


Jouko Janhunen

ELAKEJARJESTELMAT
TEOLLISUUSMAISSA

Eldketurvakeskuksen
tutkimuksia 1987:3



ISBN 951-9043-71-3
Gummerus Oy:n kirjapainossa
Jyvtiskyliisse 1987



Tiivistelmd

Janhunen, JouKo: nIArgArursru-uAT TEoLLISUUSMAISSA.
Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1987:3. Helsinki 1987. 227 s.
Tutkimus kuuluu Eliiketurvakeskuksen ulkomaisia eliikej?ifestelmid k?isitte-

levddn tu*imussarjaan. Tutkimuksessa tehdiiiin maailmanlaajuinen analyysi
palkansaajien ja itseniiisten yrittrijien eliiketurvasta vuonna I 987. Efikejaij6s-
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Johdanto

El[keturvakeskuksen ulkomaisia eliikejiirjestelmid kiisittelevdssd tutkimusten
sarjassa on julkaistu useita tutkimuksia palkansaajien ja itseniiisten yrittiijien
eliikejdrjestelmistii. Viimeksi ilmestyi tutkimus pohjoismaisista eHkelerjeitel-
mistii. Nyt kiisillii oleva raportti koskee eldketurvaa teollisuusmaissa vuonna
1987. Tiissii tutkimuksessa on pyritty antamaan aikaisempaa monipuolisempi
kyyl tutki.ttujen maiden eldketurvasta. Jzirjestelmien kuvausta on iaajennetiu
yleisistti eliikejiirjestelmistd palkansaajien ja yrittiijien erityisjdrjesteimiin ja
vapaaehtoisiin lisiieliikej iirj estelmiin.

Ki{.an ensimmdisessd luvussa tarkastellaan eldketurvan nykyiste tilannetta
ja kehitystii koko maailmassa. Sen jiilkeen verrataan eldketurvan yleisiii asioitaja eliikejiirjestelmien peruspiirteitii piiiiasiassa tutkittujen maiden eliikejiirjes-
telmien valossa. Vertailun jzilkeen esitetiiiin yksityiskohtaiset kuvaukseituiki-
tuista eliikejiirjestelmistii. Kifan loppuosassa tarkastellaan lyhyesti Suomen
solmimia sosiaaliturvasopimuksia eliikevakuutuksen kannalta. Liiteosassa on
tjrulukot eliikejiirjestelmien laajuudesta Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa ja
Oseaniassa sekii Afrikassa.

Eliikejiirjestelm[t kuvataan yksityiskohtaisesti 23 maasta. Kuvauksessa ovat
mukana kaikki Pohjoismaat - Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. I-riinsi-
Euroopan maista ovat mukana Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Bri-
tannia, Italia, Itdvalta, Kreikka, Portugali, Ranska, Saksan liittotasavalta ja
sveitsj. It[-Euroopan maista on otettu Jugoslavia, Neuvostoliitto ja Saksin
demokraattinen tasavalta sekii muualta Japani, Kanada ja yhdysvallat. N?ii-
den maiden eliikejiirjestelmdt antavat varsin hyviin kuvan teolisuusmaiden
eldketurvan rakenteesta.

Maittaisissa kuvauksissa ekikejiirjestelmiit on jaettu yleisiin eliikejii{estel-
miin, yksityisen ja julkisen sektorin muihin palkansaajien eliikejii{eiteimiin,
itsendisten yrittiijien eliikejiirjestelmiin ja vapaaehtoisiin [sAelakejadestetmiin.
Tarkimmat tiedot on pyritty antamaan yleisistzi eliikej?irjestetmiitaijotka kat-
tavat koko vdest<in tai kaikki palkansaajat tai ainakin pddosan palkinsaajista.
Muita elzikej iirj estelmiii kiisitell?iiin suppeammin.

Esityksen pohjana oleva aineisto on koottu laki- ja sopimusteksteistd, eliike-
turvaa esittelevisti kirjoista ja esitteistii. Eliikejiirjestelmistti annetut tiedot
ovat vuonna 1987 voimassa olevien miiiiriiysten mukaiset. Kunkin maan eld-
kejiirjestelmien kuvauksen alussa on ilmoitettu valuuttakurssit, joilla rahamiiii-
rdt on muutettavissa Suomen markoiksi.
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1 a Eliiketurvan nykyinen tilanne
maaulmassa

Eliiketurvalla pyritiiiin varmistamaan toimeentulon jatkuminen vanhuuden,
ty<ikyvyttcimyyden ja perheenhuoltqjan kuoleman varalta. Eri puolilla mryil-
maa on viime vuosikymmenin[ eldketurvaa parannettu varsin nopeasti. Kun
vuonna 1958 yhteensii 58 maassa oli useammin kuin yhden viiestriryhmdn
kattava eliikejiirjestelmii, niitii oli92 maassa vuonna 1967, | 14 maassa vuonna
1977 ja vuonna 1985 jo 132 maassa.

Eliiketurvan kehitys ei ole kaikissa maissa ollut samanlaista. Yleensii e16k-
keet on ensin jiirjestetty niille viiestoryhmille, joiden kohdalla se on ollut hel-
pointa joko ryhmiin homogeenisuuden, ammatillisen erityisaseman, alueelli-
sen sijainnin tai muun syyn vuoksi. ErittAin usein eldketurva on aluksi ulotettu
valtion tai muissa julkisissa t<iissii oleviin. Vuonna 1985 maailmassa oli kah-
deksan maata, joissa eldketurvan piirissii olivat vain ndmd viiesttiryhmiit.
Niiistii maista viisi on Afrikassa ja kolme Aasiassa. Aasiassa ja Afrikassa on
my<is maita, joissa yhdell2ikiiiin viiestriryhmiillii ei ole lakisddteistE eldketurvaa.
Euroopassa ja Amerikassa on sitii vastoin kaikissa maissa useamman kuin
yhden vdest<iryhmdn kattava eliikejzirjestelmii.

Kun eldkkeet on saatu jiirjestetyksi pienemmille viiesttiryhmille, on seuraa-
vana vaiheena tavallisesti ollut laajentaa eldketurvan piiriii suurempia ryhmiii
koskevaksi joko entistii eliikejiirjestelmiiii muuttamalla tai luomalla uusia jiir-
jestelmiii entisten rinnalle. Palkansaajien eldketurva on useimmissa maissa
pyritty jiirjestiimiiiin kuntoon ennen kuin itsenriisten yrittiijien eliikeongelmia
on alettu ratkoa. Poikkeuksen tiistzi muodostavat erddt niistd maista, joissa on
voimassa koko vdest<in kattava kansaneldkejiirjestelmii. Niissii palkansaajat ja
yrittiijiit on saatettu liittae eldketurvan piiriin samanaikaisesti. Itsendisten yrit-
tiijien lakisdiiteinen eldketurva on edelleen harvinaista. Vuonna 1985 vain 58
maassa kaikki tai osa itseniiisistii yrittiijistii oli lakistiiiteisen eliiketurvan piiris-
s[. Ndistd maista ldhes puolet,27 maata, on eurooppalaisia.

Kaikki eliikejdrjestelmiit ovat jatkuvan muutoksen alaisia. Moniin maihin
on viime vuosina perustettu kokonaan uusia eliikejiirjestelmiii. Esimerkiksi
Sveitsissii tuli vuonna 1985 voimaan koko palkansaajavdest<in kattava pakol-
linen tycieliikejiirjestelmii, jonka pohjana ovat aikaisemmat vapaaehtoiset lisii-
eliikejiirjestelmiit. Isossa-Britanniassa hyviiksyttiin vuonna 1986 eliiketurvan
uudistus, jossa palkansaajille annettiin mahdollisuus jiirjestiiii itse oma ansio-
eldketurvansa henkildkohtaisilla lisiiel?ikkeilld. Rakenteellisia muutoksia el6-
kelakeihin, eldketurvan laajennuksia ja el2ike-etuuksien parannuksia tehdiiiin
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jatkuvasti kaikissa maissa.
Kuten johdannossa todettiin, tiissii tutkimuksessa kiinnitetiiein pridhuomio

yleisiin elZikejiirjestelmiin, jotka kattavat kaikki tai ainakin pziziosan palkansaa-
jista. Palkansaajien eldketurva voidaan jiirjestiiii joko koko vdest<in kattavilla
kansaneldkejdrjestelmillii ja niit?i tiiydentlvillii lisii- tai tytieliikejiirjestelmillii,
palkansaajien omilla yleisillii eliikej?irjestelmill?i tai eri palkansaajaryhmiii kat-
tavilla erityisjdrjestelmill2i. Varsin harva maa on ottanut palkansaajien yksin-
omaiseksi eliikejiirjestelmiimuodoksi jonkin niiistii jiirjestelmiityypeistii.
Useim missa maissa on kiiytrissii useamman tyyppisi?i j iirj estelmi?i.

Kansanel;ikej iirj estelmdt ovat valtion j ohtamia eliikejiirj estelmid, j oiden pii-
riin kuuluu maan koko viiest<i. Varsinkin Euroopassa on kansaneliikejiirjestel-
miii tiiydennetty lisii- tai tydelAkejrirjestelmillii, jotka kattavat palkansaajat ja
itsenriiset yrittiijiit tai ainakin palkansaajat. Useimmissa maissa ei ole kansan-
eliikejiirjestelmdd, vaan palkansaajilla on yksi yhteinen jiidestelmii tai tycinte-
kijtiillti ja toimihenkiltiill?i on molemmilla omat jiirjestelmiinsii. Julkisen sekto-
rin palkansaajat voivat kuulua samaan jiit'estelmiiiin yksityisen sektorin pal-
kansaajien kanssa. Eriiissii maissa on joko kaikki tai osa itseniiisistti yrittiijistii
mukana palkansaajien eliikejiirjestelmissd, toisissa taas yrittiijillti on omat jiir-
jestelmrinsii palkansaajien jiirjestelmien rinnalla. Erityisjiirjestelmiit koskevat
vain tiettyjzi ammattiryhmizi, esimerkiksi julkisen sektorin palkansaajia, meri-
miehiii ja kaivosmiehiii. Erityisjiirjestelmiti on palkansaajien lisiiksi my<is itse-
niiisillii yriuiij illii.

Vaikka maailmassa on edelleen maita, joissa ei yhdelliikiiiin viiesttiryhmiillii
ole lakisiiiiteistii elziketurvaa, ei se silti estii eliiketurvan olemassaoloa niiissd
maissa. Eliiketurvaa on voitu jiiq'estiiii vapaaehtoisilla el2ikejiidestelmillii, joita
tytinantajat ovat perustaneet palveluksessaan olevia varten. Markkinatalous-
maissa on lakisiidteistd eldketurvaa laajasti triydennetty vapaaehtoisilla listi-
eliikkeillii. Niitii tarkastellaan enemmdn tzimdn raportin seitsemdnnessd luvus-
sa.
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2 Eliikej eirj estelmien ulottuvuusa

Tutkimuksen liitteinii olevista taulukoista kiiyvdt selville ne vdestciryhmiit, jot-
ka kussakin maassa ovat mukana eldketurvassa. Sopimuksiin perustuvat eldke-
jiirjestelmiit ja vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt eiviit kuitenkaan ole taulu-
koissa. Eltikejiirjestelmien maittaisten kuvausten yhteydessii on luettelot kun-
kin maan eliikejiirjestelmistd.

Yleinen kansanel[kejiirjestelmd maksaa aktiiviajan ansioista riippumatto-
mia elzikkeitii koko v:iestrille jokaisessa viidessii Pohjoismaassa. Kansaneldk-
keen lisdksi on Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa palkansaajilla ja itseniiisillii
yrittiijillii ansioihin suhteutetut lisiieliikkeet. Tanskassa on palkansaajilla kan-
saneliikejiirjestelmdn ohella oma lisiieliikejzirjestelmdnsd. Sen maksamat eldk-
keet eivdt kuitenkaan ole ansioista, vaan pelkiistiidn vakuutusajan pituudesta
riippuvia. Palkansaajien lisdeliikejiirjestelmiiiin voivat Tanskassa kuulua mycis
ne itsendiset yrittejet, jotka saavat tuloa sekd yrittiijiinii ettd palkansaajana.
Islannissa ei ole yleistii lakistiiiteistii lisiieliikettd, mutta sopimuksiin perustu-
villa eliikekassoilla ovat kiiytiinn<illisesti katsottuna kaikki palkansaajat ja yrit-
tiijiit lisiieliiketurvan piirissii.

Jokaisessa Pohjoismaassa on eriiillii yksityisen ja julkisen sektorin palkan-
saajilla yleisten eliikkeiden lisiiksi omia eliikejiirjestelmiii. Jiirjestelmdt ovat
lakisiiiiteisiii ja ne joko tiiydentiiviit yleisten jiirjestelmien eldketurvaa tai kor-
vaavat sen kokonaan.

Tutkituista I;dnsi-Euroopan maista kansaneliikejlirjestelmdt on kiiyt<issii
Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Alankomaissa on valtaosalla palkansaa-
jia kansaneliikkeen lis[ksi lisiieliikkeet tyosuhteen perusteella. Lisiieliikkeet
ovat eliikejiirjestelmiistii riippuen ansioihin perustuvia tai niistii riippumatto-
mia. Isossa-Britanniassa muutettiin vuoden 1986 syksyllii eliikejiirjestelmdn
ansioeldkkeiden organisointia. Eliiketurva koostuu kansaneldkettd vastaavasta
tasasuuruisesta peruseliikkeestii sek[ ansioperusteisista lisiieliikkeistd. Viimeksi
mainittuja toteutetaan kolmella eri tavalla. Liszieliike voidaan saada yleisen
eliikejiirjestelmdn ansioeldkeosasta tai sen korvaavista ty<inantajakohtaisista
eltikejiirjestelmistii taikka vuonna 1988 kiiytt<itin otettavista henkil<ikohtaisista
elzikkeist?i. Viimeksi mainitun jiirjestelyn puitteissa palkansaaja jiirjestiid itse
itselleen oman ansioeliikkeensd mutta saa siihen rahoitusta mytis ty<inantajal-
ta. Ansioeliikkeet kattavat Isossa-Britanniassa vain palkansaajat. Yrittiijiit voi-
vat jiirjestdii itselleen vapaaehtoisesti eliikkeen.

Tutkituista Liinsi-Euroopan jiirjestelmistzi Sveitsin eliikejiirjestelmd on ainoa
- ellei Alankomaiden ja Iso-Britannian kansaneliikejiirjestelmiiii oteta huo-
mioon - joka kattaa periaatteessa koko ansioty<itii tekevdn vlest<in. Vuonna

t2



1985 tuli Sveitsissd voimaan uusi pakollinen tytieltikejiirjestelmii, joka kattaa
palkansaajat sekii yksityiselld ettzi julkisella sektorilla. Jtirjestelmd rakentuu
aikaisempien vapaaehtoisten lisiieliikkeiden pohjalle.

_ 
Belgiassa ja Portugalissa on yksityisen sektorin palkansaajia varten omat

yleiset eliikejiirjestelm?insd ja itseniiisiii yritttijiii varten yksi yliteinen eliikejiir-
jestelmd. Julkisen sektorin palkansaajia varten on molLmmissa maissa omat
eldkejiirjestelmiinsti ja Portugalissa my<is eriiitd yksityisen sektorin palkansaa-jia varten.

Italiassa piiiiosa palkansaajista kuuluu yleiseen eliikejiirjestelmiiiin. Sen rin-
nalla toimii mycis suuri joukko muita eliikejiirjestelmiii, jbista osa tdydentdd,
osa korvaa yleisen eliikejiirjestelmdn maksamia eliikkeitii. Itsendisiii yrittejie
varten on Italiassa useita eliikej iirj estelmid.

Itiivallassa ja Saksan liiffotasavallassa on ty<intekij<iillii ja toimihenkilciillii
omat eliikejiirjestelmdnsd, jotka ovat kuitenkin rakenteeltaan samanlaiset. Mo-
lemmissa maissa on kaivosteollisuuden sekii julkisen sektorin palveluksessa
olevilla.omat eHkejerjestelmdt. Itsenziisiii yrittajia varten on lukuisia eliikejiir-jestelmid.

Ispanjassa ja Ranskassa palkansaajien yleiset eliikejiirjestelmtit kattavat
pddosan yksityisen sektorin palkansaajista. Ntiiden jiideiteimien rinnalla toi-mii kuitenkin lukuisia vain tiettyjii palkansaajarytrmiiikattavia eliikejiirjestel-
miti. Itseniiisiii yrittiijie varten on samoin useita eliikejiidestelmiii. Rinikassa
on -p.alkansaajien yleistd eldketurvaa tdydennetty sopimuspohjaisilla lisiieliik-
kelllzi, j otka kattavat valtaosan yksityisen sektorin pilkansaaj iita.

Irlannissa eldketurva on pakollisesti ulotettu vain palkaniaajiin. Itseniiisetyrittiijiit voivat saada vain tulosidonnaisia eliikkeitii. Jukisissa-ttiissii olevilla
0-L -oTiq listieliikej iirj estelmid. Kreikassa on palkansaaj ia varten yksi yhteinen
eliikejiirjestelmd. Avustuskassajiirjestelmdllii on lisiielii[eturva jiirjestetiy valta-
osalle. palkansaajia. Julkisessa sektorilla on omat eliikejiidestelynsii. Itjenriisetyrittiijiit voivat kuulua johonkin avustuskassaan. Maaseudulla toimivia maata-
lous- ja muita yrittiijiii varten on erillinen maaseudun eliikejiirjestelmii. Se kat-
taa my<is maataloustycintekijiit.

Tutkimuksen piiriin kuuluvista Itti-Euroopan maista Saksan demokraattisen
tasavallan palkansaajien eliikejiirjestelmiiiin eivtit postin, rautateiden ja osuus-
toiminnallisten yritysten palveluksessa kuulu, vaan heillii on omat etit<eia4es-
telmdnsd, samoin kuin maan itsendisillzi yrittiijillii. Neuvostoliitossa ovit ial-kansaajien jdrjestelmdssii kaikki muut palkansaajat paitsi kollektiivitilojen
tyontekijiit. Heillii on.oma el?ik.ejiirjestelm[nsd, muttaien edut ovat nykyisin
lamat kuin palkansaajien eliikejiirjestelmiisszi. Eraat vapaiden ammattien-har-joittajat ovat palkansaajien eliikejiirjestelmiissii. Jugoslaviassa palkansaajia
varten.on yleinen eliikejiirjestelmd. Itseniiiset yrittiijiii voivat tiittya ,upaadh-
toisesti tiihiin j iirj estelmdiin tai kuulua omaan ammattikohtaiseerr e6kej iirjes-
telmriiinsii.

Japanin eldketurvaa uudistettiin vuonna 1986 siten, ettti palkansaajien an-
sioperusteinen listielzike ja kansaneliike yhdistettiin aikaisempaa kiinteimmiik-
si kokonaisuudeksi. Kansaneldke kattaa sekzi palkansaajat ettd itseniiiset yritte-jet. Palkansaajilla on lisdksi ansioeliiketurvaloko palkinsaajien lisiieliikieellii
tai sen korvaavalla tydnantajakohtaisella lisiieliikkeeUa. EraiUa palkansaaja-
ryhmillii ja julkisen sektorin palveluksessa olevilla on omat eliikejiirjestelmdn-
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s6. Kanadassa on koko vdesttin kattava kansaneliikejrirjestelmii ja sitii tiiyden-
tdvd lisrieliiketurva samaan tapaan kuin Pohjoismaissa. Yhdysvaltain yleiseen
eliikejiirjestelmiiiin kuuluvat sekzi palkansaajat ettd itseniiiset yrittiijiit. Julkisen
sektorin palveluksessa olevilla on useita yleistzi jiirjestelmiid korvaavia tai site
tiiydentdviii eliikejtirjestelmid.

Edellii mainittujen lisiiksi eurooppalaisista valtioista voidaan todeta, ettd
Albaniassa, Tsekkoslovakiassa ja Unkarissa kaikki palkansaajat kuuluvat
samaan el2ikejiirjestelmiiiin. Puolassa on kaivosmiehillii, rautatieldisillii ja po-
liiseilla omat eldkejiirjestelmiit yleisen palkansaajien eliikejiirjestelmdn rinl{-
la. Puolassa on ereille yrittiijiiryhmillii omat eliikej?irjestelmdnsd, mutta niite
hoidetaan palkansaajien eliikejiirjestelmdn yhteydessii. Unkarin palkansaajien
eldkejzirjestelmddn kuuluvat my<is eriiiit itseniiiset yrittejat. Tsekkoslovakiassa
on maaialouden harjoittajia ja muita itseniiisiri yrittiijiii varten erillinen eliike-
jiirjestelmri. Bulgariissa on ansioperusteisia eliikkeitd maksava eldkejiirjestel-
mi, ioka kattaalekd palkansaajat ettii iteniiiset yrittiijiit. Maltalla on samoin
ansioperusteisia elzikkeitd maksava kansaneldkejiirjestelmd. Luxembu$is919n
toimihenkil<iillii ja ty<intekijtiillzi omat eliikejiirjestelmiinsii. Rautatieldisillii,
julkisissa t<iissii oieviila ja kaivosmiehillii on erilliset eliikejiirjeslelm_tit.-Itseniii-
sia yrittaiia varten on Luxemburgissa kolme eliikej?irjestelmiiii. Ne kattavat
kiisiiy<iliiiset, kauppiaat ja teollisuuden harjoittajat sekd maanviljelijiit ja va-
paan ammatin harjoittajat.

Euroopan ulkopuolisissa valtioissa palkansaajilla on yleensd yhteinen.!4.t.-
j[rjestelmii, mutti se ei suinkaan aina ulotu kaikkiin palkansaajiin. Tavallista
bn, etta jiirjestelmii koskee vain niitii yrityksiti, joiden palveluksessa on vdhin-
tiiiin tieity- v:ihimmiiismiiiirii ty<intekij<iitii. Eriiissii Liihi-Idiin ja latinalaisen
Amerikan valtioissa eldketurva on ensin jiirjestetty kaupunkiammateissa ty<is-
kenteleville palkansaajille ja vasta viihitellen otettu eldketurvan piiriin my<is
maaseutu. Tiitii menettelyd ovat seuranneet mm. Irak, Iran, Kolumbia, Meksi-
ko ja Venezuela. Omia eliikejiirjestelmiii on p66asiassa vain julkisissa--ttiissii
olevitla sekd joskus mytis maataloustytintekijtiille, kaivosmiehillii ja er?iillii vie-
ld pienemmiilzi palkansaajaryhmilki. Koko vdest<in kattavia ansioeliikejiirjes-
telmizi on viime vuosina otettu kiiytttitin eriiissti maissa, mm. Kuwaitissa.

Kaikissa eliikejiirjestelmissii meerite[ean tarkkaan ne ryhmdt, jotka kuulu-
vat jiirjestelmrin piiriin. Vaikka jiirjestelmii periaatteessa kattaa esimerkiksi
kaikli palkansaajat, sen ulkopuolelle jiiti kuitenkin tiettyjii ryhmiii. Uutta jiir-
jestelmZiii perustettaessa tdmd yleensii koskee niitii henkil<iitii, jotka jiirjestel-
mdn voimaantullessa ovat jo ekikeiiisszi. Monet jiirjestelmiit jAttevet ulkopuo-
lelle ne palkansaajat, joiden tyosuhde on lyhytaikainen tai jotka eivdt tytissdiin
yllii tiettyyn vdhimmiiisansioon.- 

Erdissi maissa yleinen eliikej?irjestelmii on avustustyyppinen. Periaatteessa
siihen kuuluu maan koko vdest<i, mutta etuuksien saanti on riippuvainen elii-
keaikaisten tulojen meiiiriistd. Ndiden jiirjestelmien ulottuvuutta ei voida tar-
kastella samassa mielessd kuin muiden eliikejiirjestelmien. Avustustyyppinen
eliikejdrjestelmd on kziytrissti muun muassa Australiassa ja Etelii-Afrikassa.
Viimeksi mainitussa maassa eldkkeet on lisdksi porrastettu rodun mukaan.
Suurimmat eliikkeet maksetaan valkoisille, niitii pienemmtit viirillisille ja aasi-
alaisille sekii kaikkein pienimmet afrikkalaisille. Erdissd maissa on varsinaisen
eliikejiidestelmdn ohella tulosidonnaisia eliikkeitd maksavia el2ikejiirjestelmid
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niitti henkiltiitii vartenjotka eivdt saa varsinaista eliikettii tai joiden el:iketaso
jeizi kansallisen viihimmdistason alapuolelle. Tiillainen jiirjestelmii on esimer-
kiksi Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissii. Niimii jiirjestelmiit ovat
liihell[ perinteistii huoltoapua.

