piirissd
ansaitsemien palkkojen yhteismddrdsta. Ansiot aialta ennen lain voimaantuloa
eivdt oikeuta eldkkeeseen.
Molempien lakien piirissd lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi my6s se

tyottomyysaika, jolta vakuutettu on saanut pdivdavustusta tyottomyyskassalta.

Maatalousyrittaiien el6kkeen perusteena oleva tyotulo mddrdtddn viljelmdn
peltoalan mukaan. lsdnndn ja eminndn yhteenlaskettu vuotuinen tyotulo on
2 080 mk maatalousmaan hehtaaria kohti 1 2 hehtaarilta, 851 mk seuraavilta 1 0
hehtaarilta, 473 mk edelleen seuraavilta 10 hehtaarilta ja lopuksi 189 mk seuraavilta 10 hehtaarilta. Maatalousmaana otetaan huomioon enintddn 42hehtaaria. Poikkeuksellinen viljelytapa voi kuitenkin aiheuttaa poikkeamisen tdstd
sdinnostd. Emdnndn vuotuisena tyotulona pidetaan - ellei tyonjako villelmdlli muuta edellytd - 8 320 mk, enintddn kuitenkin puolta isdnndn la emdnnin yhteisestd tyotulosta. Avustavan perheenjdsenen tyotulona pidetddn
hdnelle maksettua palkkaa, ei kuitenkaan enempdd kuin isinndlle lasketun

tyotulon md6rdd.

Yrittdjien eldkelain piiriin kuuluvan yrittiijtin tyotuloksi vahvistetaan se palkka,
joka kohtuudella olisi maksettava, jos hdnen tyotiitin suorittamaan palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilo, tai sellainen korvaus, jonka
muutoin voidaan katsoa vastaavan hdnen tyottidn. Tyotulon mddrdlle on asetettu yltirajaksi 189 086 mk vuodessa.
Sekd maatalousyrittdjien ettd muiden yrittdjien e16kelaeissa pidetddn eldkkeen
perusteena olevana tulona keskimddrdistd tyotuloa koko vakuutusajalta sen
vuoden loppuun, jona vakuutettu ttiyttiiii 63 vuotta. Jos yrittajatoiminta koostuu useasta jaksosta, eldkkeet lasketaan
- kuten TEL:ssa - erikseen kultakin
jaksolta ja ndmd lasketaan yhteen. Yrittdjiitoiminta ennen lakien voimaantuloa
ei oikeuta eldkkeeseen. Pddsddnt6nd eldkkeen karttumisessa on '1 ,5 0/o tulosta
vuotta kohti. Vdhimmiiseliikesiidnnokset ovat samat kuin TEL:ssa. Jos YEL:n
piiriin kuuluvan yrittdjdn el6kkeen perusteena oleva vuositulo kuitenkin ylittdd
75 635 mk, vdhimmdiseldkesddntod sovelletaan vain tihin rajaan saakka; sen

ylittdvdltd tulon osalta elikettti kertyy 1,5

o/o

vakuutusvuotta kohti.

Ty6kyvytt6myysellke. Tyokyvyttomyyseldkettd saa alle 65-vuotias vakuutettu, joka sairauden, vian tai vamman johdosta on menettanyt tyokyvystdtin
vdhintddn 2/5 ia ionka ty6kyvytt6myyden voidaan arvioida jatkuvan ainakin
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vuoden. Ty6kyvyttomyyseldke voi olla joko tdysi tai osaeldke. Tdysi tyokyvyttomyyseldke maksetaan, jos tyokyvyn aleneminen on ainakin 3/5. Osatyokyvyttomyyseldke maksetaan, jos tyokyvyn alenem i ne n on 2/ 5-3/ 5. Tyokyvyttomyyden arvioinnin perusteena on paitsi vakuutetun sairaus, vika tai vamma,
myos hinen kykynsd hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla tyolld,
johon hdnen kohtuudella odotetaan pystyvdn, kun otetaan huomioon hdnen
koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikdnsd, asumisolosuhteet ja muut
n6i hi n verrattavat sei kat.
Tdyden tydkyvyttomyyseliikkeen suuruus mddrdytyy samoilla perusteilla kuin
vanhuusel6ke. Tyokyvyttomdksi tulon ja vanhuuseldkeidn vilinen tuleva aika
lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi, jos ty6kyvyttomyys on alkanut
ennen kuin vuosi on kulunut tydsuhteen tai yrittdjiitoiminnan pddttymisestii.
Vuoden mddrdaikaa laskettaessa otetaan tiettyjen s66nt6jen mukaan vdhennyksenA huomioon mahdollinen tyottomyysaika. Ty6std kotiin lapsia hoitamaan jddvdn naisen tyokyvytt6myys- ia myos perhe-eldketurva sdilyy tdysi-

mddrdisen6

eli elikeikdAn jdljelld oleva aika lasketaan

eldkkeeseen oi-

keuttavaksi ajaksi niin kauan kuin hdnelld on hoidettavanaan kolmea vuotta
nuorempi lapsi, enintddn kuitenkin yhdeksdn vuotta.

Osatyokyvyttdmyyse16ke on puolet tdydestd tydkyvyttomyyseldkkeestd.
Ennen vuotta 1927 syntyneillti osaeldke on kuitenkin syntymdvuodesta riip-

puen 52-66

0/o

tdydestd eldkkeestd.

Ty6kyvyttomyyden estdmiseksi tai tyokyvyn parantamiseksi vakuutetulle voidaan antaa kuntoutusetuulena liSkintihuoltoa, koulutusta ja ty6huoltoa.

Ty6tt0myytellke. Tyottomyyselike maksetaan 60-64-vuotiaalle (vuodesta
1980 ldhtien alaikiraja on tilapdisesti laskettu 55 vuoteen), ioka on viimeisten
60 viikon aikana saanut tyottdmyysavustusta tai -korvausta vdhintiidn 200
ptiivdlti ja jolle ei voida osoittaa sellaista tyotd, jonka vastaanottamisesta

kieltdytyessiitin hAn menettdisi oikeutensa tyottomyyskorvaukseen. Tyottomyyseldkkeen saa my6s edelld mainitun ikdinen henkilo, joka on saanut tyott6myysavustusta enimmdismdirdn.

Tyottomyyselike on saman suu ru i nen

k ui

n teiysi tyokyvyttdmyyseldke.

Laprlkorotur. Vanhuus-, tyokyvytt6myys- ja tyottomyyselikkeeseen maksetaan lapsikorotus, jos eldkkeensaaja on syntynyt ennen vuotta 1939 ja hdnelli
tai hdnen puolisollaan on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Jos eliikkeensaaja on syntynyt ennen vuotta 1920, lapsikorotus on yhdesta lapsesta 20 0/o
eldkkeen m6drdstii. Jos el6kkeensaaja on syntynyt vuonna 1920 tai myohemmin, prosenttiluvusta 20 vdhennetddn yksi jokaista vuotta kohti, jolla syntymd72

vuosi ylittaa 1919. Kahdesta tai useammasta lapsesta lapsikorotus on kaksinkertainen.
Perhe-el6ke. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle !a lapselle. Lapsi saa eliikkeen seki mies- ettd naispuolisen vakuutetun jdlkeen.
Leski saa eldkkeen, jos avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjdttdjd oli ttiyttdnyt 65 vuotta. Lapsettoman lesken osalta edellytetddn lisiiksi, ettd hdn miehen
kuollessa oli tdyttdnyt 40 vuotta ja ettd avioliitto oli jatkunut ainakin kolme
vuotta. Leskelle, jolla on perhe-eldkkeeseen oikeutettu alle 18-vuotias lapsi,
eldke maksetaan idstd ja avioliiton kestosta riippumatta. Leski saa eldkkeen
kuolemaansa asti riippumatta mahdollisesta omasta tyoeliikkeestd. Jos leski
kuitenkin solmii uuden avioliiton, elike lakkaa, mutta hdn saa kertasuorituksena kahden vuoden leskeneldkkeen.
Perhe-eldkkeeseen oikeutettuia lapsla ovat edunjiittdjiin oman lapsen lisiiksi
my6s ottolapsi ja sellainen naispuolisen lesken lapsi, joka ei ole edunjdttijdn
lapsi, mutta jonka elatuksesta edunjdttdjd ja leski ovat yhteisesti huolehtineet.
Avioliiton ulkopuolella syntyneellS lapsella on oikeus perhe-eldkkeeseen, jos
edunjdttdjd oli lapsen laillisesti tunnustanut tai hiinelle oli tdhdn ndhden vahvistettu elatusvelvollisuus. Lapselle maksetaan eltikettd siihen saakka, kun hdn
tiyttdd 18 vuotta. Jos hdn on tal16in tyokyvyton, eldkkeen maksamista voidaan
jatkaa tdmdn itin ylikin. Perhe-eldkkeeseen on oikeutettu myos sellainen edunjdttdjdn kuollessa 18 mutta ei 21 vuotta tdyttdnyt pitkdaikaisesti tyokyvyton
lapsi, jonka tyokyvyttomyys oli alkanut ennen kuin hdn ttiytti 18 vuotta.
Perhe-eldkkeen suuruus riippuu el6kkeeseen oikeutettujen lukumtiiiristd ja
edunjAttdjdn eldkkeen mtitirdstd. Perhe-eldke lasketaan siitd vanhuus- tai ty6kyvyttomyyseldkkeestd, lota edunjdttiijii sai tai johon hiin olisi ollut kuollessaan oikeutettu. Jos perhe-eliikkeeseen oikeutettuja on vdhintdtin kolme, he
saavat tdyden perhe-elSkkeen, joka on yhtti suuri kuin edunj6ttdjtin vanhuustai tyokyvyttOmyyseldke. Jos edunsaajia on kaksi, perhe-eldke on s/4, ja jos
heitd on vain yksi, puolet tdydestd perhe-el6kkeest6.
Yhteensovltus. Va n h uus-, tyokyvyttomyys- tai tyOtt6myysel6ke yhdessd kansaneldkkeen perusosasta huomioon otettavan osan ja erdiden muiden el6kkeiden kanssa saa olla korkeintaan 60 o/o vakuutetun korkeimmasta eldkkeen
perusteena olevasta tulosta. Yhteensovituksessa huomioon otettavia eldkkeitd
ovat TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaiset eldkkeet sekd valtion, kunnallisen, kirkon ja merimieselakejarlestelmiin perusteella myonnettiivat tai muut
ndihin verrattavat, tyo- tai virkasuhteeseen perustuvat eliikkeet. Niiiden lisiiksi
otetaan h uomioon tapaturma-, li ikennevakuutus- ja sotilasvam malain perusteella my6nnettiivdt elinkorot ja jatkuvat korvaukset.
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Eri tyo- ja virkaeldkelakien piirissa ansaitut eldke-erit eivdt yleensd vdhennti
toisiaan, vaan ne muodostavat yhdessi kokonaistyoeliikkeen.
KansanelAkkeen perusosa ei vihennd tyoelikettd silloin, kun eldkkeen perusteena oleva palkka on enintddn 3 074 mk kuukaudessa. Jos palkka on tata
suurempi, vdhennetddn tyoeldkkeestd mddrd, joka on 6o/o3074 mk yli menevdsti osasta. Kun palkka on 6 658 mk tai enemmin kuukaudessa, otetaan
kansaneldkkeesta huomioon koko perusosa.
Tdyden perhe-elikkeen mddrd on myos raioitettu niin, ettei edunsaajia ollessa

vihintiiiin kolme 60 o/o:n rajaa ylitetd (pienituloisia lukuun ottamatta), kun

otetaan huomioon muut saman kuolemantapauksen johdosta mahdollisesti
myonnetyt eldkkeet. Jos perhe-eldkkeeseen oikeutettuja on vain kaksi tai yksi,
yldraia on vastaavasti 45 ia 30 %. Perhe-eldkkeiden yhteensovituksessa otetaan kansaneldkkeen asemesta huomioon yleisen perhe-eldkelain mukaan
maksettava leskenel6kkeen perusosa ja lapseneldke toisen kuntaryhmdn
mukaisena.