Valtaosa eliikejiirjestelmistii perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle.
Eriiisszi j?irjestelmissti on vapaaehtoinen vakuutus mahdollinen, jos henkil6 ei
ole velvollinen ottamaan pakollista vakuutusta. Niiin on Belgian, Kreikan ja
Portugalin palkansaajien eliikejiirjestelmissd sekii yritt?ijillii Sveitsin tyrieliike-
jiirjestelm?issii ja Tanskan palkansaajien lisiieltikejtirjestelmtiss[. Useisia jiides-
telmiss:i vakuutettu voi jatkaa vakuutustaan vapaaehtoisesti, jos pakollisen
vakuutuksen edellytykset lakkaavat olemasta voimassa. Tutkituista maista on
Espanjassa, Irlannissa, Itivallassg Ranskassa, Saksan liittotasavallassa ja
Sveitsissii vapaaehtoinen vakuutus mahdollinen. Italiassa ja Saksan liittotasi-
vallassa on kotirouvilla mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen ekikevakuutus pal-
kan saaj ien eliikej iirj estelmissii.
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3. Yleiset eliikejdrjestelmdt

Yleisillii eliikejdrjestelmilH tarkoitetaan tdssd lakisiiiiteisiii ja pakollisia eliike-
jiirjestelmiii, joihin kuuluu kaikki tai ainakin piitiosa palkansaajista. Kansan-
Llekkeiden ollessa kyseessd n?imii jiirjestelm[t ulottavat piiriinsii koko viiest<in.
Eliikejiirjestelmtt, jotka kattavat vain jonkun tietyn viiest<iryhmdn - .kulen
kaivosmiehet tai merimiehet - luetaan yksityisen sektorin muihin eliikejiirjes-
telmiin ja niitii kisitelliiiin luvussa 4. Julkisen sektorin palveluksessa olevien ja
itsendisten yrittiijien eliikejiirjestelmiii kesite[ean luvuissa 5 ja 6.

Tiisszi luvussa tarkastellaan erditii yleisten eliikejiirjestelmien yksityiskohtia.
Tarkastelun kohteena on jiirjestelmien hallinto, maksettavat eliikkeet ja niiden
saamisen edellytykset, eliikkeiden miiiiriit sekd rahoitus.

3.1. Hallinto
Eri maiden eldkejiirjestelmien viilillii on suurta kirjavuutta siind suhteessa,
miten niiden hallinto on jiirjestetty. Erilaisia hallinto-organisaatioita on liihes
yhtii monta kuin on eldketurvan jiirjestiineitii maita. Ryhmiteltiiessii eliikejdr-
jestelmi?i organisaatiotyypin mukaan on tarjolla useita erilaisia ryhmittelype-
rusteita.

Ensiksikin voidaan eliikejiirjestelmien organisaatiota kussakin maassa tar-
kastella koko maan kannalta yhtend kokonaisuutena. Tiilltiin erottuvat toisis-
taan ne maat, joissa koko eliiketurva - muodostui se sitten yhdestii tai useam-
masta jzirjestelm:ist?i - hoidetaan yhden organisaation puitteissa, ja ne, joissa
rinnakkaisia eliikejtirjestelmiii hoitavat useat toisistaan riippumattomat orga-
nisaatiot.

Edellisestii huolimatta jiirjestelmien hallintoa voidaan tarkastella siinii mie-
lessd, hoidetaanko se jonkin muuta tarkoitusta varten perustetun hallinto-
organisaation puitteissa, vai onko sitd varten perustettu omat hallintoelimensd.
Edellisessii tapauksessa eliikejiirjestelmdzi hoitavana organisaationa tulee
useimmiten kyseeseen valtion tai sen paikallisten hallintoyksikriiden, kuten
kuntien, normaali hallintokoneisto. Muitakin mahdollisuuksia kuitenkin on,
esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen organisaatio.

Oli maassa sitten yksi tai useampia eltikejiirjestelmien hallinto-organisaatioi-
ta, ne voidaan jaotella mycis sen mukaan, onko hallinto jiirjestetty keskitetysti
eli sentralisoidusti vai hajautetusti eli desentralisoidusti. Keskitetyssii hallin-
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nossa jdrjestelmdn hoito on yhden keskuslaitoksen krisiss:i. Se voi joko yksi-
nziain hoitaa koko rutiinin tai silki voi olla apunaan kenttdverkosto, jolle ei
kuitenkaan ole annettu ptiiit<isvaltaa missddn tiirkeisszi asioissa. Hajautetussa
hallinnossa ptiiitiinttivalta on jaettu useammalle yksik<ille. Desentralisaatio
voidaan toteuttaa esimerkiksi alueellisella tai ammatillisella potrjalla. Keskite-
tyt ja hajautetut organisaatiot eivdt laiheskd?in aina esiinny puhtaina, vaan niillii
on eldkejiirjestelmien piirissii runsaasti erilaisia sekamuotoja.

Selvimpiind esimerkkind tapauksesta, jossa koko eliiketurvan hallinnon hoi-
tavat valtion normaalit hallintoelimet, on tutkittujen maiden joukossa Kana-
da. Siellii hallinto on sekd kansaneldke- ett?i lisiieliikejiirjestelmdn osalta jaettu
terveys- ja sosiaaliministeri<in sekii valtiovarainministeri<in kesken. Edellinen
vastaa jiirjestelmien kiiytiinntillisestd hoitamisesta, kuten eldkkeiden mycintzi-
misestii ja maksamisesta, ja jiilkimmdinen vakuutusmaksujen perimisesid sekd
kertyneistti rahastoista. Toisena esimerkkinri valtion hallinto-organisaation
kiiyttiimisestd voidaan mainita Iso-Britannia, jossa sosiaaliturva- ja terveysmi-
nisterio keskus-, alue- ja paikallistoimistojen avustuksella huolehtii kansaneld-
kejiirjestelmtin hallinnosta. Irlannissa palkansaajien eliikejiirjestelmdn hallinto
on samoin valtion hallintoelimilH - sosiaaliministeririllti ja sen paikallistoi-
mistoilla. Neljiis esimerkki normaalien julkisoikeudellisten viranomaisten hoi-
tamista eliikejairjestelmistii on Tanskan kansaneldkejiirjestelmii. Siellii piiiiasial-
linen vastuu jzirjestelmdn hoidosta on annettu kuntien viranomaisille, joiden
toimintaa sosiaaliministeriti valvoo. Palkansaajien lisiieliikejiifestelmiiild sen
sijaan on Tanskassa oma, normaalista hallintokoneistosta irrallinen, yhdelle
laitokselle keskitetty organisaationsa.

Iso-Britannia ja Japani ovat esimerkkejd maista, joissa yleisen eliikejzirjestel-
mdn hallinto on jaettu valtion ja yksityisten eldkelaitosten kesken. Molemmis-
sa maissa tiimii jako koskee eliikejiirjestelmdn ansioihin suhteutettua lisiielziket-
td. Tasasuuruiset peruseleikkeet ovat valtion hoidossa. Isossa-Britanniassa el[-
kejiirjestelmiin ansioeliikkeen hallinto kuuluu peruseldkkeen tavoin sosiaalitur-
va- ja terveysministeri<ille, mutta ty<inantajilla on mahdollisuus irrottaa tyrin-
tekijiinsii lisiielzikkeen osalta valtion jdrjestelmiistd oman ty<inantajakohtaisen
eliikejiirjestelyn alaisuuteen. Niimri eliikejiit'estelyt hoidetaan vakuutusyhti<iis-
td otetuilla vakuutuksillaja yritysten omilla eldkelaitoksilla. Vuoden 1988 huh-
tikuusta ldhtien vakuutettu voi itse jiirjestiiii oman lisdelziketurvansa. Se voi
lorv.ata sekd yleisen ette tydnantajakohtaisen lisiieldkkeen. Japanissa ekikejiir-
jestelmiin hallinto on valtion sosiaalivakuutuslaitoksella. Tyrinantajat voivat
Ison-Britannian tapaan perustaa oman el2ikejiirjestelyn ja korvata sillii eliike-
jiirjestelmdn lisiieldkkeen. Tytinantajan lisiiel?ikejiirjestelmdn hallinto hoide-
taan yrityskohtaisilla ja alakohtaisilla eliikekassoilla.

Sellaista hallinto-organisaatiotyyppiii, jossa eliikejiirjestelmdn hoito on us-
kottu yksinomaan ammattiyhdistysliikkeen asiaksi, edustaa tutkittujen jiirjes-
telmien joukossa Saksan demokraattisen tasavallan palkansaajien eltikej?irjes-
telmii. Sitd hoitaa Ammattiyhdistysten federaation sosiaalivakuutusosasio ilu-
eellisten toimeenpanokomiteoiden, paikalliskomiteoiden sosiaalivakuutus-
osastojen ja ty<ipaikoilla toimivien ammattiyhdistyskomiteoiden avustuksel-
la.

Neuvostoliiton eliikejiidestelmdn hallinto on puolestaan esimerkki hallinnon
jakamisesta valtion ja ammattiyhdistysliikkeen kesken. Osan hallinnon tehtA-
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vistii hoitavat neuvostotasavaltojen sosiaaliministeritit piiriverkostojensa
avustuksella, osan taas ammattiliitot yksittiiisille ty<ipaikoille asti ulottuvine
verkostoineen. Erriissii tiim[n pitkiille hajautetun hallinto-organisaation eli-
missii ovat mukana molempien linjojen, valtion ja ammattiliittojen, edusta-
jat.- 

Espanjassa, Islannissa, Kreikassa, Norjassa, Portugalissa, Ruotsissa ja Yh-
dysvalloissa on yleisen eliikejiirjestelmin hallinnon johto ja valvonta annettu
yhden keskuslaitoksen tehtdviiksi. Islantia ja Kreikkaa lukuun ottamatta ei
nziissii maissa ole kuitenkaan samalle keskuslaitokselle uskottu eliikerahastojen
hallintoa, vaan siitd huolehtivat muut elimet. Esimerkiksi Ruotsissg jossa
Sosiaalivakuutuslaitos ja sen valvonnassa toimivat alueelliset vakuutuskassat
hoitavat sekl kansaneldke- ettii lisdel?ikejiirjestelmdd, on lisiieliikejiirjestelmdn
rahastojen hallinto annettu tdysin erillisen organisaation hoidettavaksi. Siitii
huolehtii kolme erillistii rahaston johtokuntaa, joista kukin hoitaa omalta etu-
piiriltiiiin kertyneitten varojen kiiytt<iii. Niiiden kolmen rahaston lisiiksi on nel-
jds rahasto, valtion johtama rahasto, josta sijoitetaan varoja valtion piitittisten
mukaan talouseldmiin eri sektoreille. Norjassa eliikejiirjestelmdn rahastoa ja
varojen sijoitusta hoitaa viisi aluerahastohallitusta, kun taas muu hallinto kuu-
luu Sosiaaliturvalaitokselle ja sen alaisille sosiaaliturvakassoille.

Viimeksi mainittujen maiden jiirjestelmien vdlillii on verrattain suuria eroja
siind suhteessa, minkd asteista alueellista desentralisaatiota niiden hallinnossa
esiint1ry. Joissakin tapauksissa alueelliset elimet voivat olla hyvin itseniiisi2i
my<is taloudellisesti, kuten Ruotsin vakuutuskassat, kun taas toisissa maissa ne
ovat ldhinnd keskuslaitoksen perustamia yleisonpalvelupisteitii.

Yhden yleisen eliikejiirjestelmrin hoitamisesta selvdsti hajautetun hallinto-
organisaation avulla ovat tutkittujen maiden joukossa esimerkkeind Jugosla-
via ja Sveitsi. Edellisessii desentralisaatio on toteutettu puhtaasti alueellisella
pohjalla, jiilkimmiiisessd osittain alueellisena, osittain ammatillisena. Sveitsis-
sii yleistii ekikejiirjestelmziii hoitavat niin sanotut tasauskassat, joista kantonit
ovat perustaneet 26 ja valtio kaksi, mutta pdiiosa - yhteensii 76 kassaa -
toimii ammatillisella pohjalla. Sveitsin pakollisen ty<ieliikejiirjestelm[n hallin-
to on my<is hajautettu - eldkesiiiitioille, avustuskassoille ja julkisoikeudellisil-
le eliikelaitoksille.

Maita, joissa on toiminnassa useita rinnakkaisia eliikejiirjestelmien hallinto-
organisaatioita, on runsaasti tutkittujen maiden joukossa. Niistii mainittakoon
Belgia, Itiivalta, Ranska, Saksan liittotasavalta, Suomi ja Tanska. Viimeksi
mainitussa kansaneldkkeet ja palkansaajien lisiieliikkeet hoidetaan toisistaan
riippumatta. Rinnakkaiset organisaatiot voivat olla sisiiisesti keskitettyjd, ku-
ten Itiivallassa, jossa palkansaajien yleisiii eliikejiirjestelmiii hoitaa kaksi itse-
niiistii vakuutuslaitosta koko liittovaltion puitteissa.

Samassa maassa voi kuitenkin olla sekii keskitetysti ettii hajautetusti hoidet-
tuja jdrjestelmiii. Tiistii ovat esimerkkejii Saksan liittotasavalta ja Suomi. Edel-
lisessii toimihenkilciiden eliikejiirjestelmdn hallinto on keskitetty yhdelle va-
kuutuslaitokselle, kun taas ty<intekijriiden jiirjestelmaiei hoitaa 20 en vakuutus-
laitosta, joista l8 toimii alueellisella ja kaksi ammatillisella pohjalla. Suomessa
kansaneldkejdrjestelmiin hallinto on keskitetty kansaneliikelaitokselle, mutta
tytiel2ikejiirjestelmiiii hoitaa hajautettu organisaatio. TEl-elzikkeiden hoidosta
vastaavat eldkevakuutusyhti<it, eldkekassat ja eliikesiiiitiot. EHkekassat ovat
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yleensd toimialakohtaisia, el2ikesiiiitirit yrityskohtaisia. LEl-eliikkeiden hallin-
to on yhdellzi eldkelaitoksella, LEL Ty<ieliikekassalla. TaEl-eliikkeiden hallin-
toa varten on perustettu uusi eldkelaitos, Esiintyvien taiteilijoiden eldkekassa,
joka toimii LEL Ty<ielzikekassan yhteydessii. Tycieliikejiirjestelmiid hoitavien
laitosten keskuselimend on Eldketurvakeskus.

Muista tutkituista j?irjestelmistii poikkeava desentralisaation muoto on
Alankomaiden kansaneliikejiirjestelmdssd, Belgiassa ja Ranskan palkansaajien
eleikejdrjestelmiissti. Niissii on kdyt<issd elzikemuodon mukainen desentralisaa-
tio. Alankomaissa Sosiaalivakuutuspankki huolehtii paikallisten ty<ineuvosto-
jen avustuksella kansaneliikejiirjestelmiin vanhuus- ja perhe-eliikkeistd. Ty<iky-
vytt<imyyseHkkeita taas hoitavat erityiset toimialayhdistykset omine kenttii-
verkostoineen. Belgiassa Palkansaajien kansallinen elzikelaitos hoitaa keskite-
tysti vanhuus- ja perhe-eldkkeitii, kun taas ty<ikyvytt<imyyseldkkeistii huolehtii
sairausvakuutuksen organisaatio. Ranskan Kansallinen vanhuusvakuutuskas-
sa vastaa palkansaajien yleisen eliikejiirjestelmdn vanhuuseldkkeiden hallin-
nosta ja Kansallinen sairausvakuutuskassa ty<ikyvyttcimyys- ja perhe-eliikkei-
den hallinnosta. Niiiden keskuskassojen tehtriviind on piiziasiassa vastata jdrjes-
telmdn rahavaroista, kun taas jzirjestelmiin muu kiiytrinn<in hoito on alue- ja
paikalliskassoilla.

Eliikejiidestelmien hallinnosta vastavien eliikelaitosten hallintoelinten koos-
tumus riippuu jiirjestelmiin ulottuvuudesta, sen rahoituksen rakenteesta ja lai-
toksen asemasta valtiovaltaan n6hden. Piitisiiiint<inanayttaa olevan, ettii hal-
lintoon osallistuvat jiidestelmiin piiriin kuuluvien vakuutettujen sekd rahoi-
tuksessa mukana olevien tahojen edustajat. Palkansaajien eliikejiirjestelmissd
on tavallista, ettd palkansaaja- ja ty<inantajajiirjestojen edustajat sekii valtio,
erittdinkin jos se osallistuu rahoitukseen, ovat edustettuina hallintoelimissii.
Yleisissd, koko vdest<in kattavissa kansaneliikejii{estelmiss[, jotka aina ovat
varsin tiukasti valtion valvonnassa, ei eri etupiirien osallisuudesta ole usein-
kaan yhtii selviisti pidetty kiinni.

Niissdkin, eliikejiirjestelmien valtaosan muodostamissa tapauksissa, joissa
jiirjestelmien hallinto on annettu oman, valtion normaaliin hallintokoneistoon
kuulumattoman organisaation huoleksi, on sen ylin valvonta tavallisesti uskot-
tu valtion elimille. Useimmiten sosiaaliministeri<i toimii valvovana viranoma-
isena. Valtiovarainministeri<illii on eriiiss?i maissa jiirjestelmiin vakuutusmak-
sujen kerddmiseen ja rahastojen hoitoon liittyviii tehtevie.

Eliikej iirj estelmien hallintoon liittyy liiheisesti muutoksenhaku hallintoelin-
ten pZiiitciksist[. Mikiili vakuutettu ei ole tyytyvziinen eliikelaitoksen eliikettii
koskevaan pdiit<ikseen, hiinellzi on periaatteessa kaksi tietii hakea siihen muu-
tosta. Toista voidaan kutsua hallintomenettelyksi ja toista tuomioistuinmenet-
telyksi. Edellinen, jossa eliikejiirjestelmiille on perustettu omat, yleisis&i tuomi-
oistuimista erilliset valituselimensd, on yleisimmin kiiyttissii oleva. Eniissii
maissa ovat kuitenkin molemmat menettelyt mahdollisia. Esimerkiksi Yhdys-
valloissa vakuutettu voi valittaa liittovaltion yleisiin tuomioistuimiin, ellei hiin
tyydy eliikejiirjestelmdn keskushallinnosta huolehtivan Sosiaaliturvahallituk-
sen alaisten valituselinten piirit<iksiin. Vakuutusmaksuja koskevat valitusasiat
saatetaan kiisitellii eri valituselimisszi kuin eliikkeitii koskevat. Esimerkiksi Itii-
vallassa vakuutusmaksuista voidaan valittaa liiiininhallituksiin ja niistii edel-
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leen sosiaaliministeriticin, kun taas eliikkeitii koskevissa valituksissa valituseli-
mind toimivat tdtd, varten perustetut valitustuomioistuimet.

3.2. El[kkeet
Tavallisimmin eliikejiirjestelmissd maksetaan vanhuus-, tyokyvytt<imyys- ja
perhe-elzikkeitii. Tiistd on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Ne ovat yleensd
sellaisia, ettii jiirjestelmrisszi ei makseta tytikyvytt<imyys- tai perhe-elekkeitA.

Kaikki tutkitut yleiset eliikejiirjestelmdt maksavat vanhuus- ja leskeneliikkei-
tii. Ty<ikyvytt<imyyseliikkeiden osalta on sitii vastoin eroavuuksia. Belgiassa
ty<ikyvytttimyysekikkeet maksetaan sairausvakuutuksesta eikii eliikejiirjestel-
miistd. Tanskan kansaneliikejiirjestelmiissd tytikyvytt<imyyseldkkeet samoin
kuin leskeneldkkeetkin korvattiin vuoden 1984 eliikeuudistuksessa aikaiseliik-
keelld. Tanskan palkansaajien lisaieliikejiirjestelmiissii tyrikyvytt<imyyseliikkeitd
ei makseta lainkaan.

Maissa, joissa on kansanel2ikejtirjestelmii ja sen rinnalla palkansaajien tai
koko vzieston kattava ansioeliikejiirjestelmri, kattaa ainakin toinen jtirjestelmis-
td vanhuuden, ty<ikyvyttrimyyden ja perheenhuoltajan kuoleman aiheuttamat
riskit. Kaikissa maissa molemmat jdrjestelmtit eiveit tdssd suhteessa ole tiiydel-
lisiii. Esimerkiksi Kanadassa vain listieliikejiirjestelma kasittee kaikki eliikela-
jit, kun taas kansaneliikejiirjestelmdn ainoat varsinaiset eldkkeet ovat vanhuus-
eliikkeet. Isossa-Britanniassa, Japanissa, Ruotsissa ja Suomessa maksetaan
palkansaajille rinnakkain kahta el6kett6, kansaneldkettd jaansioihin suhteutet-
tua lisiieliikettd.

Perhe-elzikkeet, jotka voivat kesittee sekd leskenekikkeen ettd lapseneliik-
keen tai vain jomman kumman, liittyviit ltiheisesti vanhuus- ja tyokyvytt<i-
myyseldkkeisiin. Kaikki tutkitut eliikejiirjestelmiit sisiiltiiviit leskeneldkkeen.
Tanskan kansaneldkejrirjestelmdssd leskeneliike on kuitenkin korvattu aikaise-
kikkeelki, kuten edellii jo todettiin. Lapsenel:ikkeiden osalta muutamat jiirjes-
telmiit ovat puutteellisia. Tanskan kumpaankaan eliikejiirjestelmiiiin ei kuulu
lapseneldkettii. Samoin on asia Belgiassa ja Ranskassa. Belgiassa orvoille
maksettavat korotetut lapsiavustukset korvaavat lapseneliikkeet.

Useiden maiden eltikesuorituksiin liittyy eliikkeiden lisiiksi kertasuoritukse-
na maksettava hautausavustus. Se maksetaan yleensd sukulaisuussuhteesta
riippumatta vainajan hautauksesta huolehtineille henkiltiille. Useissa maissa
hautausavustus maksetaan kuitenkin sairausvakuutuksen eikii eliikejiirjestel-
mdn kautta. Tutkituista maista ndin on Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa,
Itiivallassa, Kreikassa, Ranskassa, Saksan liittotasavallassa ja Tanskassa.

Useissa maissa eliikejiirjestelmdn etuuksiin kuuluu edellii mainittujen el6k-
keiden lisiiksi tytittomyysekikkeet joko tiillii nimelki tai siten ettii jokin muu
elSke my<innetddn ty<itt<lmyyden vuoksi. Tutkituista maista tiimii etuus sisiil-
tyy Belgian, Italian, Itiivallan, Ruotsin, Saksan liittotasavallan ja Suomen eld-
kejiirjestelmiin.

Maailmassa on 20 maata, joiden eliikejiirjestelmissii el:ikkeet maksetaan ker-
tasuorituksina. Euroopassa ei ole yhtiizin maata,jossa kaikki eliikkeet olisivat
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kertasuoritteisia. Sveitsin uudessa tytieltikejiirjestelmdssd on kuitenkin mah-
dollista ottaa osa karttuneesta eliikeoikeudesta kertasuorituksena ennen eldkei-
kiiii ja kiiyttiiii se asunnon hankintaan tai asuntovelan maksuun. Japanissa
voidaan osa ansioeliikkeestii maksaa kertasuorituksena el2ikkeelle siirryttiies-
sii.

3.3. Eliikkeiden saamisen edellytykset
Kaikissa elzikejiirjestelmisssd on eliikkeiden mytintzimiselle asetettu tarkoin
mAeritellyt kriteerit. Tiissei luvussa kAsite[een eriiitzi kaikkein oleellisimpia
eliikkeiden saamisen edellytyksiii. Vanhuuseliikkeissii tiillaisena voidaan pitiiii
ekikeidn tdyttiimistd. Tyrikyvyttrimyyseldkkeessii tietty ty<ikyvyttrimyyden aste
on tdrked paitsi etuuden saamiseen my<is sen meirirdiin vaikuttavana tekij?inii.
Perhe-eldkkeissd tarkastellaan niitii ehtoja, jotka koskevat eldkkeeseen oikeu-
tettuja henkil<iitii. Eldkkeen saamiseen ja ennen kaikkea sen miidreiein vaikutta-
vaa vakuutusaikaa selvitetiidn jiiljempiinii eliikkeiden mddrziytymistii koske-
vassa luvussa.

3.3. 1. Vanhuuseliikeikii

Taulukko I osoittaa, ettii eri maissa kiiyt<issd oleva yleinen vanhuuseliikeikd
vaihtelee hyvinkin paljon maasta toiseen. Korkein kiinteii vanhuuseldkeikii on
67 vuotta ja alhaisin 40 vuotta. Edellinen on Islannin, Norjan ja Tanskan elii-
kejiirjestelmissei, jiilkimmdinen Neuvostoliitossa tietyn palvelusajan suoritta-
neilla sokeilla naishenkilciill?i. Paitsi jiirjestelmiistd toiseen, vaihtelua eliikeidssfl
esiintyy my<is jeirjestelmien sisiillii sukupuolen, ammattiryhmdn, palvelusvuo-
sien, terveydellisten ja eriiiden muiden tekij<iiden mukaan.

Niisszi tapauksissa, joissa miehillii ja naisilla on eri el?ikeikd, naisten el?ikeikii
on aina alhaisempi kuin miesten. Hyvin yleisesti naisten eliikeikii on tdll<iin
viisi vuotta alhaisempi, kuten Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Itiival-
lassa, Kreikassa ja Saksan demokraattisessa tasavallassa. Portugalissa ja Sveit-
sissii se on kolme vuotta alempi. Neuvostoliitossa naisten eliikeikii on samoin
miesten eliikeikiiii alhaisempi, mutta mytis naisten keskuudessa on vaihtelua
eltikeiiin suhteen. Viihintiirin viisi lasta kasvattanut nainen pririsee eldkkeelle
viittii vuotta aikaisemmin kuin muut naiset.