Vapaaehtolset llsledut. Tyonantaja voi pakollisten etuuksien lisdksi j6rjestiid
tyontekijdilleen vapaaehtoisia lisdetuja, kuten korotetun eldkkeen, alemman
el6kei6n, hautausavustuksen jne. Ndiden lisdetujen kustannuksiin osallistuvat
yleensd myos ty6ntekijdt, ei kuitenkaan enempddn kuin puoleen lisiietujen
kustannuksista. TEL:n lisdedut rekisteroiddtin Eldketurvakeskuksessa, jolloin
ne muodostavat yhden kokonaisuuden pakollisen eldketurvan kanssa ja niihin
sovelletaan TEL:n sdinnOksi6 esim. indeksisidonnaisuuden ja koskemattomuuden osalta. Vapaaehtoiset lisdedut voidaan myos jdttdd rekisteroimiittd,
joltoin niihin ei ole pakko soveltaa TEL:n sddnn6ksi6.

LEL-ty6ntekij6illti lisdedut eiv6t ole mahdollisia; sen sijaan sekd YEL etta
MYEL antavat yrittdjille mahdollisuuden jiirjestiiEi itselleen ja omaisilleen niii-

den lakien edellyttdmdi paremman eldketurvan.

lndeksltarklslus. Kaikki elakkeet ja elAkkeiden perusteena olevat palkat ja

ty6tulot seki edelli esitetyt erilaiset tulorajat ovat sidottuja TEL-|ndeksiin.

Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa indeksin muutokset. TEL;n voimaantulovuoden 1962 pisteluku on indeksin peruspisteluku 100; vuoden 1981 pisteluku on 745. Vuodesta1977 ldhtien TEL-|ndeksin muutos on laskettu yleisten
palkka- ja hintaindeksien vuotuismuutosten keskiarvona. Sitd aikaisemmin
TEL-indeksi perustui pelkastaen palkkatason muutokseen. lndeksitarkistukset eldkkeisiin tehdtidn kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa la heiniikuussa.
Heindkuussa eldkkeisiin maksetaan ennakkona kaksi viidesosaa siitd mddrdstd, jolla TEL-indeksipisteluku nousee saman vuoden lopulla.
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Raholtus. Tyonantajat vastaavat palkansaaiien pakollisen vdhimmiiisturvan
mukaisen eldketurvan kustannuksista. Vakuutusmaksu on vuonna 1981 TEL:
0/o palkasta, jos yrityksessii on alle 50 palkansaajaa. Jos heitd on 50 tai
enemmiin, maksu riippuu kunkin palkansaaian itisti ja sukupuolesta. Tdmdkin
maksu on keskimidrin 13,3 0/0. LEL:ssa vakuutusmaksu on samoin 13,3 0/o
vuonna 1981.
ssa 1 3,3

YEL:ssa !a MYEL:ssa vakuutusmaksu on 13 0/o ty6tulosta, joka on vtihintddn
30254 mk vuodessa (1981). Jos vuoden 1981 tyotulo on alle tdmdn midrdn,

vakuutusmaksuprosentti on porrastettu tydtulosta riippuen vdlille 5,2-13 0/0.
Valtio suorittaa Maatalousyritttijien eldkelaitokselle avustuksena puolet eliikemenoista. Sekd YEL:ssa etti MYEL:ssa valtio suorittaa lisdksi sen osan
tarvittavista eliikemenoista, jota yritttijien omat vakuutusmaksut eivdt kata.
Halllnto. Tyoeldketurvan hallinto on desentralisoitu. TyOnantajat voivat j6rjest66 TEL:n mukaisen eldketurvan tyontekijoilleen loko eldkevakuutusyhti6ssd
tai perustamansa e16kekassan tai -stidtion avulla. Toimiluvan saaneita eldkevakuutusyhti6itd on kahdeksan. Eltikesddtiot toimivat yleensii yhden yrityksen
puitteissa. Eldkekassan piiriin kuuluu tavallisesti useita saman alan yrityksid.
Sdtition perustaminen edellyttdd, ettd sen piiriin tulee vdhinttiiin 300 tyontekijdd. Kassan perustaminen edellyttdti puolestaan 50 tyontekijaa. Eliikelaitoksen
valinta ei ole mahdollinen LEL-aloilla, joita varten on oma tyoeliikekassansa.
Maatalousyrittdjien eldketurvaa hoitaa tdtd varten perustettu Maatalousyrittdjien elEikelaitos. Muiden yrittdjien tulee ottaa eldkevakuutus tyontekijdin eltikelain m ukaista toim intaa harjoittavasta eldkelaitoksesta taikka yksinomaan yrittdjien elAkevakuutusta hoitamaan perustetusta vakuutusyhtiostd tai eldkekassasta.

Palkansaajien ja yrittdjien eliiketurvasta huolehtivien eliikelaitosten tyotd
koordinoi keskuselin, Eliiketurvakeskus. Sen hoidettavaksi on annettu joukko
tyoeldkelakien soveltamiseen, eldkelaitosten valvontaan ja neuvontaan sekd
niiden viliseen kustannusten tasaukseen liittyvid tehtdvid. Eldketurvakeskus
pitdd valtakunnallista rekisteri6 vakuutetuista, heiddn tyosuhteistaan ja yritt6jdtoiminnastaan seki eliiketapahtumarekisteriS ty6eldkkeen saajista ja ty6nantajatiedot sisdltdvdd eldkejdrjestelyrekisterid. Eldketurvakeskukselle kuuluu
myos tyOelakejdrjestelmdn kehittdminen ja tutkimustoiminta sekd jiirjestelmdn rahoitusta turvaavan luottovakuutuksen antaminen tydnantalien eldkelai-

toksilta ottamien lainojen vakuudeksi samoin kuin yleensd sellaisista tehtdvistd vastaaminen, jotka edellyttdvdt eldkelaitosten yhteistoimintaa.
Eliiketurvakeskuksen hallntoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Sosiaali- ja

terveysministerio asettaa edustajiston, johon kuuluu tyontekija-, tyonantaja-ja
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yrittaiajariestojen edustajia sekd asiantuntijajdseniii. Hallitukseen kuuluu
sosiaali- ja terveysministeri6n mddriiiimii puheenjohtaja ja varapuheen,johtaja
sekd 11 edustajiston valitsemaa jdsent6, jotka edustavat samoja etupiirejd
tyonantajia ja yrittdji6
kuin edustajistonkin jiisenet.

-

-tyontekijoita,

Jiirjestelmiin ylin valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriolle. Valituselimi

nii toi

m

ivat eldkelautakunta ja vakuutusoikeus.

Maatalouden sukupolvenvaihdosellke. Maatalousyritttilien eldkelakiin sisdltyy sdiinn6kset sukupolvenvaihdoseliikkeestd (1974). Sitti maksetaan vuonna
1926 tai sitd aikaisemmin syntyneelle mutta alle 65-vuotiaalle viljelij6lle, joka
luovuttaa jatkamiskelpoisen tilan lihisukulaiselleen. Eliike koostuu perusm6drtistti ja lisdosasta. Edellinen vastaa MYEL:n eldkettd ja jdlkimmdinen kansane16kkeen perusosan ja toisessa kuntaryhmdssd maksettavan tdyden tukiosan
yhteism66rid. Eliike lakkaa 65 vuoden idssd. Sukupolvenvaihdoseldke rahoitetaan MYEL-eldkkeiden yhteydessii. Maatalousyrittiijien eldkelaitos ja maatalousviranomaiset vastaavat hal innosta.
I

Maatalouden luopumlsel{ke. Luopumiseldke maksetaan luopumiseldkelain

('1974) perusteella 55 vuotta tdyttdneelle viljelijdlle, ,joka luopuu maataloudesta
myyden tilansa. Myynnin ei tarvitse koskea metsdmaata. Naispuoliseen luopu-

jaan sovelletaan 45 vuoden alaikiirajaa, jos hiinen miehensd on eltikkeeseen
oikeutettu. Tdmi ikdraja koskee myos naisleskeS. Luopumiseldke on 179 mk
tilan ensimmdiseltii viideltd hehtaarilta ja 40 mk seuraavilta 10 hehtaarilta.
Enintiidn otetaan huomioon 15 hehtaaria. Jos elikkeensaajia on tilalla kaksi,
on yhteinen eldke 500/o korkeampi ja 1os heitd on kolme tai useampia 1000/o
korkeampi kuin yksindisen luopujan eldke. ElSke maksetaan viihennettynii, jos
luopuja saa kansaneliikkeen tyottomyys- tai tyokyvyttomyyseldkkeen. Samoin
eliike maksetaan vdhennettyni 65 vuoden i6std l6htien, jolloin luopula saa
MYEl-eldkkeen ja kansaneldkkeen. Luopumiseldkkeet rahoitetaan valtion
varoista. Alle 65-vuotiaat luopujat maksavat kuitenkin kertavakuutusmaksun,
jonka midrd on 56 mk hehtaarilta kerrottuna niillS tdysilli ikiivuosilla, jotka
luopujalla on jiiljelld 66 vuoden ikiiiin. Vakuutusmaksu on 84 mk, jos luopujia
on kaksi, ja 112 mk, jos heiti on kolme tai useampia. Maatalousyrittdiien
elikelaitos ja maatalousviranomaiset vastaavat luopumiseldkejarjestelman
hallinnosta.
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9.3 Merlmlesten ellkejErlestelml
Ulottuvuus. Merimieseldkeiarjestelma (vuodelta 1956) kattaa suomalaisessa
ulkomaanliikenteen kauppa-aluksessa tyoskentelevtit miehist6n ia pidllyston

jdsenet.

ElEkkeet. Jiirjestelmiistd maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys-, tyottomyysia perhe-eldkkeita seka hautausavustuksia.

Vanhuuse!5ke. Vanhuuseliike maksetaan miehistodn kuuluvalle 60 vuoden ia
pddllyst6on kuuluvalle 65 vuoden idss6. Miehist6on kuuluva saa kuitenkin
eldkkeen jo 55 vuoden idssd, jos htinelld on takanaan vdhintddn 300 vakuutuskuukautta, ja edelleen 56 vuoden i6ssd 288 kuukauden jdlkeen, 57 vuoden
idssii 276 kuukauden jdlkeen, 58 vuoden idssd 264 kuukauden idlkeen ia 59
vuoden idssd 252 kuukauden jdlkeen. Pd6llystolld vastaavat alemmat eldkei6t
ja niihin vaadittavat vakuutusmaksukuukaudet ovat 60 vuotta ja 360 kuukautta,
61 vuotta ja 348 kuukautta,62 vuotta ja 336 kuukautta,63 vuotta ia 324 kuukautta sekii 64 vuotta ja 312 kuukautta. Alennettu eldkeikd edellyttdd, etti
vakuutettu on kahden vuoden aikana ennen elSkkeen saamista ollut merityosuhteessa vdhintAdn 18 kuukautta. Vanhuuseldke edellyttdd aina tyosuhteen
peattymista.
Vanhuuseldkkeen miitirii on elikeprosentin mukainen osa eldkkeelle siirty-

mistii edeltiineiden neljiin viimeisen kalenterivuoden keskimiidrdisestii kuukausipalkasta. Elikeprosentti on 1/6 niiden kuukausien miiiirdstd, joilta vakuu-

tetusta on maksettu vakuutusmaksuja lain voimaantulon jiilkeen, ja 1/1 2 ennen

lain voimaantuloa olleen palvelusajan kuukausista. Eldkeprosentti voi olla
ilman lapsikorotusta enintii6n 50 ja lapsikorotuksen kanssa enintdin 66. Vanhuuseliikettd korotetaan 10/o jokaiselta kuukaudelta, lonka vakuutettu on ollut
merityosuhteessa eldkeidn tayttamisen jdlkeen.

Vakuutetulla, joka siirtyy eliikkeelle kesikuun 1975 jdlkeen la joka on ollut
pitkddn merity6suhteessa, e16keprosentti on edelld mainittujen asemesta 1/8
ja1/16, mikili tdmi johtaa edullisempaan lopputulokseen. Eldkeprosentti voi
tilloin olla enintAdn 60. Eldkkeen lykkidminen ei tissd tapauksessa korota sen

mdiriti.

Vakuutetulle, joka ei eliikeidn taytyessa ole merityosuhteessa, eldke maksetaan vapaakirjana 65 vuoden idssd.

Ty6kyvytt6myysellke. Tyokyvyttdmyyseldke maksetaan vaku utetu le, jonka
ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman iohdosta alentuneet
I
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vastaavassa merimiestoimessa olevaan verrattuna vihintiiiin '1l3:lla. Lisdksi
edellytetidn, ettd tyokyvyttomyys on pysyvdd tai se on kestdnyt ainakin kuusi
kuukautta ja se on alkanut vuoden kuluessa tyosuhteen mahdollisesta pddttymisestd. Kotona lasta hoitavalla naisella tyokyvyttomyyseldketurva sdilyy tdysitehoisena samoilla edellytyksil16 kuin TEL:ssa.
Ty6kyvyttomyyse16ke mddrdytyy samalla tavalla kuin vanhuusel6ke. Tuleva
vakuutusaika vanhuusel6keikidn lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi,
jos tydkyvyttdmyys alkaa vuoden kuluessa tyosuhteen pdiittymisestii. Muutoin eldke maksetaan vain karttuneen eliikeoikeuden perusteella. Tyokyvyttomyyseldke maksetaan tdytend, jos ansiomahdollisuudet ovat alentuneet
enemmin kuin 2/3. Jos aleneminen on 1/3 2/3, maksetaan puolieliike.

-

Vapaaki rjana maksettava tyokyvyttomyyselike edel lyttdd vdhi ntddn 2/ S tyo-

kyvyttomyyttd.

Ty6tt6myysel6ke. Tyott6myyseldke my6nnetiiiin samoilla perusteilla kuin

TEL:ssa. Tyottomyyseldke on yhtd suuri kuin vakuutetun tyokyvyttomyyseldke.

Laprlkorotur. Elaketta korotetaan lapsikorotuksella samoilla pefusteilla kuin
TEL:ssa.

Perhe-ellke. Perhe-elike maksetaan leskelle ja alle 18-vuotiaalle lapselle.
Lapseton, alle 35-vuotias, tyokykyinen leski ei saa e16kettii. Miesleski saa
eldkkeen, jos hdn oli ty6kyvyttomyyden vuoksi taloudellisesti riippuvainen
vaimostaan. Perhe-el6ke on yhtii suuri kuin edunjdttdjiin eldke ilman lapsikorotusta, jos edunsaajia on kolme tai useampia. Jos edunsaajia on kaksi, eliike
on3/4 edunjdttdjdn eldkkeestd, ja puolet siitd, jos heita on vain yksi.
Haulaueavuslus. Hautausavustuksena maksetaan kuolleen vakuutetun idstd
riippuen 5 246 20 986 mk.

-

Yhteensoyllus. Yhteensovitus tehdddn samalla tavalla kuin TEL:ssa, mutta
muita ty6eldkkeit6 ei oteta huomioon. Yhteensovitusraja on 660/0.
lndeksltarklstus. El6kkeet tarkistetaan

T EL-i ndeksi

n perusteel la.

Rahollus. Vakuutetut, laivanvarustajat ja valtio osallistuvat eldkkeiden rahoitukseen. Vakuutettu ja laivanvarustaja maksaval 7o/o vakuutetun palkasta
vakuutusmaksuna. Valtio maksaa kolmanneksen elAkekustannuksista.

Halllnto. Merimieseldkekassa hoitaa jdrjestelmdn hallinnon. Vakuutusoikeus
toimii valitJsviranomaisena ja sosiaali- ja terveysministerio valvovana viranomaisena.
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9.4 Tydntekil5ln ryhmfihenklvakuutus
Uloltuvuus. Tyomarkki najdrjestolen vuonna 1 977 sopiman ryhmdhenkivakuu-

tuksen piiriin kuuluvat kaikki palkansaajat sekd yksityisel16 ettd julkisella
sektorilla.

Kertasuorilus. Ryhmiihenkivakuutuksesta maksettava kertasuoritteinen etuus
mddriytyy samalla tavalla sek6 yksityisen etta julkisen sektorin palveluksessa
olevilla. Etuuden midrd riippuu vakuutetun itistd kuolinhetkellti ja h6nen viimeisen tyosuhteensa p66ttymisvuodesta. Kertasuoritus muodostuu perussummasta sekd mahdollisista lapsi- ja tapaturmakorotuksista. Alle 4O-vuotiaana kuolleen edunjitttijdn osalta perussumma on ensimmdiselle edunsaajalle 31 360 mk la alenee siiti asteittain siten, ettd yli 60-vuotiaalla se on
4 480 mk. Perussummaa lis6tdtin 8 300 mk jokaisesta alle 18-vuotiaasta lap-

sesta. Niimii markkamddrdt koskevat vuonna 1981 pddttyvid tyosuhteita.
Perussummaa ja lapsikorotusta korotetaan 500/0, jos vakuutettu kuolee tapa-

turmaisesti. Edunsaajia ovat vakuutetun aviopuoliso ja alle 18-vuotiaat lapset.
Ellei heitd ole, korvaus voidaan maksaa edunjdttdjdstii taloudellisesti riippuvaisina olleille yli 18-vuotiaille lapsille sekd edunjdttiijiin vanhemmille.

Rahoilus ja halllnto. Ty6nantajat rahoittavat t6miin vakuutuksen. Sen kustannuksiin menee yksityiselld sektorilla 1,5 promillea palkoista. Vakuutusmaksun
viihimmdismddrd on 28,50 mk. Tapaturmavakuutusyhtiot keriiAvdt vakuutusmaksut tapaturmavakuutusmaksun yhteydessd ja tilittdvdt maksut ryhmdhen-

kivakuutusta varten perustetulle Tyontekijdin ryhmihenkivakuutuspoolille,

joka jakaa maksut javastuutedelleen henkivakuutusyhtioille. Jdlleenvakuutus-

osakeyhtio Varma hoitaa poolia.

Valtion palveluksessa olevien osalta vakuutus hoidetaan Valtiokonttorissa.

Kunnat ja kuntainliitotovat jiirjesttineet ryhmtihenkivakuutuksen joko Kunnallisessa eldkelaitoksessa, yksityisess6 vakuutusyhtiossd tai maksamalla etuuden suoraan omista varoistaan. Seurakuntien palveluksessa olevien ryhmiivakuutus on jdriestetty samalla tavalla kuin yksityisel16 sektorilla.
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9.5 Julklsen sektorln elEkelf,rlestelm{t
Valtlon ellkellrlestelml
Uloltuvuus. Valtion elAkejdrlestelmd perustuu valtion eldkelakiin (vuodelta
1967) ja valtion perhe-eldkelakiin (vuodelta 1969). Jdrjestelmd kattaa valtion
palveluksessa olevat sekd useat sellaiset palvelussuhteet, joiden palkkamenot
maksetaan valtion varoista. Vakuutuksen piiriin tuloa koskevat edellytykset

ovat samat kuin TEL:ssa.

Ellkkeet. Jiirlestelmiistii maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys-, tyottomyysja perhe-elikkeit6. El6kkeet mddriiytyvat perus- tai lisiielSketurvan mukaan.
Vanhuusel{ke. Vanhuuse16ke maksetaan vakuutetulle, ioka on tiiyttiinyt valtion yleisen eldkeiSn
- 63 vuotta - tai virkaa tai tyotii koskevan alemman
eliikeidn. Eldke edellyttdd palvelussuhteen p66ttymistii. Eldke maksetaan
vapaakirjaeliikkeenii 65 vuoden iiissi, jos vakuutettu on eronnut valtion palve-

luksesta ennen eldkeikdd. Sotilase16ke maksetaan joko 20 (eroamisidn ollessa
50 vuotta) tai 25 (eroamisidn ollessa yli 50 vuotta) vakuutusvuoden l6lkeen jo

ennen eroamisikdd.

Perusellketurvan mukainen eldke maksetaan valtion palveluksesta ennen eliiketapahtumaa eronneille ja niille jotka eiviit saa lisiieliketurvan mukaista eliikettd. Peruselake on 10lo palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta ennen heind-

ja 2o/o palkasta kultakin
tdm6 aika lasketaan puolena
jdlkeen.
vakuutusvuodelta tuon ajankohdan
Llslel{keturvan mukainen eliike
maksetaan, jos vakuutettu on ollut valtion palveluksessa viilittdmiisti ennen
kuuta 1962

-

eliiketapahtumaa edeltiineen viiden vuoden aikana vdhint6dn viimeiset kuusi
kuukautta ja yhteensii kolme vuotta. Elakefta karttuu lisdeliketurvassa2,2o/o
jokaiselta vakuutusvuodelta. Tdysi 660/o eldke maksetaan 30 vakuutusvuoden
ldlkeen. Sotilaselakkeissi tiiysi 660/o eldke voidaan saada jo 25 vakuutusvuoden jdlkeen. Sekd perus- ettd lisdeliketurvassa eliikkeen perusteena oleva
palkka lasketaan samalla tavalla kuin TEL;ssa.

Ty6kyvytt6myysellke. Tyokyvytt6myyseliike mddrdytyy TEL:n periaatteiden
mukaan silld erolla, ettd lisieliketurvassa eldkkeen saamiseksi riittdi, ettd
vakuutettu on sairauden, vian tai vamman vuoksi kykenemdton omaan virkaansa tai ty6h6ns6. Ty6kyvytt6myyseliike lasketaan samalla tavalla kuin
vanhuuseliike. Osaeliikettii ei makseta. Kotona lasta hoitavalla naisella tyokyvyttomyystu rva siii lyy taysitehoisena samoi la perustei la
I
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I

ku

i

n T EL:ssa.

Erityislisii. Erityislisdd maksetaan kansaneliikkeen perusosaan oikeutetulle

lisdeliiketurvan mukaista vanhuus- tai tyokyvyttomyyselikettii saavalle vakuutetulle, jonka eliikkeen perusteena oleva palkka on 1 848 2 600 mk kuukaudessa. Alempi tuloraja on sidottu TEL-indeksiin. Erityislistin md6rd on Q,012o/o
jokaiselta tiydeltd markalta, lolla el6kepalkka alittaa 2 600 mk, mutta on yli
1 848 mk. Erityislisdti ryhdyttiin maksamaan vuonna 1975 tehdyn kansaneldkkeen tukiosauudistuksen yhteydessd, jolloin valtion elakefia saavat menettivat
oikeuttaan kansaneldkkeen tukiosaan. Erityislisdii maksetaan vain kesdkuun
1975 jdlkeen el6kkeelle siirtyneille.

Ty6tt6myyseltke. Ty6ttdmyyseldke miiiirdytyy

T EL:

Eldke lasketaan kuten ty6kyvyttomyysel6ke.

n periaatteiden

mu

kaan

m yyseldkettd korotetaan
lapsikorotuksella samoin kuin TEL:ssa. Korotus lasketaan vain peruse16keturvan mukaisiin eliikkeisiin.