Sukupuolten vdliseen tasa-arvoon vedoten on viime vuosina vaadittu nais-
ten ja miesten eltikeikien yhtendistiimistii. Tutkituista maista on Japanissa tds-
sii jo edetty toteutukseen. Naisten eliikeikii nostetaan yleisen eliikejiirjestelmdn
lisleldkkeesszi 20 vuoden siirtymiikauden kuluessa 55 vuodesta 60 vuoteen eli
samaksi kuin miehilld.
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TauIuKKo I. VANHUUSELAKEIzui

Eldkejdrjestelmii Miehet Naiset Liukumis- Poikkeuksia
mahdolli-
suus

I. ISLANTI
kansanel6ke 67 67

67

65

yltis

yliis

Merimiehet 60-vuotiaana 25 vakuutus-
vuoden jdlkeen

NORJA
perus- ja lisdeldke 67 67-70-vuotiaana eliike ja ansiotulo yh-

dessd enintiiiin 80 o/o aikaisemmista ansi-
oista; eliikkeen voi ottaa l/4-osina

RUOTSI
kansan- ja lisiieliike 65 alas ja

yl6s
Liukuva 60-70 ikiivuosien viilillii (eliike
t?iytenii tai puolena); osaeliike osa-aikaty<i-
htin yhdistettynd 60-64-vuotiaana

SUOMI
kansanel6ke 65 65

65

alas ja
ylcis
alas ja
ylcis

Varhennettuna 60 vuoden ieste; tytittti-
myyden vuoksi 8 vuotta aikaisemmin
Varhennettuna 60 vuoden iestd; tydtt6-
myyden vuoksi 8 vuotta aikaisemmin;
rintamasotilaille varhaiseliike 58 vuoden
iristd; osa-aikael:ike osa-aikatydhcin yh-
distettynii 60 vuoden iiistii

ty<ieliike 65

TANSKA
kansaneldke
palkans. lisiielike
osaeldke

6'l
67

67
67

yl6s
yltis

Osaeliike osa-aikatycihcin yhdistettynii
60 vuoden izist'd

2. ALANKOMAAT
kansaneldke 65 65 Sopimuspohjaisia varhaiselekejedestel-

miii
BELGIA
palkansaajat 65 60 yl6s Erdilld epiiterveellisillii tytialoilla eliike-

ikri alennettu korkeintaan 5 vuotta; me-
rimiehet 60-vuotiaana; miehet 64-vuoti-
aara 45 vakuutusvuoden jdlkeen; var-
haiseldke 55-vuotiaana; miehilld alen-
nettu eleke 60-vuotiaana.

ESPANJA
palkansaajat 65

IRLANTI
palkansaajat 65

ISO-BRITANNIA
kansaneldke 65
lisdeltike 65

ITALIA
palkansaajat 60

65

65

60
60

55

Varhaiseliike aikaisintaan 60-vuotiaana

yltis
ykis

yliis Ilman ikiirajaa 35 vakuutusvuoden jdl-
keen; tytitttim)ryden vuoksi 5 vuotta ai-
kaisemmin (teriisteollisuudessa 50-vuo-
tiaana)
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Eldkejdrjestelmi Miehet Naiset Liukumis- Poikkeuksia
mahdolli-
suus

ITAVALTA
palkansaajat 65 60 5 vuotta aikaisemmin tydttiimille, sai-

raille tai 35 vakuutusvuoden jdlkeen;
varhaiseldke 8 vuotta aikaisemmin yd-
ty<issd tai vaarallisessa tycissd

KREIKKA
palkansaajat 65 60 alas Alennetaan useilla perusteilla, mm. tyds-

lli ja vakuutusajasta riippuen
PORTTJGALI
palkansaajat 65 62 ylds Tietyissd ammateissa alemmat eliikeidt,

mm. kaivosmiehillii 50 ja telakkatycinte-
krjdille 55 vuotta

RANSKA
palkansaajat 60 60

65

ylcis

yl<is

Sopimuspohjainen varhaiseldke 55-vuo-
tiaana

SAKSAN LIITTO-
TASAVALTA
palkansaajat 65 63 vuoden iiissii 35 vakuutusvuoden jiil-

keen; miehet ja naiset 60-vuotiaana jos
olleet edellisen vuoden tytittdmene tai
2/3 tyokyvytdn ja 35 vuotta vakuutettu;
naiset 60-vuotiaana jos olleet pddtoimi-
sessa ammatissa 10 vuotta viimeisistd 20
vuodesta; sopimuspohjainen varhaiselii-
ke 58-vuotiaana

SVEITSI
yleinen el:ike
tyrieldke

3. JUGOSLAVIA
palkansaajat

65
65

60

62
62

yl6s
yl6s

55 Ilman ikiirajaa miehilld 40 ja naisilla 35
vakuutusvuoden jdlkeen; miehet 55-
vuotiaina jos 35 vakuutusvuotta ja nai-
set 50-vuotiaana jos 30 vakuutusvuotta;
miehet 65- ja naiset 60-vuotiaina jos va-
kuutusvuosia vain 15 (normaalisti 20);
rasittavissa ja vaarallisissa ammateissa
eliikeiiit alennettu

NEUVOSTO-
LIITTO
palkansaajat 60 55 Miehet 50- ja naiset 45-vuotiaina maan-

alaisessa kaivostydssd, kemiallisessa ja
metallurgisessa teollisuudessa; miehet
55-ja naiset 50-vuotiaina tietyissii suur-
ta ammattitaitoa vaativissa ttiissii ja
aloilla joiden tuotteita pidetiidn erityisen
tdrkeinii sekii 15-20 vuoden palveluk-
senjiilkeen pohjoisilla alueilla; naiset 50-
vuotiaina tekstiili- ja kuljetusaloilla; 5
lasta kasvattaneet naiset 50-vuotiaina;
sokeat miehet 50- ja naiset 4O-vuotiaina
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Eldkejrirjestelmd Miehet Naiset Liukumis- Poikkeuksia
mahdolli-
suus

SAKSAN DEM
TASAVALTA
palkansaajat 65 60

4. JAPANI
kansaneldke
lisiieldke

65
60

65
65

65

65
60

65
65

65

Kaivosmiehilld (aikaisintaan 50-vuo-
tiaana) ja tietyilH muilla tytialoilla alem-
mat eliikeidt

Kaivosmiehet 55-vuotiaina; naisten el6-
keikd nostetaan asteittain 60 vuoteen

60-70 ikdvuosien vdlilld

Eliikeikii nostetaan asteittain 67 ikdvuo-
teen vuoteen 2027 mennessd (aloitus
vuonna 2000)

KANADA
kansaneldke
tisdeldke

YHDYSVALLAT
yleinen ekike

yltis
alas ja
ykis

alas ja
yltis

Erdissii maissa eliikeiiit on ryhmitelty ammateittain. Neuvostoliitossa eliikeikii
on eraille vaarallisilla ty<ialoilla ja vaikeissa ttiissd jopa l0 vuotta alhaisempi
kuin tavanomaisilla tyrialoilla. Samantapainen jiirjestely on Jugoslaviassa.
My<is Belgia, Kreikka, Portugali ja Ranska soveltavat yleisissd eldkejeirjestel-
missii alempaa el?ikeikiiZi joillakin ty<ialoilla.

Palvelusvuosilla on vaikutusta eliikeikriiin Italiassa, ItAvallassa, Jugoslavias-
sa, Neuvostoliitossa ja Saksan liittotasavallassa. Italiassa eldkkeen voi saada
izistri riippumatta, jos palvelusvuosia on vdhintzidn 35, Itiivallassa vastaavassa
tapauksessa viisi vuotta ja Saksan liittotasavallassa kaksi vuotta normaalia
eliikeikiiii aikaisemmin. Jugoslaviassa eldkkeen saa samoin viisi vuotta aikai-
semmin, jos miehell[ on palvelusvuosia 35 ja naisella 30; normaalissa eliikei-
6ssii vaaditaan vain 20 palvelusvuotta. Jos miehellii on 40 tai naisella 35 pal-
velusvuotta, ei eldkkeen saamiselle ole asetettu miteen ikdrajaa. Saksan liitto-
tasavallassa naiset voivat pddstd eldkkeelle viisi vuotta normaalia aikaisem-
min, jos he ovat olleet pzizitoimisessa ammatissaan viihintiiiin 10 vuotta viimei-
sistd 20 vuodesta. Neuvostoliitossa tietty mddrd palvelusvuosia maan pohjoi-
silla alueilla oikeuttaa viittii vuotta normaalia aikaisempaan eliikeikiitin.

Ereet elekejiirjestelmzit myontdviit eliikkeen normaalia alemmassa eliikeids-
sd, jos terveydelliset tai eriidt muut poikkeukselliset seikat sitd vaativat. Niinpii
Itiivallan palkansaajien yleisissii eldkejeirjestelmissd terveydelliset syyt katso-
taan alempaan eliikeikiiiin oikeuttaviksi. Neuvostoliitossa pidetddn sokeutta
tdllaisena asiantilana. Belgiassa,Italiassa,Itiivallassa, Ruotsissa, Saksan liitto-
tasavallassa ja Suomessa tydttdmyys oikeuttaa alempaan ekikeikiidn. Toisaalta
ty<ittcimyyden perusteella maksettava ennenaikaiselzike on jo siind miiiirin
yleistynyt, ettii sitii voidaan pitiiii omana eldke-etuutenaan - ty<itt<imyyselek-
keend - muuallakin kuin Suomessa.

Edellii esitetyt eliikeitit ovat vaihtelusta huolimatta kiinteitri ikzirajoja. Mo-
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nissa jiirjestelmissii on kuitenkin pyritty joustavuuteen eldkeidssd asettamalla
elzikeikd liukuvaksi siten, ettd vakuutettu voi halutessaan siirtyzi eliikkeelle nor-
maalia eliikeikiiii aikaisemmin tai lykiitii eliikkeen alkamisen sitii my<ihemmiik-
si. Jdlkimmdinen kriytzint<i on yleisempiiii kuin edellinen.

Eliikeikii on ylospdin liukuva Belgian, Islannin, Ison-Britannian, rtaliano
Norjan, Portugalin, Ranskan, Saksan liittotasavallan, Sveitsin ja Tanskan elui-
kejzirjestelmissii. Kanadassa, Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa liukumis-
mahdollisuus on molempiin suuntiin, Kreikassa vain alaspdin. Kanadassa,
Ruotsissa ja Suomessa liukumismahdollisuus on 60-70 ikdvuosien viilillii.

Liukuvan elzikei?in vaikutuksesta eldkkeen suuruuteen on eri maissa jonkin
verran toisistaan poikkeavia miidrdyksid. Yleinen siiiintri on, ettd eliike on
vdhennetty normaalia aikaisemmassa elzikei?issii ja korotettu, jos eldkkeelle
siirtymistii lyketeen. Esimerkkinii mainittakoon Ruotsi, jossa jokainen kuu-
kausi ennen 65 vuoden ikiiii vuihentiiii eliikettii 0,5 o/oja jokainen kuukausi 65
vuoden izin jiilkeen 70 ikrivuoteen korottaa elflkkeen miiiirriii 0,6 o/o.

Normaalisti elzikkeen liuttaminen koskee koko eliikettd. Norjassa ja Ruotsis-
sa on mahdollista liuttaa mytis osaekikettii. Norjassa elzike voidaan ottaa nel-
jdnnesosina ja liuttaa loppuosaa. Ruotsissa voidaan liuttaa puolta tiiydest?i
vanhuuseldkkeestzi.

Asteittainen eltikkeelle siirtyminen on mahdollista kolmessa Pohjoismaassa,
Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa, osa-aikaty<ih<in yhdistetyn osa-aikaeldk-
keen avulla. Ruotsissa osaeldke otettiin keyttdon jo vuonna 1976. Suomessa ja
Tanskassa ensimmdiset osa-aikaeliikkeet my<innetdiin vuonna 1987. Ruotsisiaja Suomessa osa-aikaeldke on mahdollinen ikdvuosina 60-64. Tanskassa ikd-
vuosina 60-66.

Viime vuosina on useissa teollisuusmaissa huonontunutta ty<illisyyttii pyrit-
ty kohentamaan erilaisilla varhaiselzikejiirjestelyillii. Varhaiseliikkeitii on oiettu
kziyttcitin eldkevakuutuksessa ja tycittcimlysvakuutuksessa sekai ty<imarkkina-
sopimuksilla tyontekijoiden ja ty<inantajien kesken. Tutkituista maista var-
haiseliikkeet on liitetty elzikevakuutukseen Belgiassa ja Itiivallassa, ty<itt<i-
myysvakuutukseen Tanskassa. Alankomaissa, Ranskassa ja Saksan liittotasa-
vallassa varhaiseliikkeet ovat sopimuspohjaisia. Espanjassa on kaksi varhaise-
liikejiidestelyii, joista toinen kuuluu eldkevakuutukseen ja toinen on tyrimark-
kinasopimuksella tehty jerjestely. Viimeksimainittu ja Ranskan varhiiseliike-
jiirjestely ovat ainoat, joissa varhaiseleikkeelle siirtynyt on aina korvattava
tydttdmalle henkil<illii. Varhaiseleikkeet my<inneteiain 5-15 vuotta ennen nor-
maalia eltikeiktizi. Varhaiselzikkeet on poikkeuksetta tarkoitettu viiliaikaisesti
voimassa oleviksi.

Eldkeidn muutospaineet ovat yleensd kohdistuneet eliikeizin alentamiseen.
Yhdysvalloissa on tehty toisenlainen pziiit<is. Siell2i yleistzi 65 vuoden elzikeikdzi
tullaan nostamaan kahdella vuodella. Nostaminen tehdddn kuitenkin hyvin
hitaasti vuoteen 2027 mennessd ja aloituskin tapahtuu vasta vuonna 2b00.
Japanissa tullaan naisten eliikeikii nostamaan asteittain samaksi miesten eld-
keidn kanssa.
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3.3.2. Tyokyvyttomyyseldkkeen saamisen edellytykset

Tytikyvytttimyydeltlii tarkoitetaan yleensd sellaista sairauden, vian tai vam-
man iiheuttaiaa henkistii tai ruumiillista tilaa, jonka johdosta asianomaisen
henkilon ty<i- ja ansiokyky on ratkaisevasti alentunut. Eldkkeen saamisen edel-
lytyksenii olevan tyokyvytt<imyyden mdiiritelmiit vaihtelevat kuitenkin sana-
muodoltaan ja sisiilkiltiiiin varsin paljon jiirjestelmiistd toiseen. Eriiissd jiirjes-
telmissii p?itipaino pannaan ty<ikyvyttomyyden liidketieteelliseen puoleen, kun
taas toisiisa btetaan huomioon my<is erilaisia sosiaalisia tekijoitii liihtien siitd,
ettri ndistd johtuen voi lii2iketieteellisesti samanlainen tilanne olla ansiomah-
dollisuuksien kannalta toisille henkil<iille kohtalokkaampi kuin toisille. Tiillai-
sia sosiaalisia niiktikohtia ovat vakuutetun ikd, ammattitaito ja koulutus, ylei-
nen ty<ivoimatilanne ja tyrinsaantimahdollisuudet vakuutetun omalla asuin-
paikkakunnalla. Erziissii meiiiritelmissii edellytetddn, ettd, asianomainen ei pysty
iekemiiiin minkiiiinlaista tycitd, kun taas toisissa viitataan vakuutetun kykyyn
tehdii sopivaa ty<itzi tai entistii tyritii tai sitd vastaavaa tytitii taikka puhutaaan
hdnen mahdollisuuksistaan ansaita tietty osa joko yleensd normaaleista ansi-
oista tai normaaleista ansioista hdnen omassa ammatissaan.

Tyokyvyttcimyys voi olla joko tilapiiistii tai pysyviiii. Eliikejiirjestelmiit eiviit
yleensd my<innf elzikkeitd aivan tilapiiisissd ty<ikyvyttcimyystapauksissa, vaan
naiden korvaaminen kuuluu sairausvakuutukselle. Kuitenkaan ei eldkkeen saa-
minen tavallisesti edellytii elinikiiiseksi arvioitua tytikyvytt<imyyttd, vaan sii-
hen riittlii, ettii tyrikyvytttimyys on jatkunut tai tulee todenniikdisesti jatku-
maan pitkiihkcin, eri jiirjestetmissd eri tavoin mdiiritellyn ajan. Eriiiit jegesle.l-
miit miksavat jatkuvien ty<ikyvytt<imyyseliikkeiden ohella my<is miiiiriiaikaisia
el2ikkeitii.

Elzikkeen my<intiimisen edellytyksend olevan ty<ikyvytt<imyyden ei viilttzi-
mdttii tarvitse olla tdydellistd, vaan el?ikkeitii maksetaan useimmissa jiirjestel-
missd jo osittaisenkin tytikyvytttimyyden johdosta. Se, miten suuri ty<iky't ytttt-
myyden menetys eliikkeen saamiseksi vaaditaan, on tavallisimmin mdtiritelty
tietiynii numeerisesti ilmaistuna osuutena joko tyti- tai ansiokyvystii. Niiin on
etenkin sellaisissa jiirjestelmissd, joissa maksetaan erisuuruisia ty<ikyvytto-
myyseldkkeite - tiiysiii eliikkeitii tai osaeldkkeitii - ty<ikyvyn menetyksen
asieesta riippuen. Tiillaisia on yli puolet tutkituista jiirjestelmistii. Mytis niissti
jiirjestelmiise, jotka maksavat vain yhdenlaisia ty<ikyvytt<imyyseliikkeit6, on
-eUt<tceen 

my<intiimisen edellytyksend usein tietty prosenttinen ansiokyvyn
menetys, mutta niiiden jiidestelmien piiristii ltiytyy mytis esimerkkejii siitii, ettii
ty<ikyvytt<imyyseliikkeen saamisen edellytykset voidaan miiiiritellii muullakin
tavoin.

Ty<ikyvytttimyysasteesta riippuvia osaeldkkeitti ei makseta Belgian, Irlan-
nin, Itiivallan, Japanin, Kanadan, Porfugalin, Saksan demokraattisen tasaval-
lan eikai Yhdysvaltain eliikej iirj estelmissd. Niissd maksetaan tiiysi tyokyvytto-
myyseliike kaikille jiirjestelmdn ty<ikyvytt<imyysmiiiiritelmdn mukaan eliikkee-
seen oikeutetuiksi todetuille. Japanissa edellytetiiiin kolmen neljdsosan tyoky-
vyn menetystd. Belgiassa, Portugalissa ja Saksan demokraattisessa tasavallas-
sa edellytetddn, ettd vakuutettu on menettdnyt ainakin kaksi kolmasosaa nor-
maalista ansiokyvystii2in. Itiivatlassa rajana on kaikkien vakuutettujen kohdal-
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la kykenemtitt<imyys ansaita puolta normaaleista ansiosta. Suomen kansaneld-
kejzirjestelmiikiiiin ei sisiillii osatyrikyvytt<imyyseliikkeite, kun taas ty<ieliikejiir-
jestelmdsszi niitd maksetaan. Osaeldkkeen saamisen rajana on kahden viides-
osan ty<ikyvyn aleneminen.

Suomen kansaneldkejtirjestelmiissii sekii Irlannin, Kanadan ja Yhdysvaltain
eliikejiirjestelmissii ty<ikyvytt<imyysmiidritelmiit eiviit sisdllzi mitdiin numeeris-
ta mittaa vaaditulle tycikyvyn menetykselle, vaan asia on niissii ilmaistu toisel-
la tavalla. Suomen kansanel[kejrirjestelmiissri ty<ikyvytt<imiind pidetiiiin henki-
lcid, joka on sairauden, vian tai vamman vuoksi kykenemiit<in tekemddn taval-
lista tytitiiiin tai muuta siihen verrattavaa tycitii, jota on pidettiivii ikd, ammat-
titaito ja muut seikat huomioon ottaen hiinelle sopivana ja kohtuullisen toi-
meentulon turvaavana. Sokeat ja liikuntakyvytt<imiit katsotaan kuitenkin aina
tydkyvytt<imiksi heidiin todellisista ansiomahdollisuuksistaan riippumatta.b-
lannissa tytikyvyttcimyyseliike myrinnetiiiin, jos vakuutettu on sairauden vuok-
si kykenemiit<in ty<ih<in. Kanadassa ja Yhdysvalloissa eliike myrinnetddn, jos
vakuutetulla ei ole mahdollisuutta jatkuvaan ty<intekoon missddn ammatissa.
Yhdysvalloissa otetaan kuitenkin vakuutetun tyrimahdollisuuksia arvioitaessa
erilaisia sosiaalisia tekijtiitii huomioon suuremmassa mdtirin kuin Kanadas-
sa.

Osatytikyvytt<imyyseliikkeitii maksavista jiirjestelmistd useimmissa ty<iky-
vytt<imiit luokitellaan kahteen tai kolmeen ryhmddn ty<ikyvytt<imyysasteen
mukaan, mutta ertidt maksavat osaeldkkeitii jatkuvan asteikon mukaan siten,
ettd ekikkeen miiiirzi on suoraan ty<ikyvytt<imyysasteen osoittama osuus tdy-
destd elzikkeestd. Alin eliikkeeseen oikeuttava ty<ikyvytt<imyysaste on yleensd
yhteydesszi siihen, kuinka suuria pienimmiit maksettavat osaeliikkeet ovat tdy-
teen eliikkeeseen verrattuina, mutta my<is poikkeuksia ttistzi siiiinnristii esiintyy.
Yleisend havaintona jiirjestelmien vertailusta voidaan todeta, ettii eri jiirjestel-
mdt ovat ty<ikyvyttdmyyttii koskevien vaatimusten suhteen ankaruudeltaan
varsin erilaisia.

Alinta ty<ikyvyttcimyysrajaa kiytetiiiin Alankomaiden kansaneliikejiirjestel-
mdssd, jossa jo 15 o/o:n ty<ikyvytttimyys oikeuttaa osaeldkkeeseen. Kreikassa
rajana on yhden kolmasosan tyrikyvytt<imyys.Jugoslaviassa osaeldke edellyt-
tdii noin 50 0/o tycikyvytttimyyttzi. Alankomaissa ja Jugoslaviassa kziytetti2in
osaeldkkeen suuruutta m?iiiriittziessii jatkuvaa asteikkoa. Sveitsissii osaeldkkeen
mdzirii on aina puolet tiiydestd eldkkeestd, mutta sen saamiseksi vaaditaan
tavallisesti 50 o/o:n tyrikyvytt<imyys, joskin poikkeustapauksissa eliike voidaan
myontziii jo yhden kolmasosan ty<ikyvystiidn menettdneille. Italiassa osaeldk-
keen raja on muita korkeammalla. Osaeliike edellyttiiii kahden kolmasosan
tyokyvyn menetystd.

Pohjoismaissa on osaeldkkeeseen oikeuttavan tyrikyvyttomyyden rajana
Suomen ty<ieliikej iirj estelmdd lukuun ottamatta 50 0/o: n tyrikyvyttrimyys. Tiitri
rajaa kziytetddn Norjassa ja Ruotsissa sekd kansaneliikettii ettii lisiiekikettii
mycinnettiiessd. Se on my<is kaiytossii Islannin ja Tanskan kansaneliikejiirjestel-
missii. Suomen tycieliikejiirjestelmdssd osaeldkkeeseen vaaditaan viihintdiin
40 o/o:n ty<ikyvyn aleneminen. Islannissa ja Norjassa osaeldkkeiden suuruus
m?iiirdytyy jatkuvan asteikon mukaan. Ruotsissa osaeldke voi olla joko 2/3 tai
l/3 t?iydestd ekikkeestd. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, Tanskassa tehtiin
vuonna 1984 kansaneliikejiirjestelmdssd uudistus, jossa tydkyvyttrimyys- ja les-
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keneliikkeet korvattiin uudella aikaisel2ikkeellii. Aikaiseldkkeitii on neljdd eri
kokoa eldkkeensaajan iiistd ja tyrikyvyttrimyydestd riippuen. Alhaisin aikaise-
laike on noin 50 0/0, seuraava noin 60 o/o ja sitd seuraava noin 70 0/o triydest?i,
korkeimmasta el2ikkeestd. Suomen tytieliikejdrjestelmiissii osaeliike on noin
puolet tdydestti eltikkeestii.

Osaeldkkeitd maksavissa jiirjestelmissii ovat tdyden ty<ikyvyttdmyyseliik-
keen saamiselle asetetut vaatimukset usein varsin ankarat. Niinpii edellii mai-
nituista maista Italiassao Jugoslaviassa, Norjassa ja Tanskassa tiiyden eliik-
keen saaminen edellyttiiii suunnilleen tiiydellistii tyokyvyn menetystii. Alanko-
maissa rajaksi on asetettu 80 o/o:n ja Islannissa 75 o/o:n tycikyvyttcimyys. Krei-
kassa ja Sveitsissii tiiysi eliike my<innetdiin ansiokyvyn menetyksen ollessa
vdhintdiin kaksi kolmasosaa. Suomen tycieliikejiirjestelmlssd tiiyteen elzikkee-
seen oikeuttavan ty<ikyvytt<imyyden raja on alempana. Tziyteen eldkkeeseen
edellytetiidn 60 o/o:n ty<ikyvytttimyyttii. Ruotsissa vanhat tydntekijiit - ohjei-
kzirajana pidetiidn 60 vuotta - pddseviit ty<ikyvytt<imyyseldkkeelle lievemmin
(oko liiiiketieteellisin tai tydn luonteeseen liittyvin) perustein kuin nuoremmat
tycintekijiit.