Lapsikorotus. Vanh u us-, tyo kyvyttomyys- ia tyottd

Perhe-eldke. Perhe-eldkkeen saamisen edellytykset ovat samat kuin TEL:ssa
paitsi, ettd leskeneldke maksetaan myos miesleskelle.
Eldkkeen miiiird riippuu edunjdttijdn palkasta ja vakuutusvuosien md6rdstd.
Jos edunjdttdjdn e16ke muodostuu llslellketurvan mukaan, perhe-eldke on

palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta. Tdhdn lisdtddn
palkasta ja jokaisesta seuraavasta edunsaalasta
1/6 0/o kutakin vakuutusvuotta kohti. Jos edunjattAldn eldke muodostuu perusellketuryan mukaan, perhe-eliike on yhdelle edunsaajalle 0,5 o/o palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta heindkuuta 1962 edeltineeltd ajalta. Jos edunsaajia
on kaksi, vastaava prosentti on3/4, ja 1, jos heitd on kolme tai useampia.
Kesiikuun 1962 jdlkeisilta vuosilta eldke on 1olo palkasta vakuutusvuotta kohti,
jos edunsaajia on yksi, 1,5 0/o jos heitd on kaksi, ja 2 o/o ios heitd on kolme tai
yhdelle edunsaajalle

10/o

toisesta edunsaajasta

1/30/o

useampia.

Yhteensovltus. Eldkkeiden yhteensovitus tehdddn lisdeldketurvan mukaisten
e16kkeiden osalta samalla tavalla kuin TEL:ssa paitsi, etti yhteensovitusraja on
edun660/0. KansanelSkkeestd otetaan huomioon enintddn perusosa ia
- jos
lainkaan
Perusosaa
ei
oteta
16-vuotias
lapsi
lapsikorotus.
saaialla on alle
huomioon, los eldkkeen perusteena oleva palkka on alle 3 794 mk kuukauilessa. Perusel6keturvan mukaisessa eldkkeessii yhteensovitus tehdidn samalla tavalla kuin TEL:ssa, jolloin yhteensovitusraja on 600/0.

lndeksitarkistus. Eldkkeet tarkistetaan TEL-indeksin perusteella
Rahoitus. ElSkkeet rahoitetaan valtion varoista
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Hallinto. Valtiokonttori vastaa jdrlestelmdn hallinnosta. Valtiokonttori ja korkein hallinto-oikeus toimivat valituselimini.

Kunnalli nen elfi kelnrlestel me
Uloltuvuus. Kunnallinen el6kejdrjestelmd (1964) kattaa kuntien, kuntainliittojen ja erdiden muiden kunnallisten yhteis6jen palveluksessa olevat henkilot.
Vakuutuksen piiriin tuloa koskevat edellytykset ovat samat kuin TEL:ssa.
Eliikkeet. Eldkeoikeus perustuu kunnal listen viranhaltijain ja tyontekijdi n eliikelakiin ja Kunnallisen eliikelaitoksen eldkesddnt66n. Eldke-etuudet ovat
vanhuus-, tyokyvyttomyys-, tyottomyys- ja perhe-elSkkeet. El6ke mddrdytyy
perus- ja lis6eliketurvan mukaan. Perusel6keturva koskee Kunnallisen e16kelaitoksen jokaista jiisenyhteisod. Llslellketurva puolestaa n koskee n iitii jdsenyhteisojd, jotka ovat liittdneet lisdeltiketurvan peruseldketurvaan. Vuoden 1980
alusta kaikki jdsenyhteisot ovat tehneet ndin.
Vanhuusel{ke. Vanhuuseliike maksetaan vakuutetulle, joka on tayttanyt yleisen 63 vuoden eliikeidn tai virkaan tai ty6hon sovellettavan siti alemman
eldkei6n. Elike edellyttiii palvelussuhteen pddttymist6. Jos palvelussuhde on
piiiittynyt ennen eltikeik6d, eldke maksetaan peruseliiketurvan mukaisena
vapaakirjaeldkkeend 65 vuoden iiissd.

Perusellketurvan mukaisen eliikkeen miiiirii on 0,50/o el6kkeen perusteena
olevasta palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta ennen heindkuuta 1962 ja2o/o
sen jiilkeen. ElSkkeen perusteena olevana palkkana kiytetddn kaikkien palvelusaikojen osalta viimeisen palvelussuhteen keskiansiota. Se lasketaan neljtistii viimeisestii vuodesta ansioiltaan kahden keskimmdisen vuoden perusteella. Vakuutusaikaan lasketaan myos eldkei6n tdyttAmisen jdlkeen palveltu
aika. Lisdellketurvan mukaisen eldkkeen mddrd on 2,2o/oeldkkeen perusteena
olevasta palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta. El6kkeen perusteena oleva
palkka miitiriitiiiin samalla tavalla kuin peruseliiketurvassa. Tdysi lisiieliike on
660/o eliikepalkasta 30 vakuutusvuoden jiilkeen. Lisdeliike sisdltdi aina
- lasperuseliikkeen. Lisie16ke edellyttid, etta vakuutettu on
kennallisena osana
viimeisten viiden vuoden aikana ennen eldkkeelle siirtymistii6n ollut kunnallisessa palveluksessa yhteensd vdhintiiin kolme vuotta
- joko yhdessii tai
useammassa jaksossa. Viimeisen palvelusjakson on taytynyt alkaa viimeistddn
neljti kuukautta ennen eldkeikdS. Vakuutetun todelliseen vakuutusaikaan lisii82

tdiin hyvityksend,20o/o, jos hdnen eldkeikdnsd on 53 tai 55 vuotta, ja

100/o

jos

eldkeikd on 57 tai 58 vuotta.

TyOkyvytt6myyseleke. Tydkyvytto myyseliike maksetaan sa moi n edel ytyksi n
kuin TEL:ssa paitsi, ettii kunnallisen palvelussuhteen jatkuessa riittaa, ette
vakuutettu on sairauden, vian tai vamman vuoksi tyokyvyt6n omaan virkaansa
tai tyohonsd. Tyokyvyttomyyselike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuusel6ke. Osaeldkevoidaan myontdii vain vapaakirlaeldkkeend elihenkilolle, jonka
palvelussuhde oli ptidttynyt ennen eliiketapahtumaa. Kotona lasta hoitavalla
naisella tyokyvyttomyysturva sdilyy tiiysitehoisena samoil la edel lytyksi lld kuin
I

TEL:ssa.

Erotusellke.Jos vakuutettu siirretiiiin tyokyvyttomyyden vuoksi uuteen tyoh6n ja hdnen ansiotasonsa jd6 tdssd tyossd alhaisemmaksi kuin aikaisemmassa tyossa, ei tyokyvytt6myyselSkettd lakkauteta, vaan Kunnallinen eliike-

laitos maksaa erotuseldkkeenii aikaisemman ansiotason ja uuden ansiotason
erotuksen. Tdmdn erotuksen m65rd ei saa ylittae eldkkeen mddrtid.

Erityislis6. Erityislisdd maksetaan kansaneldkkeen perusosaan oikeutetulle
lisieliiketurvan mukaista vanhuus-taity6kyvytt6myyseldkettti saavalle vakuutetulle, jonka eldkkeen perusteena oleva palkka on 1 498
- 2 650 mk kuukaudessa. Alempi tuloraja on sidottu TEL-indeksiin. Erityislis6n mddrd on 0,008 %
kultakin tdydeltii markalta, jolla eldkepalkka alittaa 2 650 mk, mutta on yli 1 498
mk. Erityislisiin maksamisen aloittaminen vuonna 1975 aiheutui samasta
syysti kuin valtion e16kejiirjestelmissii.

Ty6tt6myysellke. Ty6ttd myyseliike maksetaan peruseldketu rvassa

sa moi

I

la

perusteilla kuin TEL:ssa.

Lapsikorotus. Lapsikorotus maksetaan perusel6keturvassa samoilla perusteilla kuin TEL:ssa.
Perhe-elIke. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle ja alle 18-vuotiaalle lapselle.
Eldke maksetaan my6s 18-21-vuotiaalle tyokyvyttomdlle lapselle la tyokyvyttomiille miesleskelle, joiden toimeentulo oli edunjdttijdstd riippuvainen. Harkinnan perusteella eldke voidaan myontdd eronneelle aviopuolisolle. Perheeliike on yhdelle edunsaajalle 500/o edunjiittiijiin saamasta vanhuus- tai
tyokyvyttomyyseliikkeestd tai siitd eldkkeestd, johon hiin oli kuollessaan
oikeutettu. Kustakin seuraavasta edunsaajasta perhe-elSkettd korotetaan 't00/o
edunjdttd.idn eltikkeest6, enint6dn kuitenkin edunj6ttdjdn oman eldkkeen suuruiseksi.

Yhteensovltus. Eldkkeiden yhteensovitus tehdiidn samalla tavalla kuin TEL:ssa
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paitsi, etta isiieliiketu rvan m ukaisessa eltikkeessd yhteensovitusraja on 660/0.
Kansaneliikkeenii otetaan huomioon enintAtin perusosa ja
- jos edunsaajalla
on alle 16-vuotias lapsi- lapsikorotus. Perusosaa ei oteta lainkaan huomioon,
jos eliikkeen perusteena oleva palkka on alle 3 794 mk kuukaudessa.
I

!ndeksltarkistus. El6kkeet tarkistetaan TEL-indeksin perusteella.

Yllmltrllnen ellke. Kunnallinen eldkelaitos voi harkinnan perusteella myontdd yl imdiirdisiii elikkeiti.
Luottamushenkil6ellke. Kunnallisten luottamushenkiloiden eliikelain (vuodelta 1977) perusteella myonnetiidn kunnallisille luottamushenkiloille van-

huus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eliikkeitd. Vanhuuseldke maksetaan 63 tai 65
vuoden iAss6. Tyokyvyttomyyseliike myonnetdtin, jos vakuutettu saa ty6suhteen tai muulla perusteella tyokyvyttomyyseldkkeen tai hiinet todetaan ty6kyvyttom6ksi kunnalliseen luottamustoimeen. Perhe-eldke myonnetiidn naisleskelle ja alle '18-vuotiaalle lapselle. Vanhuus- ja tyokyvyttdmyyseldkkeen mdtird
on 2,2 0/o luottamushenkil6lle maksettujen palkkioiden ja ansiomenetyksen
korvausten yhteismiiiiriistd. Perhe-el6ke on yhdelle edunsaalalle puolet edunidttdjiin vanhuus- tai ty6kyvyttomyyseliikkeestii. Kustakin seuraavasta edunsaajasta eltikettd korotetaan 100/o edunjdtt6j6n el6kkeestii. Luottamushenkil6eldkettd ei yhteensoviteta muun sosiaaliturvan kanssa. Kunnallinen eldkelaitosvoi harkinnan perusteella myontdd myosylimddrdisen luottamushenkiloeldkkeen.
Raholtus. El6kkeet rahoitetaan kunnallisten tyonantajien varoisla.

Halllnto. Kunnallinen eliikelaitos vastaa j6rjestelmiin hallinnosta. Sisdasiainministeri6 on valvova viranomainen. Kunnallisen eldkelaitoksen lautakunta ja
korkein hal linto-oikeus toimivat val ituselimin6.

Muut elf, keltrlestel

mlt

Evankelis-luterllalsella sekd ortodoksisella kirkolla on omat eldkeliiriestelmiinsd. Edellisen el6kejdrjestelmd perustuu lakiin. Kirkon keskuskassa toimii
hallintolaitoksena. Jiirjestelmd on periaatteiltaan samanlainen kuin valtion
elSkeltirjestelmti. Ortodoksisen kirkon palveluksessa olevien eldke mddrdytyy
tiimiin kirkon eldkekassan sddnto,ien mukaan. Suomen Pankkiin,Postipankkiin
ja Kansanellkelaltokseen tyo- tai virkasuhteessa oleville eldketurva on jdrjes84

tetty ndiden laitosten eldkesddntojen perusteella. Ne noudattavat piiiiosin valtion eldkejiirjestelmiin periaatteita. Ahvenanmaan maakunnan palveluksessa
olevilla on oma eliikesiiiintonsii. Kansanedustajien eliiketurva mddrdytyy kansanedustajien eliikelain ja kansanedustajien perhe-eliikelain mukaan. Elaketa
karttuu 3,3 0/o palkasta vuodessa ia tiiysi eldke (66 o/o) 20 vuodessa. Vallloncuvoston jdsenen eltikeoikeus ja vastaavasti perhe-eldkeoikeus md6rdytyviit valtioneuvoston jiisenen ja hiinen jilkeensti suoritettavasta perhe-eliikkeestd
annetun lain mukaan piiiiosin samalla tavalla kuin kansanedustajien eldketurvassa.

9.6 Vapaamuotoiset !isEellkellrlestelyt
Ulottuvuus ja hallinto. Vapaamuotoista lisdeldketurvaa toteutetaan piiiiosin
eldkesddtioilld ja -kassoilla, jotka toimivat sosiaali- ja terveysministerion val-

vonnassa. Suurin osa ndistd eltikelaitoksista on perustettu ennen lakisiititeisen
tydeldkejirjestelmiin voimaantuloa, jolloin ne toimivat vapaaehtoisen tyoel6-

keturvan antajina.

Ellkesldtitilain alaisia eliikesddtioitd on 352. Niistd 76 harjoittaa sekii vapaa-

muotoista ettii lakisdiiteistd eldkevakuutusta ia 276 pelkdstddn vapaamuotoista lisdelSkevakuutusta. Ensiksi mainitut sd6tiot ovat ns. AB-sddtioitd, joissa
B-osasto toimii TEL-eliikkeiden ja A-osasto lisaetuien antajana. Eldkesddti6issti on 147 OOO vakuutettua, joista 77 900 kuuluu pelkdstddn lis6turvaa antaviin sddtioihin.

Avusluskassalain alaisia eliikekassoja on 29. Niistd 17 harjoittaa pelkdst66n
lisde16kevakuutusta ja 12 TEL:n tai YEL:n mukaista lakis6dteistii ja vapaamuotoista eldkevakuutusta tai yksinomaan lakisddteistd eldkevakuutusta. Eldkekassoissa on 94 000 jdsentd, joista 31 600 kuuluu pelkdstiidn vapaamuotoista

lisiieldketurvaa antaviin kassoihin. Eliikekassojen lisiiksi toiminnassa on 20

avustuskassalain alaista hautausavustus- ja eroavustuskassaa, joista maksetaan niiden piiriin kuuluville 53 800 henkilolle kertasuoritteisia etuuksia.

El6kkeet. Vapaamuotoisissa lisiieliikejarjestelyissd maksetaan yleensii vanhuus-, ty6kyvyttomyys- ja perhe-el6kkeitd sekd hautausavustuksia. Etuudet la
niiden saamisen edellytykset eroavat jiirjestelystd toiseen. Seuraava kuvaus
eduista perustuu el6kestiritioiden osalta Eliikestititioyhdistyksen laatimiin mallisddntoihin ja elaikekassojen osalta Avustuskassoien yhdistyksen tekemdiin
selvitykseen.
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Ellkeel5tldlss6 vanhuuseliike maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden

i6ssd. Tdysi eldke maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen, vdhimmiiisvakuutusajan ollessa 10 vuotta. Tdysi vanhuus- ja tyokyvyttomyyseliike on 60 tai 660/o
eldkkeen perusteena olevasta palkasta, jona ktiytetiidn samaa palkkaa kuin
TEL:ssa. Perhe-elAke on kolmelle edunsaajalle edunjdttdjiin vanhuuseldkkeen
suuruinen, kahdelle 3/4 ja yhdelle 1/2 siitii. Hautausavustuksena maksetaan
kaksinkertainen kuukausipalkka.

Ellkekassoissa vanhuuselake maksetaan miehille 65. naisille 60, 62 tai 65

vuoden idssd. Tdysi vanhuuselake on 60 tai 660/o elakkeen perusteena olevasta
palkasta 25 tai 30 vakuutusvuoden jalkeen Elakepalkkana kaytetaan loppupalkkaa tai samaa palkkaa kuin TEL:ssa. Taysi tyokyv.yttomyyselake on vanhuuseldkkeen suuruinen. Perhe-elake on tavallisesti leskelle 300/o ja lapsille
6-80/o edunjtittdidn eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Hautausavustuksena maksetaan tasasumma tai edunjattajan elakkeesta tar palkasta riippuva
rahasumma.
Yhteensovitus. Vapaamuotoiset lisaelakkeet yhteensovitetaan lakisaateisten
eliikkeiden kanssa. Yhteensovitusraja on 60 tai 660/0. Elekejarjestelystd riippuen kansaneliikkeenii otetaan huomioon perusosa, perusosan ja tukiosan
yhteismddrd tai ei kansaneldkettd ollenkaan. Muut lakisaateiset elakkeet otetaan huomioon tdysimdaraisina.

lndeksitarkistus. EldkesAdti6issii eldkkeiden indeksitarkistukset perustuvat
palkxojen muutoksiin. Eliikekassoissa indeksitarkistukset tehdddn TEL-indeksin tai palkkaindeksin perusteella. Eriiissa kassoissa tarkistuksia tehdadn
hdrkinnan mukaan.
Rahoatus. Eldkesddti6issii tyonantaja rahoittaa eldketurvan. Elakekassoissa
my6s vakuutetut osallistuvat kustannuksiin. Vakuutetun maksu vaihtelee 130/o palkasta. Tyonantaja maksaa loput tarvittavat varat. Korkein kiiytossii oleva
maksu on 2,4 o/o vakuutetun palkasta.
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10. TANSKA

(1

kr:

0.60 mk)

Elikeldrjestelmit:

-

1

Kansaneldkejdrjestel mti
Pal kansaaj ien lisdeldkejdrjestel mii
Julkisen sektorin lisdeltikejdrjestelmdt
Vapaamuotoiset lisdeltikejdrjestelyt

0.1 KansaneHkeprlestelml

Ulottuvuus. Kansaneliikejarjestelma kattaa kaikki maassa asuvat Tanskan
kansalaiset. Jirjestelmiiiin kuulumi nen on pakoll ista.
Eliikkeel. Jirjestelmdn eldke-etuuksia, vanhuus-(vuodelta 1965), tyokyvyttomyys- (vuodelta 1965) jaleskeneliikkeitd (vuodelta 1959), maksetaan erillisten lakien perusteella.

Vanhuusellke. Vanhuuseliike maksetaan 67 vuoden i6ssii. Pienituloinen,
yksiniiinen nainen saa tulosidonnaisen vanhuuselakkeen 62 vuoden iiiss6.
Tulosidonnainen eliike voidaan myontid 60 vuoden i6ssd, los vakuutetun
huono terveys tai muut erityiset olosuhteet sita edellyttaviit. Edelleen tulosidonnainen e16ke voidaan my6ntdi jopa 55 vuoden iiissd erityisillii sosiaalisilla

tai ty6markkinapoliittisilla perusteilla. Eliikkeelle siirtymistii'voidaan lykdtii
viidelld vuodella, jolloin eliikkeen madrd kohoaa.

Elikeiin ttiyttdmisen ohella vanhuuseliikkeen saamisen edellytyksena on, etta
vakuutettu on asunut Tanskassa vdhintidn yhden vuoden 15 ik6vuoden tiyttiimisest6. TAyteen eliikkeeseen vaaditaan, ettd vakuutettu on asunut Tanskassa viihintiidn 40 vuotta 15 ja67 ikdvuosien vdlilli taikka vdhintddn 10 vuotta
15 ikdvuoden tayttemisesta ja niista viihintddn viisi vdlitt6m6sti ennen eldkeiki6. Lyhyempi asumisaika vdhentAd eldketti.
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Vanhuuseldke koostuu perusmiiiirdsta ia eraista lisist6. Yksindiselle henkilolle
perusmllrl on 26 436 kr vuodessa. Tdmd mddrd maksetaan myos naimisissa
olevalle, jonka puoliso ei saa eliikettd. Jos kumpikin puoliso saa eldkettii, sen

mddri on 24264 kr vuodessa kummallekin. Elike, joka otetaan ennen 67

vuoden ikdd, on tulosidonnainen. Jos tulot yksin6iselli jidvdt alle 10 500 kr ja
aviopuol isoil la alle 21 1 00 kr vuodessa, perusmddrd maksetaan kokonaisena.
Jos tulot ylittdvdt ndrni rajat, vuosittaista perusmdiirdd alennetaan 60 kruunulla kutakin 100 kruunua kohti ylimenevdltii osalta. Tuloksi ei lasketa kansanelaketta, palkansaajien lisdel6kejdrjestelmasta maksettavaa elaketta eikd lapsilisid. Tuloksi ei myoskhdn lasketa tyotuloa, joka ei yksiniiisellii ylitd 11 000 kr
eikd aviopuolisoilla 16 600 kr vuodessa. Kun perusmiiiirii on endd 1/40 ldydestd mddrdstidn, sen maksaminen loppuu kokonaan. Normaali, 67 vuoden
iassa otettu vanhuuseldke on perusmdiirdn osalta muista tuloista riippumaton.
Eldkkeen perusmiitiriitin maksetaan seu raavia korotu ksia:

ElXkellsll maksetaan yksiniiselle, jonka tulot eivdt ylitd 6 800 kr ia avioparille,
jonka tulot eivdt ylitd 9 900 kr vuodessa. El6kelisdn miidrd on avioparieldkkeensaajalle 4992 kr ja muille 4644 kr vuodessa. Kun tulot kansaneldkettd
lukuun ottamatta ylittdvdt edellS olevat tuloralat, eldkelis66 alennetaan 30
ylimenevdn tulon osalta.

o/o:lla

Avlolllttollsll maksetaan 3 372 kr vuodessa, jos vain toinen puolisoista saa
eldkettti. Avioliittolisen asemesta maksetaan valmokorotuz 27 432 kr vuo-

dessa, jos eliikkeensaajan vaimo on tdyttdnyt 62 vuotta. Ndmii molemmat
etuudet ovat tulosidonnaisia. Tuloharkinta ndiden etuuksien osalta aloitetaan
vasta sen jdlkeen, kun tulohar:kinta on kokonaan viihentdnyt eliikelisAn osuuden eltikkeestd.
Erityisen vaikeissa oloissa elAvdlle eliikkeensaajalle voidaan harkinnan perusteella maksaa henkllUkohtalrta llrll. NditA lisid varten Suur-Ko6penhaminan
kunnat voivat kunakin vuonna kdyttdd rahamtidrdn, joka on 734 kr kerrottuna

niiden alueella asuvien el6kkeensaaiien mddrdllii. Muilla kunnilla kruunumddrd on 628. Vuonna 1981 nditd mddrii voidaan poikkeuksellisesti korottaa
131 kreldkkeensaajaa kohti. Vuonna 1981 on lisdksi kiiytettiivissi 100 milioonaa kr eliikkeensaai ien asu ntojen liim

m

itysku I ujen peittim iseen.