Neuvostoliitossa ja Ranskassa ty<ikyvytt<imiit jaetaan eldkkeen suuruuden
mddr6iimiseksi kolmeen luokkaan. Luokittelun perusteet poikkeavat kuitenkin
erdissd kohdin edellii olleista. Suurimman eliikkeen saavaan luokkaan kuuluvat
niiissii maissa jatkuvaa hoitoa tarvitsevat tiiysin ty<ikyvyttomdt, keskimmdi-
seen luokkaan muut tdysin ty<ikyvytt<imdt ja kolmanteen kaikki eldkkeeseen
oikeutetut osatytikyvytt<imiit. Tosin monissa muissakin maissa jatkuvaa hoi-
toa tarvitsevat henkil<it saavat kflytiinn<issii tavallista suuremman eldkkeen,
mutta tiitzi ei niissd ole kytketty tycikyvytttimyysluokitukseen, vaan asia hoide-
taan erillisten avuttomuuslisien avulla, kuten Suomen kansaneldkejiirjestel-
mdssd.

Espanjan ja Saksan liiffotasavallan palkansaajien eliikejzirjestelmissii erote-
taan toisistaan ammatillinen ja yleinen ty<ikyvytt<imyys. Espanjassa tytikyvyt-
t<imdt jaetaan seitsemddn luokkaan, joista kaksi - lyhytaikainen ja mtitir:iai-
kainen ty<ikyvyttcimyys - kuuluvat sairausvakuutukseen. Eliikejiirjestelmdtin
kuuluvat pysyviiii tyrikyvytt<imyyttd edellyttziviit luokat ovat 1) osittainen ty<i-
kyvyttomyys, 2) tdysi, ammatillinen tytikyvytt<iflyys, 3) tiiysi, ammatillinen
ty<ikyvyttomyys ammattitaitoa vaativassa ty<issd, 4) tdysi, yleinen tydkyvyttd-
myys ja 5) tiiysi tyrikyvytt<imyys.El2ikeprosentti miiiiriiytyy tiimdn luokituksen
mukaan. Saksan liiffotasavallassa tyokyvyttcimiit jaetaan kahteen luokkaan;
yleisen ja ammatillisen tyrikyvyttomyyden perusteella. Edellinen on kyseessd,
jos vakuutettu ei pysty harjoittamaan mitii2in ammattia, ja jiilkimmdinen, jos
hdn ei pysty ansaitsemaan 50 0/o normaaleista ansioista omassa ammatissaan.
Ammatillisen ty<ikyvytt<imyyden perusteella maksettava el6ke on kaksi kol-
masosaa eldkkeestd, j ohon yleinen ty<ikyvytt<imyys oikeuttaa.

My<i s Suomen tycieliikej iirj estelmdssd kriytettdvii ty<ikyvytt<imyyden miiiiri -
telmzi poikkeaa muiden jiirjestelmien, mycis Suomen kansaneldkejdrjestelmiin,
mziriritelmistd. Ty<ieliikejzirjestelmiissii tytikyvyttcimyyselZike my<innetiidn va-
kuutetulle, jonka tytikyvyn voidaan sairauden, vian tai vamman vuoksi arvi-
oida alentuneen vdhintddn kahdella viidennekselld ainakin yhden vuoden ajak-
si. Tycikyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huomioon jiiljellii oleva kyky
hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla tyollii, jonka suorittamista
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voidaan kohtuudella edellyttiiii, kun vakuutetun koulutus, aikaisempi toimin-
ta, ikd, asuinolosuhteet ja muut niihin verrattavat seikat otetaan huomioon.

Suomen ty<ieliikejiirjestelmdssd samoin kuin my<is kansaneliikejeirjestelmds-
szi on ty<ikyvytt<imyyseHkkeitA myrinnetty vuoden 1986 alusta liihtiln toisen-
kin tytikyvytt<imyysmiiiiritelmzin mukaan. Kyseessd on yksikillinen varhaiseld-
ke, joka mytinnetzidn 55 vuotta t?iyttdneelle, omaan ammattiinsa tai ty6h6nse
tyokyvytt<imiiksi tulleelle henkil<ille. Tycikyvyn arvioinnissa otetaan huomi-
oon sairaus, vika tai vamma, ikiiiintymiseen iiittyvet tekijet, ammatissaolon
pitkaail-aisuus, tycistd aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus sekzi ty<iolosuh-
teet. Eleike mytinnekiiin, jos ty<ikyky niimii seikat huomioon ottaen on pysyvds-
ti alentunut niin, ettei vakuutetun endd kohtuudella voida edellyttiiii jatt ara.t
ansioty<itii.

Tyokyvytt<imien kuntoutusta harjoitetaan kaikissa eliikejiidestelmissd suu-
remmassa tai pienemmdssd mitassa. Norjan ja Sveitsin 

-eHke3a4estelmissd

kuntoutus on viety siinii mielesszi pidemmiille kuin muissa, etta tidkyvyttd-
myyselzikgttii ei ryhdytd maksamaan automaattisesti, vaan tycikyl:rton vrite-
tzidn ensiksi saada tulemaan toimeen omin voimin. Vakuutetutie maksetaan
aluksi elzikettti vastaavaa kuntoutus- tai piiiveirahaa. Varsinainen eliike tulee
malcsuun vasta, kun todetaan, ettei kuntoutuksesta ole riittavee apua. Muissa
eliikejiirjestelmissii eldke myrinneteen heti ty<ikyvyttrimyyden al^kamisen tai
sairausvakuutuksen piiiviirahan maksun loppumilen jelkeeh odottamatta kun-
toutuksen tuloksia. Jos kuntoutus onnistuu ja asianomainen palaa ty<ieldm6dn,
voidaan eliike lakkauttaa tai sen miiiirziii pienentdd, kuten yleensii muutenkin
niisszi tapauksissa, joissa ty<ikyvyn todetaan kohentuneen iiine miiiirin, ettei
asianomainen endd tiiytii eliikkeen saamisen edellytyksiii.

3.3.3. Perhe-eldkkeeseen oikeutetut

Perhe-eliikkeen saamiselle on edunjiitt[jiin osalta asetettu vaatimukseksi, ettd
edunjatteje sai itse vanhuus- tai ty<ikyvytt<imyyseliikettii tai olisi kuolemansa
ajankohtana ollut oikeutettu eldkkeeseen taiki<a oli kuolemaansa mennessd
kuulunut jiirjestelmiiiin tietyn ajan. Nrimii edellytykset ovat oleellisia nimen-
omaan ansioeliikejiirjestelmissd. Sen sijaan tasasuuruisia eliikkeitii maksavissa
kansaneldkejiirjestelmissd perhe-elzikkeen saannille ei yleensii aseteta edunjtit-
tiijtin osalta muita ehtoja kuin kansaneldkkeen saamiien yleiset edellytykiet.
Eraiissii jzirjestelmissii edunjiittiijiille asetetun vakuutusaiicavaatimukien voi
my<is_edunsaaja itse tayttaa. Ttim:i kiiytrint<i on esimerkiksi Irlannin palkansaa-jien eliikejiirj estelmiissii.

-Useimmissa eliikejiirjestelmissd perhe-eliikkeeseen ovat oikeutettuja ainakin
edunjiittiijiin naispuolinen leski ja lapsi. Jotkut jiirjestelmzit ulottavai piiriinsii
my<is mieslesket, eronneet aviopuolisot ja jotkut muut liihiomaiset. Viimeksi
mainittujen osalta eliikkeen saamisen edellytykset ovat yleensd tiukemmat
kuin naisleskelle ja lapselle asetetut. Mikiiiin eliikejrirjestelmii ei yleensii maksa
ehdoitta jatkuvaa el2ikettii kaikille naisleskillekddn, vaan eliikkeen saamiselle
on-asetettu rajoituksia, jotka voivat koskea lesken ikiiri, ty<ikykyii, huoltovel-
vollisuutta alaikziisiii lapsia kohtaan, avioliiton kestoaikaa sekii miehen ikiiii
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avioliittoa solmittaessa.
Lesken ikiiii koskevat sddnntikset ovat eri j?irjestelmissii erilaisia eikzi tiissii

suhteessa voida l<iytii2i mitzidn yhteniiisidlinjoja. Siind tapauksessa, ettei leskel-
ld ole huollettavanaan lasta eika nan ole tytikyvyttin, leskelle asetetaan usein
alaikiiraja leskenekikkeen saamiselle. Ttistii siidnntistd on kuitenkin poikkeuk-
sia. Tutkituista jdrjestelmistii alaikzirajaa ei k[ytetii Espanjan, Irlannin, Italian,
Itiivallan, Ifteikan ja Norjan eliikejiirjestelmissd eikii Ruotsin lisiieliikejii_rjestel-
mzissri. Muissa tuttituissa jiirjestelmissd tdmd raja on kiiytoss[ ja se vaihtelee
35 vuodesta 65 vuoteen.

Lesken ikiiiin tiittyy useissa jdrjestelmisszi avioliiton kestoaikaa sek[ edunjzit-
tiijiin ikiiii avioliittoi-solmittaessi koskevia vaatimuksia. Avioliiton kestoaikaa
koskevat vaatimukset ovat yleisempiri kuin edunjdttiijiin ikiiii koskevat. Yaa-
dittu kestoaika vaihtelee kuudesta kuukaudesta 10 vuoteen. Edellinen on Krei-
kan elzikej iirj estelmdssii j a j iilkimmdinen Tanskan palkansaaj ien lisdeldkej zir-
jestelmdsi?i. Useimmissa jdrjestelmissd vaatimuksena on kuitenkin 2-5 vuot-
ia jatkunut avioliitto. Eiimerkiksi Suomen kansaneliikejiirjestelmiissii sekil
Ison-Britannian yleisen eliikejiirjestelmiin peruseliikkeessd vaatimus on kolme
vuotta, Norjassaja Ruotsissa viisi vuotta. Niiistii maista Ruotsin lisiieliikejiir-
jestelmii ja Suomen kansaneldke- ja ty<ieliikejiirjestelmdt asettavat myos rajoi-
iuksia edunjiittiijiin izille avioliittoa solmittaessa. Ruotsin lisiieliikejiirjestglmii_s--
sd elrikeoikbus edellytted, ettd avioliitto oli solmittu ennen edunjlittiijiin 60
vuoden ikiiii. Suomen kansaneliikejiirjestelmdssii ja tydeHkejiidestelmiissii ik?i-
raja on 65 vuotta.

Lanes poikkeuksetta eliike myonnetiiiin leskelle iiistii ja muista edellytyksistd
riippumatta, jos leskelld on huollettavanaan alaikziinen lapsi. Alaikziiseksi kat-
soiuu, yleeniri lapsi, joka samassa eldkejzirjestelmiissii on ikzinsei perusteella
oikeuteitu lapsenelakkeeseen. Usein leskeneliike niiissii tapauksissa mytinne-
tiiiin elinaikaiseksi, mutta monet jrirjestelmiit maksavat eliikettii vain niin kau-
an kuin huoltovelvollisuus kestdii. Ndin menetelliiiin esimerkiksi Yhdysvaltain
elzikejtirjestelmiissii. Huoltovelvollisuuden piiiityttyii lesket joutuvat samaan
ure-iun kuin lapsettomat lesket saaden el:ikkeen uudelleen tiiytettydiin vrydi-
tun idn, elleiviitlo ole saavuttaneet sitd huoltovelvollisuuden kestiiessii. Eriii-
den sosialististen maiden eliikejiirjestelmissd el6ke my<innet66n leskelle huolto-
velvollisuuden perusteella vain silloin, kun leskell2i on huollettavanaan alle
kouluidn olevia lapsia. Esimerkiksi Neuvostoliitossa ikiiraja on kahdeksan
vuotta.

Kanadan eliikejdrjestelmiit ovat tutkituista jiirjestelmistii ainoat, joissa avo-
liitto rinnastetaan avioliittoon perhe-eliikeoikeuden ollessa kyseessfl.

Yhd useammissa eliikejiirjestelmiss:i mytis mieslesket ovat oikeutettuja per-
he-eldkkeeseen. Tutkituista maista Kanadassa, Neuvostoliitossa, Norjassa,
Ranskassa, Saksan liittotasavallassa ja Saksan demokraattisessa tasavallassa
mieslesket saavat elzikkeen samoilla perusteilla kuin naislesket paitsi, ettil Neu-
vostoliitossa ja Saksan demokraattisessa tasavallassa miesleskien ikiiraja on
viisi vuotta korkeampi kuin naisleskien. Japanissa miesleskillii on oikeus ylei-
sen eliikejrirjestelmdn ansioeliikkeeseen, mutta ei kansaneldkkeeseen. Itilvallas-
sa mieslesket saivat vuonna l98l oikeuden leskeneldkkeeseen, mutta tiiydelli-
sene vasta pitkiin - vuoteen 1995 saakka kestdvdn - siirtymiikauden jiilkeen.
Kaikissa muissa miesleskille elZikkeen antavissa jdrjestelmissd niiiden eliikkeen
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saamisen edellytyksend on se, ettd leski oli taloudellisesti riippuvainen vaimos-
taan tai on ty6kyvyttin. Niiillii perusteilla mieslesket saavat eliikkeen Italiassa,
Irlannissa, Jugoslaviassa, Kreikassao Portugalissa ja Yhdysvalloissa.

Muutamissa eliikejiirjestelmissd kaikille leskille maksetaan edunjiittiijiin
kuoleman jiilkeen vdliaikaista leskenel5kettii, johon ovat oikeutettuja nekin
lesket, jotka eiviit saisi varsinaista leskeneliikettzi. Tutkituista maisti viitiai-
kaista eldkettd maksetaan Alankomaiden, Islannin, Ison-Britannian ja Suomen
kansaneldkejiirjestelmissii sekii Norjan, Portugalin ja Saksan liittotasavallan
eliikejiidestelmissii. Maksuaika vaihtelee l3 viikosta viiteen vuoteen, yleensii
se on kuitenkin alle vuoden. Norjassa viiliaikaiselle eldkkeelle ei ole asetettu
miiiiriiaikaa, vaan se on tapauskohtainen. Norjassa ja Saksan liittotasavallassa
vdliaikaista leskeneliikettd maksetaan sekd naisille ettii miehille, muualla vain
naisille.

Lapseneliikkeen saamisen edellytykset ovat luonnollisesti kiheisesszi yhtey-
dessd leskeneliikkeisiin. Trirkeimmiit itse orpoa koskevat edellytykset ovat ikd
sekd se, onko kyseessd puoli- vai tziysorpo. Yleensd kaikki ne jzirjestelm?it, jotka
maksavat lapseneliikkeitd, maksavat niitd sekii puoli- ettii t-iiyiorvoille.'iroik-
keuksia ovat Irlannin ja Iso-Britannian eliikejiirjestelmiit, joissa leskenelfkkeen
lapsikorotukset korvaavat puoliorvon eldkkeen.

Lapseneldkettd maksetaan vain tiettyyn ikiiiin asti. Yliiraja vaihtelee viilillii
15-19 vuotta. Yleisimmin raja on 16 tai l8 vuotta. Monissa jiirjestelmisszi
eldkkeen maksamista jatketaan niiiden rajojen yli, jos edunsaaja kiy edelleen
koulua tai opiskelee. Korkein tiillii perusteella kiiytettiivii ikiiraja on Alanko-
maissao jossa se on 27 vuotta. Muissa maissa se vaihtelee l8:sta 26:eenikiivuo-
teen. Eriitit jdrjestelmzit jatkavat eliikkeen maksamista ilman iktirajaa, jos edun-
saaja.on tyokyvyt<in. Tiimii ei kuitenkaan yleensd koske kansaneliikeia4estet-
mid, joissa ty<ikyvyttin lapsi voi tietystii iiist?i liihtien saada oman tyrikyvyttri-
myyseldkkeen.

Useat eliikejiirjestelmtit maksavat perhe-eliikettii myris eronneelle aviopuoli-
solle. Tutkituista maista eldke maksetaan eronneelle naiselle Belgiassa ja Sveit-
sissii, eronneelle naiselle tai miehelle Itiivallassa, Norjassa, Ranskassaf Saksan
liiffotasavallassa, Saksan demokraattisessa tasavallassa ja Yhdysvalloissa.
Eronneelle puolisolle asetetaan liihes aina se edellytys, ettd hdn sai tai oli oikeu-
tettu saamaan elatusapua edunjiittAjalte tai ettii hiinellii oli lapsi huollettava-
naan. Joskus on avioliiton kestolle asetettu alaraja, ellei lasta ole. Saksan liit-
totasavallassa on vuodesta 1977 ldhtien jaettu avioerossa puolisoiden kesken
heille avioliiton aikana karttunut eliikeoikeus. Eronnut puoliso voi saada eldk-
keen asemesta tulosidonnaisen kasvatuseldkkeen, jos hzin huoltaa lasta. My<is
Kanadassa on karttunut eliikeoikeus jaettu vuodesta 1977 lahtien puolisoiden
kesken avioerossa. Jako oli vapaaehtoinen vuoteen 1987 saakka,joitoin se teh-
tiin automaattiseksi.

Eriiisszi maissa ovat my<is muut kuin edellii mainitut omaiset oikeutettuja
eldkkeeseen. Heitii ovat sisaret, veljet, vanhemmat, isovanhemmat ja lasten-
lapset. Yleensti eliike maksetaan heille vain, jos he olivat taloudellisesti riippu-
vaisia edunjiittiijiistei ja jos edunjiittiijiiltA ei jeenyt leskeii tai lasta. Tutkituista
maista perhe-eldkettd maksetaan muille omaisille Espanjassa,Italiassg Jugos-
laviassa, Kreikassa, Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa.
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3.4. Eliikkeiden madrdt

3.4.1. Tasaekike - ansioeldke

Eliikejtirjestelmiit voidaan jakaa tasasuuruisia el[kkeitd ja ansioihin suhteutet-
tuja eleikkeitd maksaviin jiirjestelmiin. Tasasuuruisia el?ikkeitii maksavissa jiir-
jestelmissd aktiiviajan ansioilla ei ole vaikutusta eliikkeen miidriiiin. Tasaeliik-
keitii maksavia jzirjestelmiri voidaankin pitee vehimmdistoimeentulon turvaa-
vina jrirjestelmind, etenkin silloin, kun jiirjestelmdn piiriin kuuluu ryhmiii, joi-
den aktiiviaikaiset tulot poikkeavat huomattavasti toisistaan. Silti ei niiissii-
kiiiin jiirjestelmissii elaikkeiden tarvitse olla kaikille samansuuruisia,vaan niihin
voivat vaikuttaa ulkonaiset olosuhteet, esimerkiksi perhesuhteet, asuinpaikka
ja eltikeaikaiset tulot tai varallisuus.

Ansioihin suhteutettuja eliikkeitii maksavissa jrirjestelmissd aktiiviajan an-
sioilla on suora vaikutus eliikkeen miiiiriiiin. Ansioiden mdtirittely sekd se tapa,
jolla eliikkeen mddrd on kytketty ansioihin, vaihtelevat eri maissa, mutta
peruspiirre on kaikissa samankaltainen. Tasaelzikkeen avulla ei yleensd endti
nykyisin ole katsottu voitavan taata riittdviid eliiketurvaa kaikille vakuutetuil-
le. Teitzi osoittaa se, ettd vuoden 1985 alussa niistii 132 maasta, joissa oli jon-
kinlainen eltikejiirjestelmd, valtaosassa eli ll2:ssa ansiot olivat jossain muo-
dossa eliikkeen pemstana. Eliikkeet maksettiin kertasuorituksina 20 maassa ja
jatkuvina tasaeliikkeinii l0 maassa. Tasael[kejdrjestelmillii eldketurvansa ra-
kentamisen aloittaneet maat ovat my<ihemmin pyrkineet ttiydentiimiiiin sitii
ansioekikejiirjestelmillii. Niiin menettelivdt 1960-luvulla Iso-Britannig Kana-
da, Norja, Ruotsi ja Suomi. Nykyisin pidetdiin tiirkednzi sitd, ettd eldkkeensaa-
jan elintaso voidaan siiilyttiiii mahdollisimman samanlaisena kuin se oli hdnen
aktiiviaikanaan. Eldkkeen tarkoituksena on korvata ne ansiot, jotka eltikkeelle
siirryttaiessii meneteteen ty<itulon loppuessa. Tiimd edellytttiii, ettii eliike on
tietyssd suhteessa eldkkeensaajan aktiiviaikaiseen ansiotasoon.

Tutkimuksen piiriin kuuluvista jiidestelmistii Alankomaiden,Islannin,Ison-
Britannian, Japanin, Kanadan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan kansaneldkejiirjes-
telmdt, sekii Tanskan palkansaajien liszieliikejiirjestelmii ja Irlannin palkansaa-
jien eliikejiirjestelmii maksavat tasasuuruisia eliikkeitii. Kaikissa muissa pal-
kansaajat kattavissa jzirjestelmissd eliikkeet mddriiytyviit aktiiviajan ansiotason
mukaan.

3.4.2. El?ikkeiden meerflytyminen

Tasael2ikejiirjestelmissii eivdt vakuutetun aktiiviaikaiset ansiot vaikuta eliik-
keen mri:irddn, mutta sen sijaan erddt muut ulkonaiset seikat voivat sen tehdti.
Perhesuhteet otetaan huomioon kaikissa tiimiin tutkimuksen piiriin kuuluvissa
tasaeliikejdrjestelmissii. Ekikeaikaisilla tuloilla on vaikutusta eliikkeen mziziriiiin
Ison-Britannian peruseldkkeessii ja Tanskan kansaneldkkeessd. Vakuutusaika,
joka on oleellinen tekijii ansioel[kejiirjestelmissd, ei sen sijaan ole yhtii tiirkeii
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kaikissa tasaeliikejiirjestelmissd. Poikkeuksen muodostavat Alankomaat ja
Norja, joissa eldke maksetaan vdhennettynd, jos vakuutetulla ei ole tiiyteen
eldkkeeseen oikeuttavaa vakuutusaikaa. Norjassa tdyteen eldkkeeseen vaadi-
taan 40 vuoden asumisaika maassa. Alankomaissa sitd vastoin tdyteen eliik-
keeseen vaaditaan vakuutusmaksut jokaiselta vuodelta 15-64 ikavuosien
velilta.

Ansioeldkejdrjestelmissii eltike mzidriiytyy vakuutetun aktiiviaikaisten ansio-
tulojen ja vakuutuksen piiriin kuulumiien ajan pituuden eli vakuutusajan
mukaan. Vakuutusmaksut edellytetaidn maksetuiksi vakuutusajalta, ellei jiirjes-
telmdn rahoitusta ole hoidettu muulla tavalla.

Vaadittavat vakuutusajat vaihtelevat suuresti jiirjestelmzistd toiseen. Vakuu-
tusajan pituuden vaikutus eldkkeeseen riippuu jiirjestelmiin luonteesta. Toisis-
sa jrirjestelmissii eliike maksetaan tiiysimiiiirdisenii, jos vakuutettu on kuulunut
jdrjestelmziiin tietyn ajan eikii tzimiin ylittevA vakuuiusaika enzizi kartuta eldket-
tii. Toisissa ansioeldkejiirjestelmissii koko vakuutusaika vaikuttaa suoranaises-
ti elzikkeeseen, koska jokainen vakuutusvuosi lisziii eleikettzi. Viimeksi maini-
tust-a seikasta johtuen monissa jtirjestelmissd ei ole asetettu alarajaa vakuutus-
ajalle eldkkeen saamiseksi. N?iin on esimerkiksi Japanin lisiieliikl<eessii ja Suo-
men ty<ielzikkeessd. Sen sijaan esimerkiksi Espanjan, Itiivallan ja saksan
demokraattisen tasavallan jtirjestelmissii el:ike voidaan saada vasta sbn jzilkeen,
kun vakuutettu on maksanut vakuutusmaksut tietyltzi viihimmiiisajalia, joka
on ndissd maissa 15 vuotta. Muualla vaadittava vrihimmiiisaika on yfeensii
lyhyempi, esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa kolme vuotta ja Saksan liiitotasa-
vallassa viisi vuotta. Useimmat niistei ansioeliikejiirjestelmlstii, jotka edellyttd-
vdt tdyteen eldkkeeseen tietyn vakuutusajan, maksavat viihennetyn eltikkeen,jos vakuutetulla ei ole vaadittavaa tziyttii vakuutusaikaa.

Useimmissa jiirjestelmissii elzike muodostuu tiettynd prosenttina eliikkeen
perusteena olevista ansioista. Prosenttimziziriit kuitenkin vaihtelevat jdrjestel-
miistii toiseen. Eriiiit jtirjestelmdt - kuten Jugoslavian, Kreikan ia satsan
demokraattisen tasavallan - maksavat eldkkeeseen ensin perusoian ja senpiiiille korotusosan. Kreikassa ja Jugoslaviassa perusosan miiiirii on tietty
osuus eldkkeen perusteena olevasta tulosta. Saksan demokraattisessa tasaval-
lassa se on kaikille eldkkeeseen oikeutetuille samansuuruinen. Korotusosa
m{iiriiytyy kaikissa niiissii jiirjestelmissd vakuutusajan ja ansioiden mukaan.

Eldkkeen perusteena oleva ansiotulo eli eliikeperuste miiiiriitiiiin eri jridestel-
missd hieman eri tavalla. Tavallisesti eldkeperusteena kiiyteteiiin keskimhiir?ii-
sid ansioita muutamalta viimeiseltii vuodelta ennen eliikeiapahtumaa. Esimer-
kiksi Suomen TEl-eliikkeiden eliikeperuste lasketaan neljaitii vimeiseltd vuo-
delta ottamalla niistd huomioon kaksi ansioiltaan keskimmriistti vuotta. Itali-
assa otetaan huomioon viisi viimeistii vuotta ja Neuvostoliitossa joko viimei-
sen vuoden keskiansio taikka minkzi tahansa viiden periikkiiisen vuoden keski-
ansio viimeisten l0 vuoden ajalta. Monissa jiirjestelmissii keskiansio kuitenkin
lask€taan pitemmdltii ajalta, esimerkiksi Norjan lis[eliikejiirjestelmdssd 20 par-
haalta vuodelta ja Ruotsin lisiieliikejiirjestelm[ssd t S parhailta vuodelta. Suo-
men IFI,- ja TaEl-eliikkeissii keskiansio lasketaan [oko vakuutusajalta. Pi-
tempiiii ajanjaksoa kziyttiivissii jrirjestelmissd elzikkeen perusteena olevat ansiot
yleensd tarkistetaan esimerkiksi jonkin indeksin perusieella, jotta ansiotasossa
tapahtuneet muutokset voitaisiin ottaa huomioon.

3 Elakejerjesrelmat teollisuusmaissa JJ



Monissa ansioeldkejdrjestelmissd el2ikkeille on asetettu vdhimmdismiidr:it
tai my<is enimmdismddrdt. V?ihimmiiismddrii voidaan ilmaista joko rahamdd-
reinzi iai tiettynd prosenttisena osuutena ansiotulosta. Kiintedt rahamiiiiriiiset
v:ihimmfiismiiiiriil ovat kiiyttissd mm. Belgian, Espanjano Italian, Neuvostolii-
ton ja Sveitsin eltikejiirjestelmissa. Suomen tytieliikejiirjestelmdssd vdhimmiiis-
el?ike ilmaistaan prosenttisena osuutena palkasta. Portugalissa kiiytetiidn joko
prosenttista tai rahamiiiiriiistii viihimmiiiseliikettti riippuen siitd, kumpi on
eldkkeensaaj alle edullisempaa.

Niissd aniioeliikejdrjestelmissd, joissa eliikkeillii on enimmdismddrd, tavalli-
sin tapa on asettaa yUlaja eldkkeeseen oikeuttavalle tulolle. Tiimii yliiraja ote-
taan huomioon jo vakuutusmaksuvaiheessa, jolloin maksuja ei makseta scn
ylittzivdn tulon osalta. Poikkeuksia tutkituista jiirjestelmigtii ovat toimihenki-
i<iiden el6kkeet Belgian palkansaajien eliikejiirjestelmiissii ja Italian eliikejiirjes-
telmd sekii Norjan ja Ruotsin lisiieliikejiirjestelmiit, joissa eliikkeen perusteena
olevalle tulolle on asetettu yldraja,mutta vakuutusmaksujen perusteena oleval-
la tulolla ei yl?irajaa ole. Niiisszi jiirjestelmissd vakuutusmaksut ovat osittain
verotuksen luonteisia tulonsiirtoja korkeammin palkatuilta muille vakuute-
tuille. Ylzirajaa sekd ekikkeen ettd vakuutusmaksujen perusteena olevissa
tuloissa kiiyietiiiin Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Itiivallassa, Kreikassa,
Ranskassa, Saksan liittotasavallassa, Saksan demokraattisessa tasavallassa ja
Yhdysvalloissa. Neuvostoliitossa ja Sveitsissli kriytetiizin suoraan rahamiidriinii
ilmaistua enimmdiseliikettii. Portugalissa enimmdiseliike on joko prosenttinen
osuus eldkeperusteesta tai rahamiitiriiinen summa riippuen siitd, kumpi on
el[kkeensaajalle edullisempaa. Japanin el[kejdrjestelmdn lisiieliike, Suomen
tytiel?ikejiirjestelma ja Belgian palkansaajien eliikejiirjestelmii tytintekijtiiden
osalta ovaiainoat tutkituisia jiidestelmistd, joissa ei ole yliirajaa sen paremmin
eldkkeen kuin vakuutusmaksujenkaan perusteena olevilla tuloilla.

Eriiissii ansioelzikejiirjestelmissii on rajoituksia eliikeaikaisella ty<inteon jat-
kamisella. Eliikettii ei joko my<innetd lainkaan ty<intekoa jatkavalle tai eldk-
keen miiririid alennetaan suhteessa ansiotuloihin. Espanjassa, Irlannissa ja Suo-
messa (TEL) vanhuuseldke edellyttiifl ty<inteon lopettamista. Italian vzihim-
mriiseliike on sidottu ansiotuloihin. Belgiassa,Itiivallassa, Kreikassa, Norjassa
ja Yhdysvalloissa elzikettii alennetaan, kun tulot ylittiiviit tietyn rajan. Norjassa
ja Yhdysvalloissa alennus tehdiiiin eldkkeensaajanT0 ikdvuoteen asti. Belgias-
sa, Itiivallassa ja Kreikassa ei yliirajaa kiiytetii.

Ty<ikyvytt<imyyseldke muodostuu useimmissa el?ikejiirjestelmissii samoilla
perusteilla kuin vanhuuseliike. Oleellinen ty<ikyvyttcimyyseliikkeen miiiiriizin
vaikuttava tekija useimmissa j?irjestelmissd on tytikyvytttimyysaste, kuten
edellii eliikkeen saamisen edellytysten yhteydessd kZivi ilmi. Tiilloinhiin eldke
maksetaan joko tiiytenii tai osaeliikkeenii ty<ikyvyn menetyksen asteesta riippu-
en.

Ennen tyrikyvytttimyyden alkamista vakuutetun on tiiytynyt kaikissa ansio-
eldkej:irjestelmissii kuulua jiirjestelmiiiin tietyn ajan ennen kuin hiin voi saada
eliikkeen. Vaadittava odotusaika vaihtelee tutkituissa maissa muutamasta kuu-
kaudesta l0 vuoteen. Yleensii se on kuitenkin viisi vuotta tai sen alapuolella.
Sen sijaan vakuutusvuosilla ei ole kaikissa jiirjestelmissd suurta vaikutusta
eliikke-en mddrddn, koska tuleva palvelusaika vanhuuseliikeikiiiin asti otetaan
niissii huomioon eldkkeeseen oikeuttavana aikana. Tdysimzizir[isend se laske-
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taan elzikkeeseen oikeuttavaksi mm. Kanadan, Norjan, Ruotsin ja Suomen eld-
kejzirjestelmisszi. Saksan demokraattisessa tasavallassa tulevasti palvelusajas-
ta lasketaan yleensd 70 0/o eliikkeeseen oikeuttavaksi. Itiivallassa puolestian
otetaan tulevaa aikaa huomioon 50 ikrivuoden ja Saksan liittotasavallassa 55
ikdvuoden tdyttdmiseen. Sitii vastoin esimerkikii Iso-Britannia, Japani ja por-
tugali maksavat ty<ikyvytt<imyyseldkkeend vain eliiketapahtumaan mennessd
karttuneen ansioperusteisen vanhuuseldkkeen.

Vaikka vanhuus- j a ty<ikyvytt<imyyseliikkeet ansioeliikej iirj estelmissii miiii-
rdytyviit pddasiassa ansiotulojen ja vakuutusajan mukaan, voiiat ereAt ukoiset
olosuhteet silti vaikuttaa eliikkeen miiiiriiiin. Oleellisimpia niiistii tekijciistti
ovat samoin kuin tasaeldkejiirjestelmissd perhesuhteet. Perhesuhteiden perus-
teella elzikkeeseen maksettavista korotuksista yleisin on lapsikorotus. Erdiit jdr-
jestelmeit maksavat korotuksen myris huollettivasta aviopuolisosta, jolla eiole
oikeutta omaan ansioeldkkeeseen.

Perhe-eldkkeet - leskeneliike ja lapseneliike - ovat kaikissa tutkituissa tasa-
suuruisia eldkkeitti maksavissa jiirjestelmissd samalla tavalla tasasuuruisia
kuin vanhuuseliikkeet. Tavallisimmin leskeneldke on saman suuruinen kuin
yksindiselle henkil<ille maksettava vanhuuseldke. Niissd jdrjestelmissd, joissa
orvot jaetaan teysorpoihin ja puoliorpoihin, on edellisten eHke aina jaiu--
mdisten eldkettii suurempi.

Ans.ioeldkejzirjestelmdt voidaan perhe-eldkkeiden osalta jakaa kahteen pdii-
ryhmiiiin: jiirjestelmiin, joissa leskien ja orpojen eliikkeiden laskuperustr.t on
mdiiritelty molempien osalta erikseen, ja jiidestelmiin, joissa perhe-eliikkeen
kokonaismiiiird riippuu vain edunsaajien lukumiiiiriista eika edunsaajaperheen
koostumuksesta. Ensiksi. mainitut jiirjestelmzityypit ovat yleisempia kuin iat-kimmiiiset. Tutkituista. jiirjestelmistd kuuluvat jilkimmeiseen ryhmiiiin Ju[os-
lavian, Neuvostoliiton ja Suomen jiirjestelmiit. -

. Niissii jiirjestelmissd, joissa perhe-elzikkeen kokonaismiidrii riippuu edunsaa-jien lukumdiirzist?i, kiiytetiiiin eliikeperusteena sitd edunjettejen vantruus- iai
ty<ikyvyttomyyseliikettd, jota hiin sai tai johon hdn oli kuolleisaan oikeutettu.
Tiiysi eliike eli edunjiittiijiin eliikkeen suuruinen miiiird maksetaan Neuvostolii-
tossa ja Suomessa, jos edunjdttajahejiii v[hintiiiin kolme perhe-eldkkeeseen
oikeutettua omaista. Jugoslaviassa vastaava mddrii on vaihintiiiin neljii edun-
saajaa. Yleensii kaikki ndmzi jtirjestelmiit sisiiltriviit sdiinn<ikset siitiil kuinka
perhe-eliike jaetaan edunsaajien kesken.

Kaikissa niissti tutkituissa ansioeliikejdrjestelmissd, joissa leskien ja lasten
eldkkeiden laskuperusteet mddritelliiiin molempien osatta 

".ikr".rr, 
tastetaan

leskenelzike tiettynti prosenttisena osuutena siitii edunjiittiij?in vanhuus- tai ty<i-
kyvytt<imyyseliikkeestii, jota hdn sai tai johon han oii kubflessaan oikeuteitu.
Mainitut prosenttimddriit vaihtelevat jiidestelmiistd toiseen, yleisimmin kui-
tenkin viilillii 50-80 0/0. Ansioeldkkeet maksetaan yleensii liihimmille edunsaa-jille, leskille ja lapsille, heiddn muista tuloistaan riippumatta. Poikkeuksia tdstii
ovat Itiivalta, Norja, Ranska ja Saksan liittotasavalta, joissa leskeneliikkeet
ovat tulosidonnaisia eliikeaikaisiin tuloihin nzihden. Norjassa otetaan huomi-
oon paitsi lesken todelliset ansiotulot myris se tulo, jonka lesken voidaan olet-
taa saavan, ansiokyky ja ansiomahdollisuudet huomioon ottaen. Ranskassa
otetaan huomioon tietyn rajan ylittiivAt ty6tulot ja varallisuus, Itiivallassa vain
ty6tulot. Saksan liittotasavallassa leskeneliikkeet muutettiin tulosidonnaisiksi
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vuonna 1986. My<is muissa maissa - esimerkiksi Ruotsissa - on ehdotettu
leskeneftikkeen muuttamista tulosidonnaiseksi, mutta toistaiseksi ilman tulos-
ta.

Lapsenel6kkeen mddrdytymisessd ovat ansioeliikejiirjestelmissii perusteena
joko leskeneliike tai edunjittajiin eleike. Lisiiksi erdlt ansioeliikejiirjesttlryet
maksavat tasasuuruisia lapseneliikkeite - kuten Kanadan ja Norjan lisiieldke-
jiirjestelmiit - vaikka leskeneliikkeet perustuvat edunjiittiijiin eliikkeeseen.- 

Muista tutkituista maista lapseneliikkeet lasketaan leskeneliikkeestd Itiival-
lassa, muissa edunjiittiijiin elikkeestei. Samoin kuin tasasuuruisia eliikkeitii
makjavissa jiirjestelmissd puoliorvon eliike on aina pienempi kuin tdysorvon
eliike niissii iaman ryhmiinjiirjestelmissd, joissa puoliorvon ja tiiysorvon eliik-
keet lasketaan erikseen.

3.4.3. Indeksisidonnaisuus

Eliikejiirjestelmissii pyritiiiin eldkkeiden reaaliarvon siiilyttiimiseen rahanarvon
muutiuessa ja mytiJniiden tason nostamiseen yleisen elintason noustessa. Tut-
kimuksen piiriinkuuluneista 23 maasta l8:ssa tzimii tavoite on toteutettu sito-
malla eliikkeet indeksijiirjestelmdn avulla hintojen tai palkkojen tai niiden
molempien kehitykseen.

Taulukko 2 osoittaa, ettd tutkituista markkinatalousmaista vain Irlannissa ja
Portugalissa ei maksussa olevia eliikkeitii tarkisteta indeksill?i. Itd-Euroopassa
eldkke-iden tarkistaminen kytkeytyy suunnitelmatalouden puitteissa tehteviin
ohjelmiin, joten kyseessd ei ole samanlainen indeksisidonnaisuus kuin markki-
naialousmiissa. Tutkituista Itii-Euroopan maista Jugoslaviassa eliikkeitd tar-
kistetaan osavaltiotasolla vuosittain. Neuvostoliitossa eliikkeitii tarkistetaan
kahden vuoden vdlein, mutta vasta sen jiilkeen, kun ne ovat olleet l0 vuotta
maksussa. Tdmd tarkistusmenetelmd otettiin kdytt<itin vuonna 1985.

Niistii 18 maasta, joissa on kziyt<issii indeksijiirjestelmd, yhdeksiislii kiiyte-
tiizin hintatason muuioksia mittaavaa indeksiii. Viidessii kayteteAn palkkatasoa
mittaavaa indeksiii. Neljiissii maassa eliikkeiden tarkistus perustuu sek?i hinta-
ettd palkkaindeksien kehitykseen.

Pohjoismaista Ruotsissa perus- ja lisiieliikkeiden sekii Suomessa ja Tanskas-
sa karisaneldkkeiden tarkistus tehddiin hintaindeksin avulla. Islannin kansan-
el2ikkeet tarkistetaan sitd vastoin palkkaindeksin perusteella.

Norjassa ja Suomen tytieliikejiirjestelmdssd eliikkeitii tarkistetaan hinta- ja
palkkaindeksien kehitykien mukaan. Tanskan p.alkansaajien lisdeliikejdrjestel-
mzissd ei eliikkeitd ole sidottu mihinkriiin indeksiin, vaan niitd tarkistetaan el6-
kej rirj estelmiin ylij 2iiim2in sallimissa raj oissa.

Tutkituista Liinsi-Euroopan maista palkkaindeksiii kiiyttiiii neljd maata;
Alankomaat, Itiivalta, Ranska ja Saksan liittotasavalta. Kolme maata - Bel-
gia, Espanja'ja Iso-Britannia - kayfiee hintaindeksizi. Kreikassa tarkistus teh-
daa" innuition miiiiriin mukaan. Kiiytrinnossd perustana on hintaindeksi. Ita-
liassa ja Sveitsissii kiiytetiiiin sekii hinta- ettii palkkaindeksi:i.
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TAUIUKKO 2. ELAKKEIDEN INDEKSISIDONNAISUUS

El6kejdrjestelmd hinta-
indeksi

molem-
mat

tarkis-
tusvdli

ei auto-
maattista
tarkistus-
la

palkka-
indeksi

kansaneldke
perus- ja lisiiel.
kansan-ja lisdel. x
kansaneldke x
tytieliike
kansaneldke x
palkans. lisiiel.

kansaneliike
nalkan:lajat

perus- ja lisdel.
palkansaajat

yleinen el.
tytieliike

palkansaajat3 JUGOSLAVIA
NEUVOSTOLIITTO
SAKSAN DEMOK.
TASAVALTA

4 JAPANI
KANADA

YHDYSVALLAT

ISLANTI
NORIA
RUOTSI
SUOMI

TANSKA

x 3kk
vdh. I v
1v
lv
lv
6kk

6kk
lkk
lv
lv
3kk
lv
4kk

6kk

2 v*l

x

x

x

2 ALANKOMAAT
BELGIA
ESPANJA
IRLANTI
ISO.BRITANNIA
ITALIA
ITAVALTA
KREIKKA
PORTUGALI
RANSKA
SAKSAN LIITTO-
TASAVALTA
SVEITSI

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1v
2v

lv
3kk
lv
lv

x

x
x

x
kansa- ja ansioel. x
kansaneldke x
lisiieliike x
yleinen el. x

* Ensimmdisen kenan l0 vuoden kuluttua elakktrn alkamissta-

Muista tutkituista maista Japani, Kanada ja Yhdysvallat kiiyttiiviit hintain-
deksiii. Yhdysvalloissa el?ikkeitii voidaan kuitentin tarkistaa palkkaindeksin
mukaan, jos tulos on sille tavalla pienempi. Palkkaindeksin mukaan tarkistus
tehdiiiin tosin vain, jos eliikejiirjestelmiin taloudellinen tilanne site vaatii.
Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat tutkituista maista ainoat, jossa saman eliike-jiirjestelmiin sisiillii kiiytetiiiin kahta eri indeksijiirjestelmiiii.'I\4olemmissa mais-
sa ekikkeiden perusteena olevat palkat on sidoitu palkkaindeksiin, kun taas
maksussa olevat eliikkeet hintaindeksiin.
. Aikav?ili, jonkai4lkeen eHkkeitd tarkistetaan, on yleisimmin yksi vuosi (yh-

deksdsszi maassa). Kuukausittain tapahtuvat taricistukset ovat mihdoUisia vain
Belgiassa. Kolmen kuukauden aikaviiliii kdyetiiiin Kanadassa (kansaneltike),
neljiin kuukauden aikaviiliii Kreikassa. Kuud-en kuukauden aihvata [avi.taaii
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Alankomaissa, Ranskassa ja Tanskassa. Sveitsissii aikaviili on pisin,.kaksi
vuotta, joskin iarkistus on mahdollista tehdii aikaisemminkin, jos indeksi nou-
see ainakin 8 0/0, mutta toisaalta sitd voidaan mytis lykiitzi, jos indeksi nousee
vdhemmdn kuin 5 o/0.

Yleensd indeksitarkistus tehdiidn kaikille eldkkeensaajille samoilla perusteil-
la. Italia on tdssd poikkeus. Italiassa tarkistuksen suuruus vaihtelee vzihimmdi-
r.lekk.., ylittiivien eliikkeiden osalta. Tarkistus on korkein, jos. eliike on enin-
tiiiin kaksi kertaa veihimmiiiseldkkeen suuruinen. Tarkistus on hieman pienem-
pi, lot el[ke on 2-3 kertaaja pienin, kun el[ke on kolme kertaa viihimmdise-
ldkkeen suuruinen.

Neljiissii tutkituista markkinatalousmaiden yleisistii el?ikej?irjestelmistzi ei
indekiitarkistuksia tehdii automaattisesti. Irlannissa eliikkeitii tarkistetaan val-
tion talousarvion yhteydessd harkinnan mukaan. Mytis Portugalissa eldkkeitd
tarkistetaan harkinnan mukaan. Perustana on kuitenkin palkkojen ja hintojen
kehitys. Sveitsin tytieHkejerjestelmdssd ty<ikyvyttomyys- ja perhe-eliikkeitd
tarkiitetaan hintojen muklan sen j6lkeen, kun eldkkeet ovat olleet maksussa
kolme vuotta. EHkkeite tarkistetaan vain vanhuuseldkeikiiin asti. Sen jdlkeen
maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan vain, jos eldkelaitoksen varat sen salli-
vat. Tanskan palkansaajien lisiieliikejiirjestelm[ssd eliikkeitii tarkistetaan eld-
kejdrjestelmiin ylijiiiimiin sallimissa rajoissa, kuten aikaisemmin jo todettiin.

3.5 Rahoitus

Eldkkeet voidaan periaatteessa rahoittaa joko rahastoivalla jiirjestelmtilla tai
jakojiirjestelmiillii. Rahastoivassa jzirjestelm:issii kerAteen vakuutusmaksuina
vakuutettujen ty<issdoloaikana niin suuri pddoma, ettd se korkoineen riitteA
elflkkeiden maksuun. Rahastoivassa jdrjestelmdsszi eliikekustannukset tasataan
ajan suhteen. Jakojiirjestelmdssd sen sijaan eliikekustannukset peritdiin rahoi-
tukseen osallistuvilta site mukaa, kun eliikkeitd eriiiintyy jiirjestelmiissd mak-
settavaksi. Ennakolta rahastoimista ei ndin ollen tapahdu.

Kumpikaan edellii mainituista periaatteista ei yleensii esiinny puhtaana
nykyisissii eliikejiirjestelmissd, jotka ovat tavallisesti rahoitustavaltaan enem-
mdn enemmiin tai vdhemmdn sekamuotoja. Tasaeliikejiirjestelmissd ktiytetiitin
jakojiirjestelmdd, mutta my<is niissii on jonkinlaisia tasoitusrahastoja, joiden
luuruus vaihtelee jdrjestelmdstd toiseen. Ansioeliikejdrjestelmissti rahastointi
on tavallista. Esimerkiksi Kanadan, Norjan, Ruotsin ja Suomen lisii- ja tytielii-
kejiirjestelmissd on kiiyt<iss?i varsin voimakas rahastointi. Jiirjestelmid perus-
teitaessa rahastointi katsottiin edulliseksi maan talouseldmiinkin kannalta.
Ruotsin lisiieliikejiirjestelmdssd rahastointi on ollut voimakkainta. Missdiin
niiistd neljiistii maasta ei lisii- tai tydeHkkeite silti rahoiteta puhtaan rahastoin-
tiperiaatteen mukaan, vaan erddt osat eliikekustannuksista hoidetaan jakojdr-
.leitemaUa. Sveitsin uudessa ty<ieliikejiirjestelmdssd, joka tuli voimaan vuonna
i985, otettiin sitd vastoin kiiyttti<in liihes puhdas rahastointi. Sveitsin yleiset
eldkkeet rahoitetaan j akoj iirj estelmiillii.
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Eliikkeiden rahoitusta voidaan tarkastella mycis siltii kannalta, mitkii tahot
osallistuvat kustannusten rahoittamiseen. Kansaneliikkeiden rahoitukseen
osallistuvat muutamin poikkeuksin vakuutetut, tyrinantajat ja valtio. Vakuute-
tut eivdt osallistu kustannuksiin Islannissa, Kanadassa ja Ruotsissa. Tytinanta-
jat eivdt ole mukana rahoituksessa Japanissa eivitk?i Kanadassa. Viimeksi
mainitussa kansanellkkeet rahoitetaan kokonaan valtion varoista. Kuntien
osallistuminen kansaneliikkeiden kustannuksiin on tyypillistii pohjoismaille.
Taulukossa 3 on eritelty kansaneldkkeiden rahoitusliihteet tutkituissa maissa.

TAUIUKKO 3. KANSANELAKKEIDEN RAHOITUSLAHTEET

vakuutettu ty<inantaja valtio kunnat

ALANKOMAAT
ISLANTI
ISO-BRITANNIA
JAPANI
KANADA
NORJA
RUOTSI
SUOMI
TANSKA

Vakuutettujen maksut kansanel[kejiirjestelmissii mdiirdytyviit prosenttisena
osuutena ansioista Japania lukuun ottamatta, jossa vakuutetun kansaneldke-
maksu on tasasuuruinen. Vakuutetun maksussa huomioon otettavalla ansiotu-
lolla on yldraja Alankomaiden, Ison'Britannian ja Norjan jiirjestelmissii. Suo-
men ja Tanskan jiirjestelmissd ei sitd vastoin yldrajaa ole, mikd merkitsee
tulonsiirtoa suurempituloisilta pienempituloisille. Tyrinantajien maksut m66-
riiytyviit piiiiasiallisesti samoilla perusteilla kuin vakuutettujen muualla paitsi
Tanskassa, jossa ty<inantajat osallistuvat kansaneldkkeiden kustannuksiin vain
ty<ikyvytt<imyyseliikkeiden osalta ja maksavat tasasuuruisen maksun. Alanko-
maissa tytinantajan maksun perusteena on sama tulo kuin vakuutetulla, kun
taas Isossa-Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ty<inantajan maksul-
le ei ole asetettu ylarajaa. Ty<inantajat maksavat niiissii maissa tietyn prosent-
timaksun palkoista. Valtion ja kuntien osuudet kansaneldkejtirjestelmdn kus-
tannuksista vaihtelevat suuresti tutkituissa jiirjestelmissii.