Odotusllsl6 maksetaan, kun vakuutettu lykkdi eldkkeelle siirtymistii ohi 67
ikdvuoden. Odotuslisd on 50/o perusmiiiiristd jokaiselta puolen vuoden pituiselta lykkiykseltd, yhteensii enintiiiin 300/o perusm66risti kolmen vuoden lykkdyksen jilkeen. Odotuslisii on tulosidonnainen samalla tavalla kuin kansaneldkkeen perusmidrd ennen 67 vuoden ikiiti otettuna. Tuloharkinta odotus88

lisdn osalta aloitetaan vasta sen i6lkeen, kun tuloharkinta on kokonaan

vdhentdnyt perusmAdrdn osuuden elAkkeestd.

Eliikkeensaajalle, joka on tdyttdnyt 80 vuotta ennen huhtikuuta 1971 , maksetaan lklkorotuksena 1 932 kr vuodessa. lkdkorotus ei ole tulosidonnainen.

Tydkyvyttdmyyseldke. Tyo kyvyttomyyseldke maksetaan vaku utetu le, jon ka
tyOkyky on fyysisen tai psyykkisen sairauden vuoksi alentunut ainakin puolella. Tyokyvyttomyyseldkkeit6 on kolmea eri suuruutta riippuen ty6kyvyttomyyden asteesta. Korkein tyokyvyttomyyseldke maksetaan vakuutetulle, joka
on tiiysin tyokyvyton tai jolla on jdljelld vain merkitykset6n osa tyokyvystd.
Keskimmiiinen eldke maksetaan vakuutetulle, jota ei voida pitdd tdysin tyokyvyttomiinii mutta jonka tyokyky on kuitenkin alentunut 2/3, ja alin eldke vakuutetulle, jonka tyokyky on alentunut viihintiiiin puolella mutta alle 2/3. Oikeus
tyokyvyttomyyseliikkeeseen alkaa 15 vuoden i6ssd. Korkeimman eldkkeen voi
kuitenkin saada vasta 18 ikiivuoden ,idlkeen.
I

TyokyvyttomyyselAke

m

uodostu u perus-, ty6kyvyttdmyys- ja ansiokyvytto-

myysosista. Perusosa on yhtd suuri kuin vanhuuseliikkeen perusmddrA. Ty6kyvytt6myysosan mddrii on naimisissa olevalle, jonka puoliso saa tydkyvyttomyyseliikettd tai jiiljempdne selostettavaa tyokyvyttomyystukea. 'l 0 344 kr ja
muille 12 060 kr vuodessa. Ansiokyvytt6myysosan miiiiriit ovat vastaavasti
12 096 kr ja 16 716 kr vuodessa.

Tyokyvyttomyyseldkkeen perusosa on tulosidonnainen samalla tavalla kuin
vanhuuseliikkeen perusmdiirii ennen 67 vuoden ikd6 otettuna. Korkelmman
ty6kyvytttimyyseldkkeen m66rd on yhtd suuri kuin perus-, tyokyvyttomyys- ja
ansiokyvytt6myysosat yhteensd eli avioparieldkkeensaajalle 47 148 kr ja
muille 55 776 kr vuodessa. Kesklmmllten ty6kyvytt6myycellkkeen mddrd on
perus- la tydkyvyttomyysosien yhteismddrA eli avioparieliikkeensaajalle
34 812 kr ja muille 38 736 kr vuodessa. Alln ty6kyvytt6myyselXke muodostuu
puolesta perusosasta ja puolesta tyokyvyttomyysosasta eli avioparieldkkeensaajalle 17 412 kr ja muille 19 368 kr vuodessa.

Tyokyvytt6myyseldkettd voidaan korottaa eldkelis6lld (ei kuitenkaan alinta
tyokyvyttomyyselaketta), avioliittolisiillii, vaimokorotuksella ja henkilokohtaisella lis6lld samoilla perusteilla ja mddrilld kuin vanhuuseldkkeessd. Niiden
lisiiksi voidaan maksaa tuloista riippumatonta apullslE henkilolle, joka tarvitsee pysyviisti toisen henkilon apua tai jonka tyokyvyttomyys aiheutuu sokeudesta tai voimakkaasta heikkondk6isyydesta. Apulisdn mddrd on 12 300 kr
vuodessa. Holtolis5l maksetaan, jos edunsaaja on jatkuvasti toisen henki16n
hoidon tai ldsndolon tarpeessa. Hoitolisdn mddrd on 24552 krvuodessa. Apuja hoitolisdd ei makseta samanaikaisesti.
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Vakuutetulla, joka on tyokyvytt6myyseliikelain mukaan tydkyvytdn, mutta
joka ei saa eliikettd, koska hdn on edelleen tyossd, on oikeus erityiseen ty6kyvytt6myystukeen, jos hiin muutoin olisi oikeutettu korkeimpaan tai keskimmdiseen tyokyvyttomyyseldkkeeseen. Samanlaista tukea maksetaan kuuroil le
henkiloille. Tdmdn etuuden mddrd on avioparieldkkeensaajalle 9 612 kr ja
muille 11 856 kr vuodessa. Vuoden 1981 alusta tyokyvyttomyystuki on tehty
tulosidonnaiseksi etuudeksi. Tuloharkinta ei koske vakuutetulle maksettavaa
apu- tai hoitolisdd.
Ed u nsaaja n tiiyttdessd 67 vuotta hdnen tyo kyvyttom yyseliikkeensii m u uttu u
vanhuuseltikkeeksi, jolloin eldkkeen miiiird normaalisti alenee. Apu- ja hoitolisien maksamista voidaan jatkaa vanh uuse16keai kanaki n.

Leskeneldke. Leskeneldkett6 maksetaan 55 vuotta t6yttdneelle naisleskelle,
joka oli leskeksi jdddessddn tdyttdnyt 45 vuotta. LisAksi edellytetdtin avioliiton
jatkuneen v6hintd6n viisi vuotta.

Avioliiton kestosta riippumatta leskeneldke maksetaan leskeksi jdddessddn 45
vuotta tdyttineelle leskelle, jos hdnel16 on edunjiittiijtin kuollessa huollettavanaan kaksi tai useampia alle 18-vuotiaita lapsia. Ttissii tapauksessa eldketti
maksetaan niin kauan kuin huoltovelvollisuus ainakin yhtd lasta kohti kestdti.
Jos huoltovelvollisuus loppuu ennen kuin leski tiiyttiiti 55 vuotta, eldkkeen
maksamista jatketaan vasta tiistd idstd 16htien. Tdlloin ei kuitenkaan entiii
vaadita, ettd avioliitto oli kestanyt viisi vuotta.
Erityistapauksissa eliike voidaan maksaa leskelle
- samoin kuin muullekin
jo 50 vuoden iasta, jos asianomaisen huono terveys tai
yksindiselle naiselle
muut erityiset olosuhteet sita edellyttavat.
Leskeneldke muutetaan vanhuuseldkkeeksi lesken tiiyttiiessii 62 vuotta. Eldkkeen maksaminen lopetetaan, jos leski alkaa saada tydkyvytt6myyselaketta.
Samoin tapahtuu, jos leski solmii uuden avioliiton, mutta maksaminen voidaan
aloittaa uudelleen avioliiton purkautuessa.
Leskeneldke on saman suuruinen kuin yksindisen henkilon vanhuuseliikkeen
perusmddr6. El6ke on tulosidonnainen ja tulorajat ovat samat kuin vanhuuseliikkeessd. Leskeneldketta voidaan korottaa e16kelisdlld ja henkilokohtaisella
lisiillti samoi n kuin vanhuuseliikkeessii.
Hautausavustus. Hautausavustus maksetaan sairausvakuutusj6rjestelmistd.
Sen miiiirii on 2 150 kr.
Asumistuki. Tulosidonnaista asumistukea
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(1

979) maksetaan, jos asu miskus-

ukset omassa asu n nossa tai vuok ra-asu n nossa y ittdvdt eldkkeensaaian
tuloista, perheen koosta ja asunnon huoneiden lukumiitiriistd riippuvan alarajan. Alaraja on 150/o alle74 500 kruunun vuodessa jddvistii tuloista, jos asunnossa on yksi huone enemmdn kuin perheenjdsenid, 200/o niistd jos huoneita
on kaksi enemmdn kuin perheenidsenid, lai25o/o los huoneita on vdhintiiiin
kolme enemmdn kuin perheenjdsenid. Jos tulot ylittiviit 74 500 kr vuodessa,
alaraja on ylittdvdltd osalta 25, 30 tai 350/0. Asumistuen miiiirii on alaraian ia
asumiskustannusten vdlinen erotus. Asumistuen vdhimmiismdiird on 156 kria
enimmdismiidri 14 604 kr vuodessa.
tan

n

I

lndeksitarkislus. Eldkkeet tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, huhti- ja lokakuussa, elinkustannusindeksin perusteella. Jos indeksissd on tapahtunut

vdhintii6n 30/o:n muutos, tehdddn vastaava korjaus eldkkeissii. Lisdksi tehdddn
kerran kahdessa vuodessa ylimddrdinen tarkistus, joka perustuu tydmarkkinoilla sovittuihin alempien palkkolen korotuksiin.

Rahoitus. Kansaneldkkeet rahoitetaan piiiiosin valtion varoista. Vakuutetut
maksavat vanhuuseldkkeitd varten 1,20lo valtionverotuksessa verotettavasta
tulostaan. Tyonantajilta peritddn 50 kr vuodessa jokaisesta kokovuotisesta
palkansaajasta tyokyvyttomyyseldkkeiden kustannuksiin. Kunnat osallistuvat
henkilokohtaisten lisien rahoitukseen noin 250lo:n osuudella.
Hallinto. Kansaneldkejerlestelmaa varten ei ole perustettu erillistd hallintoorganisaatiota. Paikallisella tasolla kuntien viranomaiset vastaanottavat eliikehakemukset, tekevat eldkepddtokset ja maksavat eldkkeet.Liiiinintasolla
toimivat kuntoutus- ja eldkelautakunnat ratkaisevat kuitenkin tyokyvyttomyyseldkettd hakevan vakuutetun tyokyvyttomyysasteen sekd tekeviit pdiitdkset
kaikista niistd el6kkeista, jotka myonnetdiin ennen vakuutetun 62 vuoden ikiiii.
Sosiaal iministeriolld on kansaneliikejdrjestelmdn ylin valvontaoikeus ja halli ntovalta koko maan tasolla. Muutoksenhakuelimind toimivat kuntien viranomaiset, ldinintason valituslautakunnat ja ylimpdnd asteena sosiaaliasiain valituslautakunta.

Varhalseltke. Tydttomyysvakuutuksesta maksetaan varhaiseliike

(1

979) 60

vuotta tayttaneel le vapaaehtoisesti eldkkeel le jdilvtil le vakuutetu le. Eldkkeen
saadakseen vakuutetun on pitinyt kuulua tyottomyyskassaan vdhintddn 10
vuoden ajan viimeisistii 15 vuodesta. Eldkkeen mddrd riippuu el6keajan pituudesta sekd tyottomyyspdiviiraha n mdiiriistd. Ensi m mdiseltd 30 k u u kaudelta
varhaiseliike on yhtd suuri kuin tyottomyyspiiiviiraha (enintddn 83 928 kr vuodessa), seuraavilta 24 kuukaudelta 800/o tyottomyyspiiiviirahasta ja liiljelld olevalta eldkeajalta yleisen eldkeidn (67 vuotta) tdyttdmiseen asti 600/o tydttomyyspiiiviirahasta. Eldkkeensaaja voi tehdd ty6td vuodessa edelleen enintiiiin
200 tunnin ajan ilman, ettd silld vield on vaikutusta varhaisel6kkeen saamiseen.
I
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10.2 Palkansaaflen llsdellkellrlestelmil
Ulottuvuus. TyomarkkinalSrjest6jen perustaman lis6eldkejdrjestelman (1964)

piiriin kuuluvat kaikki 16-66-vuotiaat palkansaajat, joiden viikkotyoaika on
viihintddn 10 tuntia. ltsendiset yrittdjdt ovat periaatteessa jarjestelm6n ulkopuolella, mutta henkilo, joka saa tuloa sekd yrittdjdnd ettti palkansaajana,
lasketaan palkansaajaksi la siten jdrjestelmi6n kuuluvaksi. Jos palkansaaja

siirtyy itsendiseksi yrittdjdksi, hinelld on oikeus pysyi edelleen 16rjestelmdssd,
mikdli hin on kuulunut sen piiriin palkansaajana viihintiitin kolme vuotta.
Lis6eldkejdrjestelmii perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle.