Ansioeliikejiirjestelmien rahoitukseen osallistuvat yleensti vakuutetut ja
ty<inantajat. Tiihiin piiiisiiiint<i<in on kuitenkin erditii poikkeuksia. Valtion
osuuden osalta voidaan erottaa kaksi ansioeliikejii{estelmiityyppiii: lisii- ja tyci-
eliikejiirjestelmiit maissa, joissa on myris kansaneldkejiirjestelmd, sekd ansio-
eliikej iirj estelmdt maissa, j oissa ei ole kansaneliikej iirj estelmiiii.
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ISO-BRITANNIA
JAPANI
KANADA
NORJA
RUOTSI
SUOMI
TANSKA

Taulukosta 4 ilmenee, ette tutkituissa lisii- ja tycieliikejtirjestelmissd valtio osal-
listuu palkansaajien eliikkeiden rahoitukseen ainoastaan Isossa-Britanniassa,
Japanissa ja Norjassa. Isossa-Britanniassa ja Norjassa kansaneliikkeiden ja
lisiieliikkeiden rahoitusta ei ole kuitenkaan t?iysin erotettu toisistaan, vaan ne
kustannetaan samoista maksuista, mikd selittiiii asian. Niiin ollen voidaan
todeta, ettzi niissii maissa, joissa on kansaneliikejiirjestelmii ja ansioeliikejiirjes-
telmd, valtion katsotaan jo tehneen riittevesti osallistumalla vaihimmdiseltike-
turvan kustannuksiin. Ansioeliikkeiden rahoitus on yleensii jiitetty vakuutettu-
jen ja heidiin ty<inantajiensa tehtdvdksi. Ruotsi ja Suomi ovat sikiili mielenkiin-
toisia poikkeuksia muista tiimiin ryhmiin maista, ettii niissii eiviit palkansaajat
itse osallistu pakollisen ansioeliiketurvansa kustannuksiin, vaan ne rahoitetaan
kokonaan ty<inantajien maksuilla.

Valtio on liihes aina mukana yleisten elzikkeiden rahoituksessa niissd maissa,
joissa ei ole kansaneldkejiirjestelmiiii. Poikkeuksen muodostavat tutkituista
maista Ranska ja Yhdysvallat. Taulukossa 5 on esitetty yleisten el?ikkeiden
rahoitusliihteet niissii maissa, joissa ei ole kansanelzikejiirjestelmiiii.

Vakuutettujen vakuutusmaksut ansioeliikejdrjestelmissii mdiirdytyvdt ansio-
tulojen mukaan. Trimii koskee tutkituista maista mytis Irlantia, jossa vakuu-
tusmaksut ovat prosentteina palkasta, vaikka eldkkeet ovat tasasuuruisia. Tdltd
osin Irlannin eliikejiirjestelmd voitaisiin yhtii hyvin luokitella kansaneliikejdr-
jestelmiiksi. Kansaneliikejiirjestelmiistd sen kuitenkin erottaa se tosiasia, ettd
jrirjestelmii kattaa vain palkansaajat, ei itsenziisiii yrittiijiii. Ansiotulon mdiirit-
tely ansioeliikejiirjestelmissii tapahtuu useimmissa tapauksissa yleisen verotuk-
sen yhteydessd ja sen perusteilla. Vakuutusmaksuprosentit vaihtelevat suuresti
jiirjestelmiistd toiseen. Eriiitii syitii t?ihiin ovat mm. eliikkeiden taso aktiiviajan
ansioihin ndhden, eliikeikii j a eliikkeeseen vaadittava vakuutusaika.
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TAUIUKKO 4. LISA- JA TYOELAXXTNPN RAHOITUSLAHTEET MAIS-
SA JOISSA ON MYOS KANSANELAKEJARJESTELMA

vakuutettu tyrinantaja valtio



TAUIUKKO 5. YLEISTEN ELAKEJAruESTETMIEN RAHOITUSLAHTEET
MAISSA JOISSA EI OLE KANSANELAKEJARJESTELMAA

vakuutettu tyrinantaja valtio
BELGIA
ESPANJA
IRLANTI
ITALIA
ITAVALTA
KREIKKA
PORTUGALI
RANSKA
SAKSAN LIITTO-
TASAVALTA
SVEITSI

palkansaajat
,,

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

i
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

,,

JUGOSLAVIA
NEUVOSTO-
LIITTO
SAKSAN DEMOK.
TASAVALTA
YHDYSVALLAT

,,

yleinen eliike
ty<ieliike
palkansaajat

,t

yleinen eliike
x
x

Tytinantajien maksut ansioeldkejtirjestelmissii miiiiriiytyvdt yleenszi samoilla
perusteilla kuin vakuutettujen. Tyrinantajien maksut ovat joko saman suurui-
sia tai - mikii tavallisempaa - vakuutettujen maksuja korkeampia. vakuute-
tut ja tytinantajat maksavat saman suuruisen maksun tutkituista jdrjestelmistii
Isossa-Britanniassa, Japanissa, Kanadassa, sveitsissfl ja Yhdysvalloissa. Kai-
kissa muissa tutkituissa maissa ty<inantajien maksut ovat vakuutettujen mak-
suja korkeammat. Kuten jo edellii todettiin, Ruotsin ja Suomen ansioeliikej?ir-
j estelmissti ty<inantajat yksin kustantavat palkansaajien eldketurvan.

Eriiissti ansioeldkejiirjestelmisszi ty<inantajien vakuutusmaksuja kiiytetiiiin
alue- ja ty<illisyyspoliittisina viilineinii. Niinpii Norjassa tydnantajien vakuu-
tusmaksut on porrastettu alueellisesti useampiportaiseksi siten, ettii maksut
alenevat siirryttiiessii eteliin teollisuusalueilta pohjoisen kehitysalueille. Suo-
men ty<ielZikejiirjestelmdssd on vakuutusmaksua alennettu alle 24-vuotiaiden
vakuutettujen osalta. Belgiassa on puolestaan pienten alle 50 ty<intekijiin yri-
tysten vakuutusmaksuja alennettu. Alennukset eivtit kuitenkaan koske menes-
tyviii yrityksid, kuten <iljy-yhtiriitd, vakuutuslaitoksia ja liiiikintiialan yrityk-
siii.

Varsin monessa ansioeldkejiirjestelmiissd on vakuutusmaksuissa huomioon
otettavalle tulolle asetettu rajat sek[ vakuutettujen ettd ty<inantajien osalta.
Tiill<iin voidaan kiiyttiiii joko ala- tai yldrajaa taikka niitd molempia. Alaraja
muodostuu yleensii siten, ettd tietyn ansiotulon alapuolelle jiiiiviit henkil<it
eiviit kuulu ansioeliikejdrjestelmiin piiriin. Suomen tytieliikejiirjestelmd ja Bel-
gian eliikejiirjestelmii (tydntekijdiden osalta) ovat ainoat, jossa ansiotulolle ei
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ole asetettu yldrajaa sen paremmin eliikkeen perusteena olevan tulon kuin
vakuutusmaksun perusteena olevan tulonkaan osalta. Belgiassa (toimihenki-
l<iiden osalta) sekzi Italiassa, Japanissa, Norjassa, Portugalissa, Ruotsissa ja
Sveitsissii kiiytetddn ylarajaa eldkkeissti, mutta ei vakuutusmaksuissa. Muissa
ansioeliikejdrjestelmissii kiiytetiiiin samaa yliirajaa sekri eldkkeen ettd vakuutus-
maksujen perusteena olevassa tulossa.

Edellii kiivi jo ilmi, ettii valtio ei yleensd osallistu lisii- ja tytiel?ikejiirjestel-
mien rahoitukseen, mutta on sen sijaan mukana liihes aina ansioeliikejdrjestel-
mien rahoituksessa niissii maissa, joissa ei ole viihimmiiiseldketurvan takaavaa
kansaneldkejiirjestelmiiii. Valtion osuus niiissii ansioeliikejdrjestelmissil vaihte-
lee melkoisesti jiirjestelmtistzi toiseen. Tavallisesti valtio maksaa ne eldkeme-
not, joita vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmaksut tai sijoitustulot eiviit
kata.

Eriiissii maissa eldkevakuutuksen rahoitusta ei ole erotettu erilleen muista
sosiaalivakuutuksen muodoista, vaan useita eri etuuksia rahoitetaan samoista
vakuutusmaksuista. Tiilkiin on yleensd eliikkeiden lisdksi kyse sairaus-, tapa-
turma- tai ty<itt<imyysvakuutuksen etuuksista.
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4 a Yksityisen sektonn
ekikejeirjestelmdt

Yksityisellii sektorilla toimii yleisten eliikejtirjestelmien rinnalla muita ekike-
jiirjestelmiei, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmiin. Ne ovat yksittziisten pal-
kansaajaryhmien yleistii eliikejiirjestelmiiii korvaavat tai sitii &iydentziviit eldke-
jiirjestelmiit ja tytimarkkinajiirjest<ijen viilisiin sopimuksiin perustuvat eldke-
jiirjestelmrit.

Kuten maakohtaisista eliikej?irjestelmziluetteloista ja liitetaulukoista ilme-
nee, omia eliikejiirjestelmiii on ennen muita maatalousty<intekijtiilld, kaivos-
miehillii ja merimiehillii. Belgiaa, Irlantia ja Iso-Britanniaa lukuun ottmatta
niiitii jiirjestelmiii on kaikissa tutkituissa liintisen Euroopan maissa. Yleistii el?i-
kejiidestelmdd korvaavien elzikejiirjestelmien olemassaolo johtuu useissa ta-
pauksissa siitii, ettii ne on perustettu ennen yleisen eliikej[rjestelmiin voimaan-
tuloa. Esimerkiksi Suomessa merimiesten eliikejiirjestelmii tuli voimaan vuon-
na 1956, kun taas muut yksityisen sektorin palkansaajat saivat omat ty<ieliik-
keensd vuonna 1962. Ei palkansaajaryhmien omissa eliikejiirjestelmissd voi-
daan helpommin kuin yleisessii jiirjestelmzissii ottaa huomioon alan vaatimat
erityisetuudet, kuten alemman eliikeiiin ja korotetun eldketason.

Eriiillii palkansaajaryhmillii on useissa maissa omia lisiieliikejiirjestelmiii,
jotka tziydentiiviit yleisen eltikejiirjestelmiin eldketurvaa. Mytis niimii jiirjestel-
mdt on useasti perustettu ennen yleisten eliikkeiden voimaantuloa ja muutettu
sen jiilkeen lisdturvaa antaviksi. Niiin tapahtui esimerkiksi Norjan merimies-
ten, metsdtytintekijriiden ja kalastajien eliikejiirjestelmissii. Tutkituista maista
tietyillii palkansaajaryhmillii on lisiieliikejiidestelmid myris Italiassa, Japanissa
ja Saksan liittotasavallassa. Itd-Euroopan sosialistisissa maissa, esimerkiksi
Neuvostoliitossa ja Saksan demokraattisessa tasavallassa, yleisten eliikejiirjes-
telmien sisiillii eriiille palkansaajaryhmille maksettavia erityiseliikkeitii voi-
daan mytis pitaA tehen ryhmiiiin kuuluvina lisiieliikkeinii.

Viidessii tutkituista maista on palkansaajien eldketurvaa tiiydennetty sopi-
muspohjaisilla lisiieliikkeillii. Ndmii maat ovat Alankomaat Islanti, Kreikka,
Ranska ja Ruotsi. Niiiden maiden lisiieliikkeet poikkeavat muista siinii, ettii
niiden piirissii ovat ldhes kaikki yksityisen sektorin palkansaajat.

Alankomaissa on noin 82 0/o palkansaajista teollisuusalakohtaisten tai yritys-
kohtaisten eliikekassojen tai vakuutusyhti<iistii otettujen eldkevakuutusten pii-
rissii. Niimii eliikejiirjestelyt tiiydentriviit kansaneldkejiirjestelmdn eldketurvaa.
Islannissa kansaneleikejiirjestelmiiii tiiydentiiii noin 90 eldkekassasta muodostu-
va ansioperusteinen lis?ieliikej?irjestelmd, joka kattaa sekii palkansaajat ettii
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yrittejet. Ruotsissa kansaneliikettd ja yleistd lisiieldkettii tiiydentzivzit useat ty<i-
markkinasopimuksiin perustuvat lisiieliikejiirjestelmdt. Merkittiivimmiit niistii
ovat teollisuuden toimihenkil<iiden ja ty<intekijciiden lisiieliikejiirjestelmdt.
Kreikassa on peruseldketurvaa tdydentiivii, ammatillisella pohjalla toimiva
avustuskassajdrjestelmii. Ammatillisten avustuskassojen lisdksi toimii palkan-
saajien yleinen avustuskassa, johon kuuluvat ne palkansaajat, joiden ammatti-
alalla ei ole omaa avustuskassaa. Ranskassa on kaksi suurta palkansaajat kat-
ta.vaa lis?ieliikejiirjestelmdd, joista toisen piiriin kuuluvat korkeampipalkkaiset
toimihenkikit ja toisen piiriin alempipalkkaiset toimihenkiltit ja tyrintekijiit.

Maissa, joiden yleisessii eliikejiidestelmiisszi on kiiyttissd eliikekatto eli joissa
eliikkeen perusteena olevalla tulolla on yl[raja, on eliikekaton vaikutus eldke-
turvaan voitu murtaa lisiieldkejiirjestelmillii. Esimerkkind voidaan mainita
Ruotsi. Ruotsin yleisessii lisiieliikejiirjestelmdssii eliikkeen perusteena olevan
tulon yliiraj a on 7,5 kertaa perusm[iiriin suuruinen tulo, kun taas toimihenki-
l<iiden lisiieliikejiirjestelmiissd yliiraja on 30 kertaa perusmiiiiriin suuruinen
tulo.

Yksityisen sektorin palkansaajien erillisten eliike- ja lisiieliikejiirjestelmien
hallinto on yleensd annettu yksityisten eliikelaitosten hoitoon. Sopimuspohjai-
sissa lisiiekikejiirjestelmissd tytinantaja voi varsin usein itse pdd'ttdd, missd elii-
kelaitoksessa hzin j 2irj estiiii lisiiel[kevakuutuksen.

44



5. Julkisen sektorin
eliikej aiestelmdt

Julkisen sektorin palveluksessa olevien henkil<iiden eliikejiirjestelmiit voidaan
jakaa kahteen ryhmiiiin. Toiseen kuuluvat yleisen elzikejzirjestelmdn korvaavat
jdrjestelmiit ja toiseen yleisen eliikejdrjestelmiin eldketurvaa tiiydentiivtit jiirjes-
telmiit.

Useimmissa tutkituista maista julkisen sektorin palveluksessa olevilla on
omat yleistii eliikejiirjestelmiiii korvaavat eliikejiirjestelmdt. Esimerkiksi Suo-
messa on valtion ja kuntien palveluksessa olevilla omat tydeliikejiirjestelmdn-
sii. Muista Pohjoismaista ovat julkisen sektorin palveluksessa olevat Norjassa,
Ruotsissa ja Tanskassa oikeutettuja eliikkeisiin myris yleisistfl eliikejiirjestel-
mistii. Norjassa ja Tanskassa julkisen sektorin eliikejiirjestelmiit ovatkin puh-
taita liseelekejdrjestelmiii. Ruotsissa valtion ja kuntien palveluksessa olevien
kokonaiseliiketurvasta kansaneldke ja yleinen lisiieliike muodostavat osan.
Yleiset eldkkeet maksetaan julkisen sektorin jiirjestelmien kautta kokonaise-
liikkeen osana.

Julkisen sektorin elilkkeet on eri maissa j?irjestetty hallinnollisesti toisistaan
huomattavastikin poikkeavalla tavalla. Valtion ja paikallishallinnon palveluk-
sessa olevia varten voi olla eri jiirjestelmdt kummallekin ryhmiille, tai mikzi
tavallisempaa, yksi j?irjestelmii valtion palveluksessa olevia varten ja useita
jiirjestelmi2i paikallishallinnon palveluksessa olevia varten. Erdissii maissa,esi-
merkiksi Kreikassa, paikallishallinnon eliikejiirjestelmtit on toteutettu kunta-
kohtaisesti. Norjassa on samantapainen jiiU'estely. Siellii kunnat ovat voineet
j?irjestiiii eldketurvan joko Kunnallisessa eldkekassassa, perustamalla oman eld-
kekassan tai ottamalla eliikevakuutuksen yksityisestii vakuutusyhti<istii.

Edellii mainittujen jdrjestelmien lisiiksi julkisella sektorilla tyciskentelevilld
on el2ikejiirjestelmid, jotka koskevat vain tiettyri laitosta tai henkikiryhmiiii.
Mainittakoon esimerkkeind rautateiden, armeijan ja kansanedustajien el:ike-
jzirjestelmdt sekd Suomesta evankelis-luterilaisen kirkon eldkejiirjestelmii.

Julkisen sektorin eliikejdrjestelmrit ovat poikkeuksetta ansioeliikejdrjestel-
miii. Etuustaso on perinteisesti ollut korkeampi kuin yksityisellii sektorilla ja
el[keiiit yleisesti ammatti- tai virkakohtaisina yksityistii sektoria alempia. Yksi
syy korkeampaan etuustasoon on siind, ett[ julkisen sektorin jiirjestelmzit ovat
l6hes poikkeuksetta olleet pitemmdn aikaa voimassa kuin yksityisen sektorin
jiirjestelmiit.
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6 a Itsendisten yrittiijien
eliikej arjestelmdt

Itsendisten yrittiijien eldketurvan organisointiin on ratkaisevasti vaikuttanut
se, miten palkansaajien eldketurva on jiirjestetty, koska useimmissa maissa
yrittajat ovat saaneet lakisdiiteisen eldketurvan my<ihemmin kuin palkansaajat.
Useimmiten on itsendisten yrittiijien eliiketurva jiirjestetty jollakin seuraavista
kolmesta tavoista. Ensiksikin yrittajat voivat kuulua kansaneldkejiidestelmiiiin
ja siihen liittyvaidn tyri- tai lisiieliikejiirjestelmddn. Toiseksi yrittiijiit on voitu
iiittaa palkansaajien ekikejiirjestelmiin. Kolmanneksi yrittiijillii voi olla omia
eliikejzirjestelmiii joko niin, ettd kaikki yrittiijiit kuuluvat samaan eltikej?irjestel-
mzizin tai heitzi varten on useampia eliikejiidestelmiii.

Kaikissa Pohjoismaissa Tanskaa lukuunottamatta itseneiiset yrittajat kuulu-
vat kansaneliikejiirjestelmiin sekd tyti- ja lisiieliikejiirjestelmiin. Tanskassa yrit-
tzijdt ovat oikeutettuja vain kansaneliikkeisiin. Sama on tilanne Ldnsi-Euroo-
pan maista Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa, sekii Japanissa. Kanadassa
yritt2ijiit ovat Pohjoismaiden tapaan oikeutettuja kansaneldkkeisiin ja lisiieliik-
keisiin.

Sveitsissii ja Yhdysvalloissa yrittiijiit ovat yleisessii eliikejtirjestelmiissii pal-
kansaajien kanssa. Saksan liittotasavallassa on osa yrittejista [itetty palkan-
saajien eliikej[rjestelmiin, kun taas osalla on omat eliikejiirjestelmiinsd. Kiisite-
ollisuuden harjoittajat kuuluvat ty<intekij<iiden ja er66t vapaan ammatin har-
joittajat toimihenkiltiiden eliikejiirjestelmiitin. Pdiiosalla vapaiden ammattien
harjoittajista sekii taiteilijoilla ja maanviljelijtiillii on omat eliikej?irjestelmdn-
s6.

Muissa tutkituista Ldnsi-Euroopan maista itseniiisillii yrittiijillii on omat pal-
kansaajien jzirjestelmistri erilliset el2ikejiirjestelmiit. Belgiassa ja Portugalissa
kaikki yrittejet kuuluvat samaan jiirjestelmii[n. Muissa maissa on yrittdjiii var-
ten useampia eliikejiirjestelmiii. Tiilloin esimerkiksi teollisuuden, vapaiden
ammattien ja maatalouden harjoittajilla on omat eliikejiirjestelmdnsd. Kreikas-
sa on yrittiijien eldketurva jiirjestetty osittain alueellisesti. Kreikan maatalou-
den eliikejrirjestelmiidn kuuluvat ndet useimmat maaseudulla ammattiaan har-
joittavat yrittajat - maanviljelijiit, maatalouden konekauppiaat, maaseudun
kasity6leiset ja pienkauppiaat. Jiirjestelm2idn kuuluvat my6s maatalousty<inte-
kijiit ja kaikki ne maaseutukunnissa asuvat ja ty<iskenteleviit, jotka eivdt kuulu
mihinkri[n muuhun eliikejiirjestelmiiiin.

Tutkituista Itii-Euroopan maista Saksan demokraattisessa tasavallassa on
yksi yhteinen eliikejiirjestelmd maan kaikkia itseniiisi2i yrittiijiii varten. Sitzi
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vastoin Jugoslaviassa on yrittej ilH useita eliikej iirj estelmiti.
Irlanti on tutkituista maista ainoa, jossa kaikki itseniiiset yrittiijiit ovat vailla

pakollista lakisiiiiteistzi eldketurvaa. He voivat saada ainoastaan tulosidonnai-
sia eliikkeiti.

Itsendisten yrittiijien eltikkeet miitirtiytyviit kussakin maassa yleensii samojen
periaatteiden mukaan kuin palkansaajienkin. Niissii maissa, joissa palkansaa-
jille maksetaan ansioperusteisia eliikkeitti, niitii maksetaan mytis yrittiijille.
Poikkeuksia ftihtin kiiytiintti<in ovat Belgian ja Kreikan jiirjestelmiit, jotka mak-
savat tasasuuruisia eliikkeitii yritt?ijille, kun taas palkansaajat saavat ansiope-
rusteisia eliikkeitii.

Itsendisten yrittiijien ekikkeet rahoitetaan tavallisimmin yrittiijien vakuutus-
maksuilla ja valtion tuella. Poikkeuksia ovat Kanadan ja Ruotsin lis[eliikej?ir-
jestelmiit sekii Yhdysvaltain eliikej iid estelmd, j oiss a yittajat kustantavat itse
omat eliikkeensd. Ndissti jiidestelmissii valtio ei Kanadaa lukuun ottamatta
osallistu palkansaajienkaan ansioeldkkeiden rahoitukseen.
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l a Vapaaehtoiset
1 i s riel iikej aie stel m dt

Vapaaehtoisista lisiieliikejiirjestelmistii kesite[een tdssd ainoastaan ty<inanta-
jien perustamia lisiieliikejiirjestelmiii. Osa niistii on otettu kiiytt<itin ennen
pakollista eldketurvaa, osa on perustettu tdydentiimiidn pakollista eldketurvaa.
Vapaaehtoisten lis:ielEkkeiden kiiytt<ionottoa on useissa maissa edistdnyt ylei-
sisie eHtejzirjestelmissii eliikkeen perusteena olevalle ansiolle asetettu yl[raja.
vapaaehtoisilla lisiieliikkeill?i on tuo eliikekatto voitu murtaa.

Useissa ldnsimaissa on valtiovalta alkanut kiinnittii?i aikaisempaa suurem-
paa huomiota vapaaehtoisiin liszieliikkeisiin. Sosiaalivakuutuksen rahoitusvai-
keuksien kasvaessa on pyritty edistiimzi:in valtion rahoitusvastuun ulkopuolel-
le jriiivien yrityskohtaisten eliikejdrjestelyjen kziytt<i<inottoa. Esimerkiksi Isos-
sa-Britanniassa hallitus pyrkii vuoden I 986 eliikeuudistuksella siirtiimdzin vas-
tuuta eliiketurvan tuottamisesta valtiolta tycinantajille ja vakuutetuille itsel-
leen.

Monissa maissa on viime vuosina tullut voimaan lakeja, joilla on vaikutettu
vapaaehtoisten eliikkeiden ulottuvuuden laajentumiseen sekd vakuutettujen
oikeuteen saada tietoja jiirjestelmien etuuksista ja taloudellisesta tilasta. Va-
paaehtoisten lisiieliikejiirjestelmien suuria ongelmia ovat eliiketurvan siiilymi-
nen ty<ipaikkaa vaihdettaessa ja eldketurvan koskemattomuus tytinantajan tul-
lessa maksukyvytt<imdksi. Viimeksi mainittu ongelma on ratkaistu kahdessa
maassa - Saksan liittotasavallassa ja Yhdysvalloissa - erilliselld luottova-
kuutuksella. Liittotasavallassa luottovakuutus kattaa lisiieliikej[rjestelmdn lo-
pettamisen ja Yhdysvalloissa tytinantajan maksukyvyttrimyyden. Mytis muis-
sa malssa - esrmerkiksi Japanissa - on tutkittu vastavien vakuutusten kdyt-
tticinottoa.

Muutamissa ldnsimaissa on pyritty tekemiidn vapaaehtoiset lisdelzikkeet
pakollisiksi. Toistaiseksi vain yksi maa - Sveitsi - on toteuttanut vapaaeh-
toisten eliikkeiden pakollistamisen. Vuonna 1985 voimaan tullut palkansaajat
kattava ty<ieliikejiirjestelmd perustuu aikaisempiin vapaaehtoisiin lisiiel2ikkei-
siin.

Vapaaehtoisten lisiieliikkeiden merkitys eldketurvassa vaihtelee suuresti
maasta toiseen. Niissd maissa, joiden yleisessti eldketurvassa ei ole kiiytossti
ekikekattoa, vapaaehtoisten lisiieliikkeiden merkitys on viih:iinen. Niiin on esi-
merkiksi Suomessa. Asia on samoin Ranskassa ja Ruotsissa, joissa yleistii elii-
keturvaa on tdydennetty sopimuspohjaisilla lisiieliikkeillii.

Pohjoismaista Islannissa ei ole vapaaehtoisia liszielzikkeitd, koska vakuutus-
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maksujen vdhennyskelpoisuus verotuksessa edellyttiid lisdekiketurvan jiirjestii-
mistd el2ikekassoja koskevan lainsdiidiinn<in puitteissa. Norjassa liszieliikkeitii
on pddasiassa suurilla ja keskisuurilla yrityksilld. Tanskassa lisiieliikkeiden pii-
riin kuuluu toimihenkikiist?i yli puolet, mutta tyrintekijtiistii alle l0 0/0.

Ldnsi-Euroopan maista Saksan liiffotasavallassa vapaaehtoisten lisdeldkkei-
den piirissd on noin 60 o/0, Irlannissa noin kolmasosa ja Belgiassa hieman alle
kolmasosa palkansaajista. Espanjassa, Italiassa ja Itflvallassa lisiieliikkeitii on
vain korkeimmin palkatuilla toimihenkildilH. Kreikassa ja Portugalissa liszi-
eldkkeet ovat harvinaisia, joskin kiinnostus niitii kohtaan on viime vuosina
lisddntynyt. Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa vapaaehtoisia lisiiel?ikkeitii
on oikeastaan vaikea erottaa pakollisesta eldketurvasta, koska ne on niiissti
maissa liitetty osaksi yleistii eldketurvaa.

Muista tutkituista maista voidaan todeta, ettii Japanissa rekister<iityjen
vapaaehtoisten lisiieliikkeiden alaisuuteen kuuluu noin viidesosa yksityisen
sektorin palkansaajista. Kanadassa on puolet palkansaajista vapaaehtoisten
lisiieliikkeiden piiriss:i. Julkisella sektorilla osuus on kdyt[nn<illisesti katsottu-
na 100 0/0, yksityise[a sektorilla noin 40 0/0. Yhdysvalloissa on yli 50 0/o yksityi-
sen ja 80 0/o julkisen sektorin palkansaajista vapaaehtoisten lisiieliikkeiden pii-
riss6. Itd-Euroopan sosialistisissa valtioissa ei vapaaehtoisia lisiielzikkeitti ole
kdyt<issd samassa mielessii kuin markkinatalousmaissa.
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8. Pohjoismaat

8.1. Islanti
Eliikejiirjestelmdt:
- kansaneliikejiirjestelm?i

- yksityisen ja julkisen sektorin lisiieliikejiirjestelmdt

(ISK1=FIM0,12)

8. I . I . Kansaneliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Kansaneliikejtirjestelmii2in (vuodelta 196l) kuuluu koko maassa
asuva viiestti. Jiirjestelmiidn kuuluminen on pakollista.

Eliikkeet. Kansaneliikejiirjestelmiistii maksetaan tasasuuruisia ja tulosidon-
naisia vanhuus-, ty<ikyvyttomyys- ja perhe-elekkeitA.

Yanhuuseliike. Vanhuuseldkkeen saamisen edellytyksend on 67 vuoden ikii.
Eliikeiiin ttiyttrimisen lisiiksi vaaditaan, ettd vakuutettu on asunut maassa aina-
kin kolme vuotta 16 ikzivuoden tiiyttilmisen j?ilkeen. Tiiyteen eldkkeeseen vaa-
aditaan 40 vuoden asumisaika. Lyhyempi asumisaika kuin 40 vuotta, mutta
v?ihintiiiin kolme vuotta, oikeuttaa asumisaikaan suhteutettuun eldkkeeseen.
Eliike ei edellytii tytinteon lopettamista.

Merimiehet ja kalastajat, jotka ovat olleet ammatissa vdhintiiiin 25 vuotta,
saavat vanhuuseldkkeen 60 vuoden iiissii.

Tdysimiiiiriiisen perusellikkeen miidrd on yhdelle eldkkeensaajallelSKT.22T
kuukaudessa. Eliikkeensaaja-avioparille eldke on molemmille 90 0/o yhden eliik-
keensaaj an eliikkeestii.

Elzikkeelle siirtymisen lykkdriminen korottaa eliikkeen miiiiriiti. Enimmilisko-
rotus on 66 2/3 0/o viiden vuoden lykk[yksen jiilkeen.

Lapsikorotus, ISK 4.425 kuukaudessa, maksetaan jokaisesta alle l7-vuoti-
aasta lapsesta.

Perusel[kkeen lisiiksi maksetaan tulosidonnaista lisiieliikettii. Yhdelle eliik-
keensaajalle lisiiel2ike on enintiiiin ISK 10.589 kuukaudessa ja elzikkeensaaja-
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avioparille enintrizin ISK 17.901 kuukaudessa.
Yksinasuvalle eliikkeensaajalle, joka saa tdyden tulosidonnaisen lisriel2ik-

keen, maksetaan eliikelisiinli ISK 4.265 kuukaudessa.
- Elzikkeensaajan puolisolle, joka ei saa omaa eliikettii eikri voi tehde tydte
kodin ulkopuolella, esimerkiksi sairauden vuoksi, maksetaan aviopuolisotuke-
na enintddn 80 % yksiniiisen henkilcin perusel2ikkeestii. Tulosidonnaista apuli-
siiii maksetaan korkean vuokran tai vzilttiimritt<imiin koti- tai vanhainkotihoi-
don kustannusten peittiimiseen.

Tytikyvyttdmyyseliike. Ty<ikyvytttimyyseliike maksetaan vakuutetulle, jonka
tycikyky on alentunut viihintddn puolella. Eliike voi olla joko tdysi tai osaeldke.
ray.ri eliike edellyttaa 75 o/o:n tyrikyvyn menetystii. Tyrikyvyn vdheneminen
miiiiritelliiiin suhteessa sellaiseen vakuutetulle sopivaan ansioty6tr6n, jota hii-
nen kuntonsa, koulutuksensa ja aikaisemman ammattikokemuksensi perus-
teella kohtuudella voidaan edellyttiiii tekevdn. Tycikyvyn vdhenemisen iiseksi
vakuutetun edellytetiiiin asuneen Islannissa viimeiset lolme vuotta tai olleen
tziysin ty<ikykyinen asettuessaan asumaan sinne.

Tiiysi ty<ikyvyttcimyyseliike on saman suuruinen kuin vanhuuseldke. Tulosi-
donnaista lisiiel2ikettti, apulisdd, yksinasuvan eliikelisziii sekii lapsikorotusta ja
aviopuolisotukea maksetaan samoilla perusteilla kuin vanhuusiHkkeesse.

osaeliike maksetaan, jos vakuutetun tytikyvytt<imyys ei ole 75 0/o mutta on
vdhintiidn 50 0/0. osaeldkkeen miiiird - 25-75 0/o tiydestii eliikkeestd - on
suhteessa ty<ikyvytt<imyysasteeseen ja se on kokonaan tulosidonnainen. osa-
eldkkeeseen ei makseta mittidn korotuksia.
. Tytikyvytttimyystukea voidaan harkinnan perustella maksaa vakuutetulle,
jonka tyrikyvytt<imyysaste on alle 50 0/0.

Perhe-eliike. Perhe-eldkettai maksetaan leskelle ja lapselle.
- Jokaisglle nais- ja miesleskelle maksetaan puolison kuoleman jdlkeen eliike
kuuden kuukauden ajalta. T?imdn viiliaikaisen ellikkeen miidrii on ISK 9.055
kuukaudessa. Eldkkeen maksamista jatketaan edelleen yhden vuoden ajan, jos
leskellzi on huollettavanaan alle l8-vuotias lapsi. Eliikkeen miiiirri on tuolioin
ISK 6.790 kuukaudessa.

Vdliaikaisen eldkkeen jiilkeen maksetaan varsinaista leskeneliikettii naisles-
kelle, joka oli tiiyttdnyt 50 vuotta miehen kuollessa. Eliikkeen saaminen edel-
lyttdd' lisiiksi, ettzi leski tai edunjiittiijii oli asunut Islannissa viimeiset kolme
vuotta ennen eliikkeen hakemista. Ekikkeen miiiird on 60 vuotta &iyttiineelle,
40 vuotta Islannissa asuneelle leskelle yhtei suuri kuin yhden eliikkeensaajan
peruseldke vanhuuseldkkeessd. Jos leski ei ole tiiyttiinyt 60 vuotta, el[kettii
vdhennetiitin 5 o/o kutakin 60 ikiivuodesta puuttuvaa vuotta kohti. Joi asumis-
aika Islannissa on alle 40 vuotta, leskenelzikettd alennetaan suhteessa asumis-
aikaan. Eliike maksetaan lesken uudelleenavioitumiseen tai kuolemaan asti.
-.. Naisleskelle, joka ei ole tiiytttinyt 50 vuotta, maksetaan leskeneliike, jos avio-liitto oli jatkunut viihintiiiin 20 vuotta. Eliike on saman suuruinen-i<uin 50-
vuotiaalle leskelle maksettava elzike.

Leski saa itistii riippumatta iiidinpalkkaa, jos hiinellii on huollettavanaan alle
18-vuotias lapsi. Aidinpalkkaa maksetaan viiliaikaisen leskeneliikkeen ohella,joten sen maksaminen alkaa heti kuolemantapauksen jiilkeen ja jatkuu viiliai-
kaisen leskeneldkkeen loputtuakin. Leski, jolla on huollettavanaan yksi lapsi,
saa iiidinpalkkana ISK 2.773 kuukaudessa. Kahdesta lapsesta maksetaan I^SK
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7.266 kuukaudessa sekd useammasta ISK 12.888 kuukaudessa. Aidinpatkkaa
saaneelle leskelle maksetaan varsinainen leskeneliike huoltovelvollisuuden
padtyttyd,. - Aidinpalkkaan ovat oikeutettuja my<is yksinhuoltajaeidit j-a er-o1-
ne"tiajta huoltavai naiset. Etuus voidaan maksaa my<is lasta huoltaville yksi-
nlisille miehille.

Lapseneliikkeen saaminen edellyttdd, ettdlapsi tai jompikumpi vanhemmis-
ta on asunut Islannissa viimeiset kolme vuotta. Alle l8-vuotiaalle puoliorvolle
eliike on ISK 4.425 kuukaudessa. Tdysorpo saa saman miiiiriin kaksinkertaise-
na.

Indeksitarkistus. Eliikkeet tarkistetaan neljiinnesvuosittain yleisen tulotason
muutosten mukaan.

Rahoitus. Tycinantajat ja valtio rahoittavat kansaneldkkeet. Tytinantajat
maksavat vakuutusmaksuina 2o/o pall<kasummasta. Valtio maksaa loput tar-
vittavat varat.

Hallinto. Valtion sosiaaliturvalaitos huolehtii kansanelilkej iirj estelmzin hal-
linnosta paikallistoimistojensa avustuksella. Laitoksen johdossa on parlamen-
tin valits;ma lautakunta. Laitos toimii my<is valituselimend. Veroviranoma-
iset keriiiivdt vakuutusmaksut. Jdrjestelmdn yleisvalvonta on sosiaali- ja ter-
veysministeritill[.

8.1.2. Yksityisen ja julkisen sektorin
li siieliikej [rj e stelm iit

Ulottuvuus ja hallinto. Islannissa ei ole yleistii ty<i- tai lisiieliikejiidestelmtiii.
Lisiiel?ikkeitii varten on perustettu noin 90 eliikekassaa, joiden piirissii ovat
kiiytiinn<illisesti katsottuna kaikki 20 vuotta tiiyttiineet palkansaajat ja itseniii-
sef yrittiijiit. Perustettuun eliikekassaan liittymine,n 91 tytialalla pakollista. 

.

Eiekekassat voidaan jakaa neljiiiin ryhmiiiin: 1) lakiin perustuvat valtion vir-
kamiesten, opettajien, 

-sairaanhoitajien, kiitil<iiden, merimiesten ja yrittiijien
el6kekassat, 2) kuntien eliikekassat, 3) yrityskohtaiset eliikekassat ja 4) ammat-
tiyhdistysten eldkekassat. Eldkekassat toimivat omina hallintolaitoksinaan.-Eliikkeet. 

Eliikekassoista maksetaan tavallisimmin vanhuus-, tytikyvyttti-
myys- ja perhe-eliikkeitii. Eliikkeiden miiririiytyminen vaihtelee jossain mdiirin
kassasta toiseen.

Vanhuuselfike. Vanhuuseliike maksetaan valtion ja kuntien virkamiehille 65
vuoden idssd, mutta eldkkeen ottamista voidaan lykiitii aina 70 vuoteen. Tiiysi
eldke voi nousta 70 o/o:iin loppupalkasta. Yksityisellzi sektorilla eliikeikii on
65-70 vuoden vzilillii, ja tiiysi eliike 50-60 0/o viiden viimeisen vuoden keski-
palkasta 30 vakuutusvuoden jiilkeen.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytttimyyseliikkeen[ maksetaan joko vanhuus-
eHk;iesiesaatava eliike tai tyokyvytttimyyden alkamiseen mennessd kertynyt
eliike.

Perhe-eliike. Leskeneliike maksetaan yleenszi sekzi nais- ettd miesleskelle.
Eliike on joko puolet edunjiitt?ijiin vanhuuseliikkeestii tai siitii eldkkeesfd, johon
tAme oli kuollessaan oikeutettu. Lapseneltike maksetaan alle l8-vuotiaalle
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orvolle. Sen miiiirii on tavallisesti puolet kansaneldkejiirjestelmdn lapseneldk-
keestd.

Yhteensovitus. Lisdel2ike yhteensovitetaan kansaneliikejiirjestelmiin kanssa
siten, ettd liszieleike vzihentiiii tiiysimiizirdisesti kansaneliikejiirjestelmdn tulosi-
donnaista lisiiekikettii.

Indeksitarkistus. Tavallisesti lisiieltikkeet tarkistetaan palkkatason muutos-
ten mukaan. Kaikissa yksityisen sektorin ekikekassoissa ei kuitenkaan tehdii
sdiinncillisiii indeksitarkistuksia.

Rahoitus. Vakuutetut ja ty<inantajat vastaavat yhdessii eliikkeiden kustan-
nuksista. Vakuutetun maksu on tavallisesti 4 o/o ja ty<inantajan 6 o/o vakuutetun
palkasta. Itsendiset yrittiij iit kustantavat itse omat eliikkeensii.

8.2. Norja
Eliikej iirj e stel m 2it :

- peruseliike- ja yleinen lisiieliikejiirjestelmd
- yksityisen sektorin lisiieliikej[rj estelmlt

- j ulkisen sektorin lisiieliikej iirjestelmrit
- valtion listieliikejiirjestelmd
- kunnalliset lisiieliikejzirjestelmiit

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

(NOK1=FIM0,65)

8.2.1. Perus- ja yleinen lis?ieliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Peruseldke (vuodelta 1959) on kytketty yhteen yleisen listieldkkeen
(vuodelta 1967) kanssa. Jiirjestelmiin peruseldkkeite maksava osa ulottuu nii-
hin palkansaajiin ja itseniiisiin yrittiijiin, joiden tulotaso ylittee mriiirtityn ala-
rajan. Yleinen edellytys eliikeoikeuden saamiseksi on viihintiiiin kolmen vuo-
den vakuutusaika.

Vakuutukseen kuuluvat my<is norjalaisessa ulkomaan liikenteessii olevassa
laivassa ja lentoliikenteen palveluksessa tyriskentelevdt ulkomaalaiset.

Etuudet. Jiirjestelmiistd maksetaan vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja perhe-
eliikkeitii sekd hautausavustuksia.

Peruseldke maksetaan ulkomaille saman suuruisena kuin se maksettaisiin
Norjassa, jos edunsaaja oli asunut Norjassa viihintiiiin 20 vuotta. Jos asumis-
vuosia on vdhemm[n, mutta vzihintiiiin 10, maksetaan asumisaikaan suhteu-
tettu osa peruseliikkeestii. Perhe-eliikkeessd asumisaikaehdon voi teyttee edun-
jettaja tai edunsaaja. Ansaittu lisiieliike maksetaan aina ulkomaille. Kun edun-
saaja saa liszielzikett[, maksetaan peruseliikkeestii lisiieliikkeen vakuutusaikaa
vastaava osuus asumisajan pituudesta riippumatta. Muutoin eliikkeiden mak-
sua ulkomaille siiiidelliidn sosiaaliturvasopimuksilla.
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Vanhuuself,ke. Vanhuusekike maksetaan 67 vuoden i6ssii. Vanhuuseldkkees-
td voidaan 67 ja70 ikdvuosien viilillii ottaa l/4, l/2,3/4 tai tiiysi eliike. Eliike ja
mahdollinen ty<itulo eiviit tiillii ikiiviilillii saa yhteense ylittee 80 0/o aikaisem-
mista tuloista, joiden mittana kriytetiiiin vakuutetun keskimiidriiistii tuloa 61-
65 tai 63-65 ikdvuosien velilta, riippuen siitd kummalla ikiirajalla tulos on
korkeampi.

Tiiysi vanhuuseldke edellyttiiii peruseliikkeen osalta 40 vuoden vakuutusai-
kaa. Ne vakuutetut, joilla on vakuutusvuosia vdhemmdn mutta kuitenkin kol-
me vuotta, saavat vahennetyn eldkkeen, jonka mtiiirii riippuu vakuutusvuosien
lukumdiirdstii. Vakuutusvuosien laskeminen aloitetaan 16 ikiivuoden tziyttiimi-
sestd. Asumisaika Norjassa ennen lain voimaantuloa lasketaan mukaan vakuu-
tusaikaan. Jos molemmat puolisot ovat eldkkeensaajia ja toisella on lyhyempi
vakuutusaika, voi lyhyemmzin vakuutusajan omaava laskea hyvdkseen toisen
puolison vakuutusajan. Taiydeksi vakuutusvuodeksi lasketaan vuosi, jolta va-
kuutetulle on kertynyt lis:ieliikkeeseen oikeuttavia eldkepisteitii. Tiiysi peruse-
liike eli ns. pemsmdiirzi on NOK 28.000 vuodessa yhdelle eldkkeensaajalle.
Edunsaaja, joka huoltaa alle 67-vuotiasta aviopuolisoa, jolla ei ole omaa eld-
kettd, saa 50 o/o:n korotuksen eldkkeeseen. Jos mytis aviopuoliso saa oman eldk-
keen, on tiiysi peruseliike molemmille 75 0/o yksindisen henkil<in eliikkeestii eli
NOK 21.000 vuodessa. Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista eliikettd koro-
tetaan 25 0/o perusmiiiiriistii lasta kohti. Jos eliikkeensaajan puoliso on tytissii ja
ansaitsee v?ihintzizin neljd kertaa perusmiidrdn suuruista tuloa, maksetaan lap-
sikorotuksesta vain puolet kolmen ensimmdisen lapsen osalta.

Lisiieliikkeen mddrd riippuu tytitulojen suuruudesta ja vakuutusajan pituu-
desta. Tiiysi vanhuuseldke edellyttziii 40 vuoden vakuutusaTkaa,jonka laskemi-
nen aloitetaan joko 17. ikiivuoden tiiyttdmisestii tai vuodesta 1967 ,jos vakuu-
tettu oli l7 vuotta vanhempi jiirjestelmiin tullessa voimaan. Vakuutusvuodet
lasketaan 69 ikiivuoteen asti, jos vakuutettu kiiy edelleen tyrissii 67 ikiivuoden
jiilkeen. Tdtri siiiinn<istri on lievennetty siirtymiikauden osalta. Ennen vuotta
1937 syntyneet saavat tdyden lisdeliikkeen, jos heillii on eldkkeeseen oikeutta-
vaa tuloa jokaiselta vuodelta vuodesta 1967 Hhtien 69 ikzivuoteen asti. Jos
vakuutusvuosia on vdhemmdn, eldke lasketaan suhteessa tiiyteen eldkkeeseen.
Niiin ollen vuoden 1984 jiilkeen elZikeiiin saavuttaneilla on mahdollisuus ttiy-
teen lisiiekikkeeseen. Siirtymiikauden sddnn<iksiii ei lisdeliikettii laskettaessa
sovelleta siihen osaan tytituloa, joka ylittiiii viisinkertaisen perusmiiiiriin. Siir-
tymiikauden mddr[ykset koskevat vain Norjan kansalaisia.

Tiiysi vanhuuseldke on - perusmdiiriin lisdksi - 45 o/o siitd summasta, jolla
eldkkeeseen oikeuttava vuositulo ylittiiii perusmiiiiriin. Eliikkeen laskemisen
perusteena on keskimddrdinen vuositulo 20 parhaalta vuodelta jiirjestelmdn
piirissii. Mikeli vakuutusvuosia on vdhemmdn kuin 20, keskimiiiirdinen vuosi-
tulo lasketaan niiltii kaikilta. Eliikettii laskettaessa kokonaan huomioon otetta-
vien tulojen yliirajaksi on asetettu kahdeksan kertaa perusmdlrd (eli NOK
224.000 vuodessa). Lisiiksi mukaan lasketaan kolmasosa 8 ja 12 kertaisen
perusmdiiriin (eli NOK 336.000 vuodessa) viilillii olevasta tytitulosta. Teknises-
ti elzikkeen perusteena olevan keskiansion laskeminen tehddiin ns. eldkepistei-
den avulla. Kunkin vuoden ekikepisteiden mddrii saadaan viihentiimtillii va-
kuutetun huomioon otettavista vuosituloista ko. vuonna voimassa oleva pe-
rusmziririi ja jakamalla tulos samalla perusmiiiirdile. Niilte vuosilta, joina
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perusmeerad on muutettu useamman kuin yhden kerran, ktiytetiiiin eliikepiste-
mdiiriin laskemisessa vuoden keskimdiirziistd perusmaaraa. Korkein eliikepiste-
miiiird on 8,33. Eliikettii laskettaessa saadaan eliikkeen perusteena oleva tulo
kertomalla voimassa oleva perusmzizirii 20 parhaan vuoden eliikepistem:iiirien
keskiarvolla.

Eliikelisii. Niille eldkkeensaajille, joiden el[kkeeseen sisdltyy vain vdhiin tai
ei lainkaan ansioihin suhteutettua listieliikettd, maksetaan eliikelisdti. El2ikeli-
s:in tiiysi miiiirai on yksiniiiselle ja aviopuolisokorotuksen saajalle 54,5 o/o perus-
mdiiriistd (eli NOK 15.260 vuodessa) ja aviopuolisoille kummallekin 49,7 5 o/o

(eli NOK 13.930 vuodessa), jos molemmat puolisot ovat oikeutettuja peruse-
laikkeeseen. Mahdollinen lisiieliikejdrjestelmiistii maksettava eldke vdhenne-
tdiin eliikelisdstd ja eliikelisiin maksaminen loppuu kokonaan, kun ansioeleike
ylittiiii el5kelisiin miidriin. Tdytta eliikelisii2i alennetaan suhteellisesti, jos edun-
saajalla ei ole tziyteen vanhuuseldkkeeseen vaadittavaa 40 vakuutusvuotta.
Samoin eliikelis?iii alennetaan, jos tyrikyvytttimyys- tai perhe-eldkkeensaaja saa
vdhennettyii eliikettzi.

Kompensaatiolisii. Lisdarvonveron kziytt<irinoton johdosta Norjassa asuville
eldkkeensaajille maksetaan ns. kompensaatiolisiiii (vuodesta I 970). Yksiniiisel-
le ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa omaa eliikettii, tiiysi kompensaa-
tiolisii on NOK 500 ja avioparille, josta kumpikin puoliso saa elzikettii, yhteen-
sii NOK 750 vuodessa. Eliikkeensaajalle, jonka eldkkeeseen sisailtyy aviopuoli-
sokorotus, kompensaatiolis?i on samoin NOK 750 vuodessa. Kompensaatioli-
sid alennetaan suhteessa, jos edunsaaja eijoko lyhyen vakuutusajan tai ansio-
tulojen vuoksi saa tziyttd eliikettzi. Ne eliikkeensaajat, jotka ovat ottaneet van-
huuseliikkeestd vain neljdsosan, saavat puolet tziydestii kompensaatiolisiistii.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseliike my<innetiiiin vakuutetulle,
jonka tyokyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi alentunut vzihinttiiin
puolella heinelle sopivassa ty<issii. Ratkaisu ty<ikyvyn alentumisesta tehdiiiin
kuntoutuksen jiilkeen. Tytikyvyn aleneminen miiiirzitiitin vertaamalla vakuute-
tun todellisia mahdollisuuksia hankkia tuloja tytikyvytt<imiiksi tulon jilkeen
hiinelle sopivassa ty<issii niihin mahdollisuuksiin, joita hiinellii oli ennen ty<i-
kyvytt<imyyttii.

Yleinen edellytys eliikkeen saamiseksi on kolmen vuoden vakuutusaika,
mutta ty<ikyvytt<imyystapauksissa tzitii ei vaadita, vaan yksi vuosi katsotaan
riitteveksi, jos vakuutettu on ollut trimiin ajan normaalisti ty<ikykyinen. Tyci-
kyvytttimyyseliikkeen saaminen edellyttee fisiiksi, ettd vakuutettu on tiiyttiinyt
16 vuotta ja oleskelee Norjassa.