El{kkeet. Lisde16kejirjestelmdstd maksetaan vanhuus- ja leskenel6kkeitd
Vanhuusel{ke. Vanhuuseldke my6nnetdiin 67 vuotta ttiyttAneelle vakuutetulle,

joka on maksanut vakuutusmaksuja vdhintiiiin kolmelta vuodelta. El6kkeelle
siirtymistd voidaan lykitii 70 ikdvuoteen. Eldkkeen saaminen ei edellyti ty6nteon lopettamista.
Alle 60-vuotiaan vakuutetun katsotaan olleen jirjestelmdssd koko vuoden, jos

hdn on maksanut vakuutusmaksuja 44 viikolta ko. vuoden aikana. Tdtd vanhemmilla vakuutetuilla vastaava raja on 36 viikkoa. Ne vakuutetun maksamat
viikot, jotka ylittdvdt edelliset mdiirdt, lasketaan hdnen hyvdkseen niiden vuosien osalle, joilta hdnelld ei ole tiiyttd mddrdi vakuutusmaksuviikkoja.
Eltike m66rdytyy kahden eri siiiinn6n mukaan riippuen siitd, onko vakuutettu

tullut jdrjestelmddn ennen huhtikuuta 1965 vai sen jiilkeen. Maksimieldke on
kuitenkin molemmissa tapauksissa 4 008 kr vuodessa. Tdh6n vaaditaan 40

vakuutusvuotta j6rjestelmiin piirissti. Jokainen vakuutusvuosi kartuttaa

e16-

kettd tietyl ld rahamiiirdl16.

Ennen huhtlkuuta 1965 iariestelmiin piiriin tulleille elake lasketaan erityisasteikon mukaan. Eldkkeen suuruus riippuu vakuutusvuosien lukumdirasta ja
siitii ajankohdasta, jolloin vakuutettu oli tullut jarjestelmaan. Vuonna 1932 ja
sen jiilkeen syntyneilld on mahdollisuus ansaita t6ysi eldke eli 4 008 kr. Titd
aikaisemmin syntyneilld el6ke on aina pienempi. Vuonna 't981 elikkeelle j66vit saavat 1 836 kr vuodessa 17 vakuutusvuoden jdlkeen. Jokaisella vuosiluokalla eliikettd karttuu lisdd 108 kr vuodessa vuoteen 1984 saakka,1'44 kr
vuonna 1985, sen jilkeen 156 kr vuodessa vuoteen 1991 ja siitii eteenpiin 96 kr
vuodessa vuoteen 1999 asti jolloin ensimmdiset tdydet vanhuuseldkkeet maksetaan. Jos vakuutusvuosia on tdyttii mddrAd viihemm6n, eliike on vastaavasti
pienempi.
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Lisdeldkejdrjestelm66n ennen huhtikuuta 1 965 tulleille elikkeeseen maksetaan erityinen bonus. Sen mddrii on huhtikuun 1906 jilkeen syntyneil16 44,40lo
eliikkeen mdirdstd. Sitd ennen syntyneillii bonus oli 600/0. Vuonna 1981 eldkkeelle jiidville bonus on 816 kr vuodessa.

Huhtikuun 1965 jiilkeen jdrjestelmdiin tulleet kartuttivat eldketti 60 kr kutakin
vuotta kohti syysku un 1972 loppuun ja sen jdlkeen 1 00 kr kutakin vuotta kohti.
My6s huhtikuun '1 965 jiilkeen iarjestelman piiriin tulleille maksetaan bonus.
Sen miiirii on nykyisten sddnn6sten mukaan 48 kr vakuutusvuotta kohti.
Lisdeldke maksetaan vuosittain kertasuorituksena, los sen m6drd jd6 alle 300
kr vuodessa.
Mikdli vakuutettu lykktid eldkkeelle siirtymisttiiin (enintitin 70 ikAvuoteen asti),
50/o kutakin puolen vuoden lykkaysta kohti.

eliikettd ja bonusta korotetaan

Leskeneltke. Leskeneliike maksetaan 62 vuotta tayttaneelle nais- tai miesleskelle, jonka avioliitto oli jatkunut ainakin 10 vuotta. Edunjittdj6n edellytettidn
kuuluneen ldrjestelmidn samoin vdhintddn 10 vuotta.
Leskeneldkkeen miiiirii on 500/o lisdeldkejdrjestelmdn mukaisesta edunjdttAjdn
vanhuuseldkkeestii tai, jos edunjdttdjd ei vield ollut elSkkeelld, siitii eldkkeestd,
lonka hiin olisi kuollessaan saanut. Leski saa eldkkeeseen bonuksen samojen
saantOjen mukaan kuin edunjittdj6.
Mikdli leskellii on oikeus eldkkeeseen useamman kuin yhden avioliiton perusteella, yhdistetyt eliikkeet saavat olla enintddn puolet taydesta lisdeldkkeestti
(eli4 008 kruunusta) ja mahdollisista lykkayskorotuksista. Siind tapauksessa,
ettii leski on itse ansainnut omaa elikettii, hin voi 67 vuoden idssii saada joko
oman vanhuuseldkkeen tai leskeneldkkeen riippuen siitii kumpi on suurempi.

Leskenelike maksetaan myos eronneelle naiselle. Eliikkeen mlidrii on tdl16in
suhteessa avioliiton aikaisiin vakuutusvuosiin.
Leskeneliike pdiittyy aina, jos leski solmii uuden avioliiton, mutta alkaa uudelleen, jos uusi avioliitto purkautuu. Viimeksi mainittu stidnnos ei kuitenkaan
koske eronnutta naista, joka oli mennyt uuteen avioliittoon.

lndeksilarklstus. Eliikkeiden tarkistus ei ole automaattista. Eltikkeiti voidaan

tarkistaa jarjestel man tuottamasta yl ijaamasta.

ja ty6nantajat vastaavat iarjestelman rahoituksesta.
vakuutetut
maksavat'l 2 kr la tyonantaiat 24 kr. Jos vakuuteKuukarrsipalkasta

Rahoitus. Vakuutetut

93

tun tyoaika kuukaudessa on alle 130 tuntia mutta ainakin 86 tuntia, vakuutusmaksu on vakuutetulla 8 kr ia tyonantajalla 16 kr. Jos tyoaika on 43-86 tuntia
kuukaudessa, vakuutusmaksut ovat vastaavasti 4 ja 8 kr. Viikkopalkkaisilla
vakuutusmaksut viikkoa kohti ovat neljdsosa edellisistii.

Halllnto. Tyomarkkinoiden lisde16ke-niminen laitos vastaa jdrjestelm6n hallinnosta. Laitoksen johdossa ovat palkansaajien ja tyonantajien edustajien
muodostamat edustajisto ja hallitus. Edustajiston jisenistd puolet (15) edustaa palkansaajia ja puolet (15) tyonantajia puheenjohtajan ollessa puolueeton.
Palkansaajaedustajiin kuuluu kolme edustajaa tyoministeriosta. Tyonantajaedustajiin puolestaan kuuluu yksi edustaja valtiovarainministeri6sta, yksi
sisdasiainministeriostd ja kolme tyoministeriostd. Hallituksessa on 10 jasenta,
loista puole! edustaa vakuutettuja ja puolet ty6nantajia. Puheenlohtajana toimii edustajiston puheenjohtaja.
Keskuslaitos keriiii vakuutusmaksut suoraan tyonantajilta sekd myontdd ja

maksaa eldkkeet. El6kehakemusten vastaanotto tapahtuu kuntien viranomaisten sekii maan pankkien ja sdistokassojen vAlitykselld.

Tyoministeri6lld on iarjestelman ylin valvontaoikeus. Muutoksenhakuelimend
toimii tyoministeri6n asettama val ituslautakunta.
Palkansaalien ellnkustannuskorvausrahaslo. Vuosien 1977-79 tulopolitiikas-

ta sovittaessa paatettiin, ettii osa hintojen nousun aiheuttamasta palkkojen
korotuksesta siirretdAn ei suoraan palkansaajille
vaan palkansaajan tilille
-

-

tdtd varten perustettuun palkansaajien elinkustannuskorvausrahastoon. Rahaston hallinto annettiin palkansaajien lisdeltikejdrjestelmasta vastaavalle laitokselle. Palkansaajan paaomatilia kartutetaan sijoitetun pddoman korkotuotolla. Palkansaaja saa varat kertasuorituksena ktiyttoonsd eldkkeelle siirtyessiiiin. Varojen maksu aloitettiin vuoden '1981 alussa. Tiilloin el6kkeelle
siirtynyt sai veronpiddtyksen jdlkeen kertasuorituksena 4 253 kr.

10.3 Julklsen sektorln llslellkellrlestelmlt
Ulotluyuus. Valtion ja kuntien palveluksessa olevien lisdeliiketurva perustuu
vi rkamieslaki in, kuntakohtaisii n jariestelyihin ;a tyomarkki naldrjest6jen vdl isiin sopimuksiin. Lisiieltikejdrjestelmien lukumdirdstd ja niiden piirissd olevista vakuutetuista ei ole tarkkoja tilastotietoja. Seuraava kuvaus lisiieldketurvasta perustu u ns. tyypi I iseen eldkeliirjestelyyn. Kiiytdn nossii j6riestel m issd
voi olla suuriakin eroja.
I
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Elakkeet. Lisdeliikeidriestelmistii maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-eliikkeit6.

Vanhuusel{ke. Vanhuuseliike miiiirdytyy vakuutusvuosien lukumdiirin ja loppupalkan mukaan. Tdysi eldke on 660/o loppupalkasta 37 vakuutusvuoden
jdlkeen. Vakuutusvuosien laskeminen aloitetaan tavallisesti 25 ikdvuodesta.
Eldkeikd on 67 vuotta, joskin tietyissii ammateissa se voi olla t6td alhaisempi.
Vakuutettu voi ottaa eliikkeensii alennettuna io 60 vuoden iassa tai lykdtd sen
aina 70 vuoteen.

Tydkyvytt6myysellke. Tyokyvyttomyyseldke lasketaan samal la taval la k u i n
vanhuuseldke ottamalla vanhuuseldkeikdiin itiljellti oleva aika huomioon eliikkeeseen oikeuttavana aikana.

Perhe-e!{ke. Perhe-eldke maksetaan nais-

ja

miesleskelle sekti lapsille.

Yleensii leskene16ke on 660/o edunjdttdjiin loppupalkasta tai eliikkeestii. Lapselle el6keprosentti on tata alhaisempi.
Yhleensovitus. El6ke yhteensovitetaan kansaneldkkeen kanssa siten, ettd lis6elaketta alennetaan vakuutusvuosien miiiirdstd riippuvalla rahasummalla.
Alennus on aina pienempi kuin kansaneliikkeen tdysi mddrd. Palkansaajien
lisdeldkejiirjestelmdstd edunsaajalle maksettava lisde16ke on yhteensovituksen ulkopuolella.

lndeksltarkistus. Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan palkkojen tarkistuk-

sen yhteydessd.

Rahoitus. Virkamieseliikkeet rahoitetaan julkisin varoin. Tyomarkkinajdrjesto-

jen sopimuksilla perustettujen eldke.idrjestelmien kustannuksiin osallistuvat
my6s vakuutetut.

Halllnto. Valtion palveluksessa oleville elakkeet maksetaan Valtiokonttorista ja
kunnan palveluksessa oleville ao. kunnan varoista, ellei elSkeliirjestelyd varten
ole perustettu eldkekassaa. Eliikekassoia on mm. sairaanhoitoalalla, opettajilla ia lakimiehill6.

10.4 Vapaamuotoiset lls{ellkel6rlestelyt
Ulottuvuus ja halllnto. Lisdeldkeldrjestelyi6 on noin 5 000. Niistd liihes 300 on
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toteutettu perustamalla elakekassa ja loput ottamalla vakuutus vakuutusyhtioiste tai pankeista. Eldkekassan perustaminen edellyttdti, etta sen piiriin tulee
vEihintddn 50 vakuutettua. Kassoja ovat perustaneet mm. pankit, vakuutusyhti6t, suurehkot liikeyritykset ja erdtit ammattiryhmdt (esim. l6dk6rit ja insino6rit). osa lisdeldkejdrjestelyista perustuu tyomarkkinajdrjestdjen v6lisiin sopimuksiin. Yksityisten tyonantajien ohella valtio ja kunnat ovat tehneet nditii
sopimuksia. Vuonna 1979 tehdyn otostutkimuksen mukaan 21-66-vuotiaista
toimihenkiloistii 520lo ja tydntekijoistd 70lo on jonkin lisaieldkejdrjestelyn piiriss6.

Ellkkeet. Eldkejtirjestely voi olla joko jatkuvia vanhuus-, tyokyvytt6myys- ja

perhe-elikkeitd maksava eldkevakuutus tai kertasuoritteisia etuuksia maksava
pddomavakuutus tai ndiden yhdistelmd. viimeksi mainitussa vakuutettu voi
itse p66ttdd ottaako htin karttuneen elikeoikeuden jatkuvana e16kkeenii vai
kertasuoritu ksena.
Vanhuusellke. Vanhuuseldke maksetaan yleensii 67 vuoden iiissii. Alennettuna eldke voidaan useimmissa iarjestelyissa saada jo 60 vuoden idssA. Jatkuvia eliikkeitd maksavissa jdrjestelyissii el6ke md6rdytyy palkan ja vakuutusajan
pituuden mukaan. Tdysi vanhuuseldke on 40 vakuutusvuoden jdlkeen 65700lo loppupalkasta yhteensovitettu na yleisten eldk keiden kanssa.
Tydkyvytl6myyselIke. Tdysi ty6kyvyttomyyseldke on yleensi vanhuuseliikkeen suuruinen. Osittainen tyokyvyttomyys oikeuttaa vastaavaan osuuteen

tiiydesti eldkkeestd.

Perhe-e!{ke. Perhe-eldke maksetaan nais- la miesleskelle sekd lapselle. Elakkeen mddrd leskelle riippuu lesken itistd ja edunjdttdjdn eliikkeen miiirdstd.
Ennen 62 vuotta saatu leskeneldke on yleensd saman suuruinen kuin se e16ke,
jonka leski saa palkansaajien yleisestd listieldkejirjestelmdstd; 62-62 vuoden
iSss6 saatu el6ke on 80-'1000/o edunjtittdjdn eldkkeestd ja 67 vuoden iiistd
ldhtien 600/o edunjdttiijdn elikkeesta. Lapseneltike on 'tO-Z}o/o edunj6ttdj6n
eldkkeestd puoliorvolle ia 20-40o/o tdysorvolle. Perhe-eldketurvaa on usein
tdydennetty kertasuoritteisia etuuksia maksavalla ryhmxhenklvakuutukseila.

lndeksltarklslus. Maksussa olevia eliikkeitd tarkistetaan jirlestelyjen tuottamasta ylijddm6std elinkustannusindeksin muutosten mukaan.
Raholtus.Vakuutetut maksavatyleensd 1/3 jatyonantajat2/3 lisiiel6kejdrjestelyn kustannuksista.
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11. VEROTUS

Jatkuvina elikkeinii maksettavat etuudet ovat tavallisimmin veronalaista tuloa
saajalleen, kun taas kertasuoritukset ovat verottomia. Lakisddteistd eldketurvaa varten maksetut vakuutusmaksut ovat yleensii verotuksessa vdhennyskelpoiset. Vapaamuotoisen lisiieldketurvan osalta kdytiinto vakuutusmaksujen
vtihennyskelpoisuudessa vaihtelee melkoisesti maasta toiseen. Seuraavaan
on koottu yleisluontoiset tiedot elakkeiden verotuksesta ja vakuutusmaksulen
viihennyskelpoisuudesta kustaki n Pohjoismaasta.

lslantl. Kansaneldkettd ja lisdeldkkeita ei veroteta kunnanverotuksessa. Valtionverotuksessa ne sitd vastoin ovat veronalaista tuloasaajalleen. Tyonantajan
maksamia vakuutusmaksuja ei katsota vakuutetun tuloksi, joten ne jdivdt
verotuksen

u

lkopuolelle.

Tyonantaja, itsendinen yrittdji ja my6s vakuutettu voivat vdhentdd maksamansa vakuutusmaksut verotuksessa. Lisdeldkeiarjestelmissd tyonantajien
vdhennysoikeudelle on asetettu yliirajaksi 1 10/o palkkasummasta.

Norla. Kaikki latkuvat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Kertasuorituksena

maksettavat hautausavustukset ja vapaamuotoisista lisdeliikejarjestelyista
saatavat ryhmdhenkivakuutusten etuudet ovat sitd vastoin verottomia. Verotuksessa eldkkeensaajat ovat perhe-eliikkeen saajia lukuun ottamatta oikeutettuja erityisvdhennykseen, jos el6ketulo idd tietyn rajan alapuolelle. Tyonantajan vakuutetun elAketurvaa varten maksamia vakuutusmaksuja ei katsota
vakuutetun tuloksi eikii niistd ndin ollen peritd veroa.
Tyonantaja voi vdhentdd verotuksessa liikekuluina sekd lakisditeistd ettd vapaamuotoista eldketurvaa varten maksamansa vakuutusmaksut. Oman eldketurvansa osalta ei itseniiisel16 yrittdjdl16 eikd vakuutetulla ole tdtd vdhennysoikeutta lakisddteisessti eldkevakuutuksessa. Vapaamuotoisessa lisiieldkejdrjestelyssti sitd vastoin myos vakuutettu voi vdhentdd omaa eliiketurvaansa
varten maksamansa vakuutusmaksut, mutta vain tiettyyn rahamddrdiseen yltirajaan asti. Sen suuruus riippuu siitd onko vakuutetulla huollettavia.
Ruotsi. Lakisdtiteisestd ja vapaamuotoisesta eliikevakuutuksesta saatavat jatkuvat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Poikkeuksen tdstd muodostavat kansaneliikejdrjestelmddn kuuluvat asumislisA ja vammaisuuskorvaus, jotka ovat

verottomia. Verottomia ovat myos ryhmdhenkivakuutusten kertasuoritteiset
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etuudet. Eldkkeensaajat voivat tehdd verotuksessaan erityisv6hennyksen,
jonka ansiosta pienet eldkkeet kdytdnnossi jiidvdt verotuksen ulkopuolelle.
Tyonantajan vakuutetusta maksam ia vakuutusmaksuja ei katsota vakuutetun
tuloksi eivdtka ne nain ollen ole hdnelle verotettavaa tuloa. Tdm6 ei koske
vapaamuotoiseen lisdeldketurvaan kuuluvia ryhmdhenkivakuutuksia.
Tyo nantajan lakisd6teiseen eliikeva ku utukseen vaku utetusta maksamat va-

kuutusmaksut ovat verotuksessa viihennyskelpoiset. Kdytiint6 on sama itse-

ndisen yrittdjiin omaa eliiketurvaansa varten maksamissa vakuutusmaksuissa.

Vapaamuotoisessa eldkevakuutuksessa vakuutusmaksujen viihennyskelpoisuus riippuu eliikejdrjestelyn perustamisajankohdasta. Tammikuun 1976 jdlkeen perustetuissa lisdelikejdrjestelyissa tydnantajilla ei ole vakuutusmaksujen vdhennysoikeutta. Sitd aikaisemmin perustetuissa lisdeldkejirjestelyissd
vakuutusmaksut ovat vdhennyskelpoiset tiettyyn ylirajaan asti. Timti koskee
sekd tydnantajien ettii vakuutettujen maksamia vakuutusmaksuja.
Suoml. Kansaneldkejdrjestelmdn kaikki eldke-etuudet ovat verottomia. Sama

koskee ryhmiihenkivakuutuksista maksettavia kertasuoritteisia etuuksia.
Kaikkien ansioeltikejirjestelmien maksamat eliikkeet ovat sitd vastoin veron-

alaista tuloa. Niin on sekd lakisidteisessa etta vapaamuotolsessa el6kevakuu-

tuksessa. Tydnantajan vakuutetusta eldkevakuutukseen maksamia vakuutusmaksuja ei katsota vakuutetun tuloksi, joten ne jdiivdt verotuksen ulkopuolelle.

Tyonantaja voi v6hentdd maksamansa vakuutusmaksut verotuksessa luonnol-

lisina kuluina. Vapaamuotoisen lisdeldkejirjestelyn osalta viihennyskelpoi-

suus koskee vain sit6 osaa vakuutusmaksua, joka tarvitaan eliikevastuun kattamiseen. Vakuutetun la itsenaisen yrittirjdn omaa eldketurvaansa varten

maksamat vakuutusmaksut ovat verotuksessa vdhennyskelpoiset

saakka tuloista.

150/o:iin

Tanska. Kansaneldkejdrjestelmiin asumistukea lukuun ottamatta kaikki eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Veronalaisuus koskee sekd lakisdiiteista etta
vapaamuotoista eliiketurvaa. Kertasuoritteiset, perhe-elaketurvaa tiiydent6vien ryhmiihenkivakuutusten etuudet ovat verottomia. Jos tydnantaja maksaa
ryhmdhenkivakuutuksessa vakuutusmaksun vakuutetun puolesta, vakuutettua verotetaan tdstd edusta 400/0. Muiden vapaamuotoisesta lisdeldkejdrjeste-

lystii maksettavien kertasuoritteisten etuuksien verotus riippuu jiirjestelyn

perustamisajankohdasta. Vuonna 1980 ja sen jiilkeen perustetuissa jar,estelyissd veroprosentti on 40. Tdtd aikaisemmin perustetuissa jiirjestelyissd veroprosentti on vuoteen 1980 saakka 25 ja sen jdlkeen kertyvdltd e16keoikeudelta

40. Verotuksen vaikutusta alennetaan eldkkeensaajalle myonnettavalla erityisvdhennyksel16. Tyonantajan vakuutetusta maksamia vakuutusmaksuja ei
98

mainittua ryhmiihenkivakuutusta lukuun ottamatta -tunylld
tuloksi eik6 niitd ndin ollen veroteta.

katsota vakuute-

Ty6nantajan lakisiidteiseen el6kevakuutukseen maksamat vakuutusmaksut
ovat liikekuluina verotuksessa vdhennyskelpoiset. Kaytanto on sama kertasuorituksena maksettavia etuuksia lukuun ottamatta myos vapaamuotoisissa
lisdel6kejtirjestelyissA. Kertasuoritteisten etuuksien osalta vdhennysoikeutta
on rajoitettu siten, ettd huomioon otetaan vain ne vakuutusmaksut, iotka eivdt
ylitd 15o/o alle 45-vuotiaiden ja 20o/o yli 45-vuotiaiden palkansaajien palkkasummasta yrityksen palveluksessa.
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