Tycikyvytttimyyseliikkeen saamista on helpotettu 64 vuotta tdytt[neiden
osalta siten, ettd iiistd johtuva voimien vdheneminen katsotaan sairaudeksi ja
eldkkeeseen oikeuttavaksi - ilman kuntoutusta. Tiimii kuitenkin edellyttiiti,
ettd vakuutetulla on eldkkeeseen oikeutettayaa tuloa viihintiiiin kolmelta vuo-
delta viimeisistii viidestd vuodesta.

Ty<ikyvytt<imyyseliikkeen miizird riippuu tytikyvytt<imyyden asteesta. Tdy-
den ty<ikyvytt<imyyseliikkeen miiiirii vastaa sitd vanhuuseldkettd, jonka vakuu-
tettu olisi saanut, jos hiin olisi jatkanut tytintekoa eliikeikiiiin saakka. Eliikettii
korotetaan huollettavasta aviopuolisosta ja lapsista. Korotukset ovat saman-
suuruiset kuin vanhuuseldkkeessii. Eliike- ja kompensaatiolisiii maksetaan
samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeessd.
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Kun kyseessd on osittainen ty<ikyvyttcimyys, eliikkeen miiiirziii alennetaan
suhteellisesti siten, ettzi eleike vastaa tycikyvyn menetyksen astetta. Alle 50-
prosenttinen ty<ikyvyttcimyys ei kuitenkaan endd oikeuta elSkkeeseen.

Tyrikyvytt<imyysekikkeen liseinei voidaan (edellii mainittujen korotusten li-
siiksi) maksaa 1) peruslisii3i erriiden sairaudesta tai vammasta johtuvien erityis-
kustannusten korvaamiseksi ja 2) hoitolisiiil jatkuvasti avun tai hoidon tarpees-
sa oleville tyokyvytttimille sekd 3) avustuksia tai lainoja tytih<in sijoittuville
kuntoutetuille. Peruslisiin miidrd on 15 0/o vanhuuseliikkeen perusmiizirzistii.
Peruslisd voidaan yksil<illisen harkinnan perusteella korottaa 23 tai 30 o/o:iin.

Jos edunsaaja on riippuvainen erityiskuljetuksista, peruslisii voidaan nostaa 40
tai 50 o/o:iin. Hoitolisiin suuruus on 25 0/o vanhuuseldkkeen perusmdziriistzi.

Ennen kuin tyokyvytt<imyyseliike mytinnet66n edunsaajalle annetaan hoi-
toa, tytikoulutusta tai muuta kuntoutusta. Tytikyvytt<imyyseliikettii ryhdytiiiin
maksamaan vasta kun tytikykyii voidaan pitiiii pysyvdsti alentuneena. Ennen
tiitzi maksetaan mddrdltiiiin ty<ikyvyttrimyyseliikettd vastaavaa kuntouttamisra-
haa.

Perhe-eliike. Perhe-eliikettd maksetaan leskelle ja lapselle.
Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan nais- ja miespuoliselle leskelle. Ulko-

maalaisilta edellytetiirin eliikkeen saamiseksi asumista Norjassa. Harkinnan
perusteella el:ike voidaan kuitenkin maksaa my<is ulkomailla asuvalle ulko-
maalaiselle.

Edunjiittiijiin kuoleman jdlkeen myrinnetiiiin viiliaikainen avustus leskelle,
joka on saanut elatuksensa edunjiittiijiilte. Veliaikaista avustusta maksetaan,
jos leski ottaa osaa ammattikoulutukseen, harjoitteluun tai etsii tydte seke
my<is siinii tapauksessa, ettd hdn ei pienten lasten hoidon vuoksi voi tzitii tehdii.
Viiliaikainen avustus on yhtri suuri kuin tdysi leskeneliike ja sitd maksetaan
niin kauan kuin edelliset olosuhteet jatkuvat.

Leskelle, joka saa ammattikoulutusta tullakseen kykenevdksi eliittdmiiiin
itsens6, korvataan tiistzi aiheutuvat kustannukset. Leskelle, joka on tytissii tai
ottaa osaa ammattikoulutukseen ja jolla on pienidlapsia, maksetaan lastenhoi-
toa varten erillistii avustusta. Sen miidrii on 20 0/o perusmdiiriisfti.

Varsinainen leskeneliike (oka vriliaikaiseen avustukseen oikeutetuilla alkaa
tiimdn piiiittyessd) maksetaan leskelle, joka on ollut avioliitossa viihintiiiin viisi
vuotta tai jolla on tai on ollut huollettavanaan alaikdisid lapsia. Tiiysi leskene-
liike muodostuu perusmddrdstd, kompensaatio- ja mahdollisesta elilkelisdstii
sekd 55 o/o:sta siitui lisiieliikkeestd jota edunjiittiijii sai tai johon hdn oli ollut
oikeutettu.

Leskeneliike on muista eliikkeistd poiketen tulosidonnainen. Lesken ansi-
okyky otetaan huomioon siten, ettd taytta leskeneldkettii vrihennetddn 400/o
siitii ansiotulon osasta, joka ylittiiii puolet perusmddrdstii. Tdssii yhteydessii
otetaan huomioon todellisten ansiotulojen ohella my<is se ansiotulo, jonka asi-
anomaisen voidaan odottaa saavan, ansiokyky ja ansiomahdollisuudet huo-
mioon ottaen.

Leskenelzike voidaan my<intzizi my<is eronneelle aviopuolisolle. Eliikettii
mycinnettdessd kiinnitetzizin huomiota avioliiton kestoaikaan, eronneen avio-
puolison ikiiiin avioeron tapahtuessa, lasten lukumiiiiriiiin sekd siihen saiko
eronnut aviopuoliso elatusapua edunjiittiijiiltii.

Eliike voidaan harkinnan perusteella my<intdii henkil<ille, joka oli hoitanut
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vanhempiaan tai muita l?iheisiii sukulaisia eikii sen vuoksi voinut tehdii ansio-
ty<it?i ja joka ei oman tycikyvyn huonontumisen vuoksi voi eniid mennd ansio-
ty<ih<in. Eliike on perusmddrdn suuruinen.

Leskeneldke loppuu, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos avioliitto purkau-
tuu aviopuolison kuoleman johdosta, leskenelzikkeen maksaminen aloitetaan
tdmzin avioliiton perusteella sen kestosta riippumatta. Jos uusi avioliitto pur-
kautuu avioeron vuoksi, ekikkeen maksaminen voidaan aloittaa harkinnan
perusteella uudelleen.

Kun leskestii tulee vanhuuseldkkeensaaj a, hdnelle myrinnetzidn perusmddrdn
lisiiksi liszieliike, joka vastaa 55 0/o siitii yhteenlasketusta lisiieldkkeestd, jonka
aviopuolisot olisivat saaneet, jos kumpikin olisi ollut vanhuuseldkkeensaaja.
Leskeneliikkeen maksamista voidaan jatkaa myris vanhuuseldkeidn ohi, jos sen
miiiirii on vanhuusekikettii suurempi. Jos leski tulee oikeutetuksi tyrikyvyttci-
myysel?ikkeeseen, eliike lasketaan samalla tavalla kuin jos hzinestii olisi tullut
vanhuuseldkkeensaaj a.

Lapseneliike. Lapseneltike maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jonka toi-
nen tai molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Jos molemmat vanhemmat ovat
kuolleet, lapseneldke maksetaan opiskeluaan jatkavalle lapselle 20 ikiivuoteen
asti. Puoliorvon eldke on tasasuuruinen ja sen mddrd on ensimmdiselle lapselle
40 o/o ja seuraaville 25 0/o kullekin yksin[isen henkikin peruseldkkeest[ eli NOK
11.200 ja 7.000 vuodessa. Ensimmiiinen tdysorvon eltike on yhtd suuri kuin
tiiysi leskeneldke, joten elzikkeen mddrd riippuu tdssd tapauksessa edunjtittiijiin
ansioista. Jos tiiysorpoja on useampia, toinen lapsi saa 40 o/o ja kukin seuraava
25 0/o perusmriiirzistii kuten puoliorvot.

Hautausavustus. Hautausavustuksen mddrd on 25 o/o perusmiiiiriistii eli NOK
7.000.

Kunnalliset lisiielilkkeet. Noin viidesosa Norjan kunnista maksaa tulosidon-
naista lisiieliikettii peruseliikkeen saajille. Lisiieliikkeen mddrd vaihtelee kun-
nasta toiseen.

Indeksitarkistus. Elzikkeiden ja elzikkeiden perusteina olevien tulojen tarkis-
tus - ei koske kompensaatiolisii?i - tehdZidn kerran vuodessa tai tarpeen vaa-
tiessa useamminkin. Tarkistus tehdzidn muuttamalla perusmdiiriiii hintatason
ja yleisen hyvinvoinnin listiyksen mukaan. Hintatasoa mitataan kuluttajahin-
taindeksin muutosten ja yleisen hyvinvoinnin lisriystii aktiivivriest<in ansiota-
sossa tapahtuvien muutosten perusteella. Niimd molemmat korotukset laske-
taan erikseen ja niiden yhteistuloksella muutetaan perusmiidrdn suuruutta.
Tarkistuksen suuruudesta piizitetiiiin parlamentissa maan hallituksen esityksen
pohjalta.

Rahoitus. Jdrjestelmiin rahoituksesta vastaavat vakuutetut, ty<inantajat ja
valtio. Palkansaajat maksavat vakuutusmaksua 6,7 0/o koko palkastaan. Itse-
ndisten yrittiijien vakuutusmaksu on ll,60/o tulosta 12 kertaa perusmddrdn
suuruiseen tuloon (eli NoK 336.000 vuodessa) asti ja 6,7 o/o sen ylittavelte
tulon osalta. Kalastajilla ja maanviljelijriillii vakuutusmaksu on 6,7 0/o tulosta.
Kalastus- ja maataloustuotteisiin on sisiillytetty ylimrizirdinen vero, jonka tuot-
to keiytetiiZin kalastajien ja maanviljelij<iiden eldketurvan rahoitukseen.

Tyonantajien vakuutusmaksut ovat alueellisesti erisuuruisia. Maksut ovat
17 o/0, 13,60/o, 10,50/o ja 4 0/o vakuutetun palkasta. Maksut ovat korkeimmat
maan eteldosissa ja laskevat pohjoiseen mentdessd.
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Valtio maksaa jiirjestelmiin kustannuksista sen osan, jota vakuutettujen ja
tycinantajien vakuutusmaksut eiviit kata. Valtion maksuosuus on hieman yli
viidesosa menoista.

Niiistii vakuutusmaksuista rahoitetaan eliikkeiden lisiiksi tapaturma- ja tyot-
t<imyysvakuutusten menot. Vakuutusmaksut kootaan vakuutusmaksurahas-
toon.

Hallinto. Jdrjestelmiin keskushallinto kuuluu Sosiaaliturvalaitokselle. Pai-
kallisina hallintoeliminzi toimivat kunnissa olevat sosiaaliturvakassat (n. 450).
Alueellisella tasolla on erityisiZi liiiininlautakuntia, jotka kiisittelevdt kuntou-
tusta ja ty<ikyvyttcimyysel:ikekkeitii koskevat asiat. Veroviranomaiset vahvis-
tavat vakuutettujen eldkkeeseen oikeuttavien tulojen miiiiriin sekii laskevat ja
periviit vakuutusmaksut.

Vakuutusrahaston hallinnosta vastaa viisi aluerahastohallitusta, joissa kus-
sakin on puheenjohtaja ja viisi jzisentd. Neuvoa-antava ylihallitus koordinoi
aluehallitusten ty6ta. Ylihallituksen jdsenind ovat aluehallitusten esimiehet ja
nelj:i valtion nimittzimiiii jiisent?i. Rahastoon kertyvzit varat jaetaan viiden
aluerahastohallituksen kesken sijoitusta varten alueiden vdkiluvun suhteessa.

Sosiaaliministeriti huolehtii eldkejiirjestelmdn yleisvalvonnasta.
Sosiaaliturvalaitoksen piiiittlksistii voidaan valittaa vakuutusoikeuteen. Va-

kuutusoikeuden pziritriksistii voidaan niiden lainmukaisuuden osalta valittaa
edelleen maan yleisiin tuomioistuimiin.

8.2.2. Yksityisen sektorin lisiieliikej[rjestelmlt

Merimiehilld, metsdty<intekijtiillii, kalastajilla ja poronhoitajilla on omat fse-
eliikejiirjestelmiinsii. Tyrimarkkinajiirjest<it perustivat vuonna 1962 ty<imarkki-
noiden lisiieliikejiirjestelmdn, joka on kuitenkin ollut lakkautusvaiheessa vuo-
destd 1967.

Merimiesten eliikkeiden hallinto on Merimiesten eliikevakuutuslaitoksella.
Muiden jiirjestelmien hallinto on yleisen eliikejiirjestelmiin hallinnosta huoleh-
tivalla Sosiaaliturvalaitoksella.

Merimiesten lisiieliike (vuodelta 1949). Jiirjestelmiistd maksetaan vanhuus-
ja perhe-elekkeite sekri ty<ikyvyttrimyysavustuksia. Perhe-eliikkeitd maksetaan
naisleskille ja lapsille vain siltii vakuutusajan osalta, joka karttui ennen vuotta
1967. Tyokyvyttrimyysavustusta maksetaan ennen vuotta 1967 tytikyvytt<i-
miksi tulleille.

Vanhuuseldke maksetaan 60 vuoden iiissti 150 kuukauden vakuutusajan jiil-
keen. Alennettuna eliike voidaan maksaa 55 vuoden iiistii, jos iiin ja vakuutus-
ajan summa on viihintiiiin 80. Eliikkeen lykk66minen 60 vuodesta korottaa sen
mdiirdii 62 ikiivuoteen asti. Eliikkeen ottaminen ennen 62 ikeivuotta edellyttd:i
merimiestycin lopettamista. Jos vakuutetulla ei ole eliikeidssii vaadittua vakuu-
tusaikaa, hdn saa osan maksamistaan vakuutusmaksuista takaisin. Eliikkeen
mriririi on piiiillystdlH NOK 254,87 vuodessa ja miehisttilH NOK 182,05 vuo-
dessa jokaista vakuutuskuukautta kohti - enintiizin kuitenkin 360 kuukaudel-
ta. Eldke maksetaan 67 ikrivuoden tdyttrimisen jiilkeen vain siltd vakuutusajal-
ta, joka oli karttunut ennen vuotta 1967. Talldin edelld mainitut kruunumiiiiriit
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ovat NOK 42,L4ja NOK 30,10. Eliikkeitti korotetaan 10 0/o huollettavasta alle
l8-vuotiaasta lapsesta. Jos vakuutettu saa tiiyden tyokyvytt<imyyseldkkeen
yleisestii eliikejiirjestelmdstd, vanhuuseldke lasketaan 60 ja 67 ikdvuosien vilil-
l2i 67 iktivuoden mukaan. Yleiseste eHkejerjestelmiistii maksettava osaty<iky-
vytttimyyseliike oikeuttaa ty<ikyvyttcimyysastetta vastaavaan osuuteen tdydes-
td vanhuuseldkkeestzi.

Eldkkeet rahoitetaan vakuutettujen, tyrinantajien ja valtion maksuilla. Va-
kuutettujen maksut ovat tasasuuruisia (pii2illystrille NOK 328, miehist<illti
ammatista riippuen NOK 109-218 kuukaudessa). Ty<inantajien maksut ovat
palkkaperusteisia (2,91o/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta). Valtio mak-
saa ne eldkemenot, joita vakuutusmaksut eivdt kata.

Metsiitytintekijtiiden lisliellike (vuodelta 19 52). Eliike-etuudet ovat vanhuus-
ja leskeneltikkeet. Vanhuuseldke maksetaan 63 vuoden iiissii 750 viikon vakuu-
tusajan jdlkeen. Lyhyemmiiltd vakuutusajalta maksetaan osa vakuutusmak-
suista takaisin. Eliike on vuodessa NOK 16,10 jokaiselta vakuutusviikolta -enintddn kuitenkin 1.500 viikolta. ElAkettd korotetaan kolmanneksella huollet-
tavasta aviopuolisosta ja 10 0/o kustakin alle 18-vuotiaasta lapsesta viiteen lap-
seen asti. Vanhuuseldke lakkaa 67 vuoden iiissii, jolloin vakuutettu saa van-
huuseliikkeen yleisestd eliikejiirjestelmiistii. Leskeneldkettd maksetaan niiden
vakuutettujen jdlkeen, jotka kuolivat ennen vuotta 1967. EHkkeet rahoitetaan
vakuutettujen, ty<inantajien ja valtion maksuilla. Vakuutettujen maksut ovat
tasasuuruisia (NOK 6,80 viikossa), tycinantajien palkkaperusteisia (2,7 o/o eldk-
keen perusteena olevasta palkasta). Valtio makaa ne eldkemenot, joita vakuu-
tusmaksut eivdt kata.

Tytimarkkinoiden lisiieliike. Eliike-etuudet ovat vanhuus- ja leskeneliikkeet.
Vuoden 1962 lisiieliikesopimus sanottiin irti yleisen lisrielzikkeen tullessa voi-
maan 1967. Sen jiilkeen jiirjestelmiiiin ei ole otettu uusia vakuutettuja eikii siinii
ole kartutettu eliikeoikeutta. Vanhuuseldkkeen tiiysi miiiirii on NOK 2.400 vuo-
dessa. Vuodesta 1983 eliike on maksettu kertasuorituksena uusille eldkkeensaa-
jille. Leskenelzike maksetaan leskelle, jona puoliso kuoli ennen vtotta 1977.
Tiiysi leskeneliike on NOK 1.500 vuodessa.

Kalastajien lisiieliike (vuodelta 1958). Eliikkeinii maksetaan vanhuuseldkkei-
tii. Eliike maksetaan 62 vuoden i[ssti 750 viikon vakuutusajan jzilkeen. Lyhy-
emmiiltii vakuutusajalta maksetaan osa vakuutusmaksuista takaisin. Eltike on
vuodessa NOK 18,50 jokaiselta vakuutusviikolta - enintiiiin kuitenkin 1.500
viikolta. Eliikettii korotetaan puolella 60 vuotta teiyttdneestii aviopuolisosta ja
30 0/o alle 18-vuotiaista lapsista. Eliikkeen maksu lopetetaan vakuutetun saa-
dessa vanhuuseldkkeen tai tiiyden tycikyvyttrimyyseliikkeen yleisest2i eliikejiir-
jestelmdstii. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja valtion maksuilla. Vakuu-
tettujen maksut ovat tasasuuruisia (NOK 740 vuodessa). Valtio maksaa ne
eldkemenot, joita vakuutettujen maksut eiviit kata.

Poronhoitajien lisiiellike (1971). Jiirjestelmzidn kuluvat ne saamelaiset poron-
hoitajat, jotka ovat harjoittaneet ammattiaan koko ty<issiioloikiinsii tai viihin-
tiiiin l5 vuotta viimeisistzi 20 vuodesta. Eliikkeind maksetaan vanhuuseliikkei-
tii. Eliike maksetaan 62 vuoden i2issii ja se edellyttiid porotalouden lopettamista
vuoden kuluessa. Eltike on yleisen eliikejiirjestelmdn perusmiiiiriin sekd elzike-
ja kompensaatiolisien yhteismiidrdn suuruinen. Korotukset maksetaan huollet-
tavasta puolisosta ja lapsista. Eliike lakkaa edunsaajan saadessa yleisestri eliike-
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jiirjestelmiistd vanhuuseliikkeen tai teyden tytikyvytttimyyseldkkeen. Eliikkeet
rahoitetaan valtion varoista.

8 .2.3 . Julkisen sektorin lisiieliikej iirj estelmiit

Valtion lisiieliikej iirj e stelmzi

Ulottuvuus. Valtion lisiieliikejiirjestelmdn (vuodelta I 948) piiriin kuuluvat val-
tion palveluksessa olevat sekii erziiden valtionapua saavien laitosten henkilt!-
kunnat. Osa-aikaty<itii tekeviit ovat jiirjestelmiissd, jos he saavat viihintiiiin
puolet tiiydeltii tyciajalta maksettavasta palkasta tai heiddn ty<iaikansa on aina-
kin l7 tuntia viikossa.

Maan hallituksen jiisenillii ja kansanedustajilla sekd apteekkilaitoksella on
omat lisdeldkejrirjestelmdnsd, mutta niiden periaatteet ovat samat kuin valtion
lisiieliikejiirjestelmdssd. Lisiiksi on kaksi sotaeliikejiirjestelmiiii, joista toinen
kattaa sotilashenkil<it ja toinen siviilij2irjestelmdnd koko vdesttin.

Eliikkeet. Valtion lisiieliikej iirj estelmdstii maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytto-
myys- ja perhe-elakkeite. Vanhuuseldkeoikeus edellyttiiii kolmen vuoden, tyci-
kyvytt<imyys- sekii perhe-eliikeoikeus viihintiiZin kahden vuoden viihimmtiis-
vakuutusaikaa.

Vanhuuseliike. Triysi vanhuuseldke maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen
70 vuoden iaissii. Eriiissd viroissa ja ttiissd eliikeikii on alempi kuin 70 vuotta.
Eliike voidaan ottaa jo kolme vuotta ennen eltikeik66, jos vakuutetun iiin ja
vakuutusvuosien summa on vdhintiiiin 85 vuotta. Eliikkeen ottamista voidaan
myos lykiitii. Jos vakuutettu ottaa yleisestii j?irjestelmiistti osaeldkkeen, hdn saa
my<is valtion lis?ieliikej iirj etelmzistd vastaavan osaeldkkeen.

Tiiysi eliike on yhdessd yleisestii eliikejiirjestelmzist?i tulevien eliikkeiden
kanssa 66 0/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Tafte eldkettii alennetaan
suhteellisesti, jos vakuutetulla ei ole vaadittua miiiiriizi vakuutusvuosia. Alle
18-vuotiaista lapsista eliikettzi korotetaan l0 0/o jokaiselta lapselta. Lapsikoro-
tuksilla eldke voi nousta enintiiiin 90 o/o:iin eliikkeen perusteena olevasta pal-
kasta.

Tytikyvytttimyysellike. Tyokyvytt<imyyseltike maksetaan sen jiilkeen kun va-
kuutettu on saanut sairauspdivdrahaavuoden ajalta. Tiiysi tytikyvytttimyyselii-
ke on yhtii suuri kuin vanhuuseldke. Ty<ikyvytttimyysasteeksi miiiirdtii2in
yleensd sama kuin yleisessii eliikejiirjestelmiissii.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan nais- ja miesleskelle sekti lapselle.
Leskeneliike on 60 0/o edunj rittiij 6n vanhuus- tai tyrikyrrytt<imyyselzikkeestii.

Eliike on tulosidonnainen samaan tapaan kuin yleisess?i el2ikejiirjestelmzissd
niiden vakuutettujen osalta, jotka ovat tulleet eliikejiirjestelmiidn syyskuun
1976 jiilkeen. Eliikettii ei makseta, jos edunj?ittljii avioliittoa solmittaessa oli
tiiyt&inyt 60 vuotta tai sai ty<ikyvytt<imyyseliikettei

Lapseneliike maksetaan 18 ikzivuoteen tai 21 ikiivuoteen, jos edunsaaja jat-
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kaa opiskeluaan. Eliike lasketaan edunjiittiijiin ekikkeestl siten, ettd yksi lapsi
saa 20 0/0, kaksi 30 0/0, kolme 40o/0, neljii 50 0/o ja kuusi sekd useampi 60 0/0. Jos
molemmat vanhemmat ovat kuolleet, eldkeprosentti on edunsaajien lukumrid-
r?istii riippuen 50- 100.

Yhteensovitus. Eldkkeiden yhteensovituksesta on oma lakinsa (vuodelta
1959). Yhteensovitus koskee yleisestii jdrjestelmiistd maksettavia eliikkeitii,
ty<isuhteen perusteella maksettavia eliikkeitii - joiksi luetaan sekd julkisen ettii
yksityisen sektorin lisiieliikejiirjestelmdt - ja tapaturmavakuutuksesta sek[
sotaeldkejiirjestelmistzi maksettavia eliikkeitii. Yhteensovitus tehdaidn ensin
ty<isuhteen perusteella saatavien eldkkeiden osalta. Yhteensovituksella varmis-
tetaan, ettei eri jiirjestelmistd maksettava kokonaiseltike ylitii tiiyttii el?ikettii
viimeisestfr tytisuhteesta. Yleisestii jiirjestelmiistd maksettavien eldkkeiden
osalta yhteensovitus tehdiiiin siten, ettd tyrisuhteen perusteella maksettavaa
eldkettii vdhennetiizin lisiieldkkeen miidriillii sekii miizirtillti, joka on 75 0/o perus-
miiiiriistii (perhe-eliikkeessii 100 0/o). Jos ekike ei ole tdysi, tehdiitin vastaava
vdhennys yhteensovitusvdhennyksessd.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan yleisen eliikejtirjes-
telmiin perusm[drdn muutoksen mukaan.

Rahoitus. Vakuutetut ja valtio ty<inantajana vastaavat eliikkeiden rahoituk-
sesta. Vakuutetut maksavat vakuutusmaksuna 2 o/o eldb,keen perusteena ole-
vasta tulostaan. Valtio maksaa loput tarvittavista varoista.

Hallinto. Sosiaaliministeritin alainen Valtion eliikekassa hoitaa lisiieliikejiir-
jestelmiin hallinnon. Valtiovarainministeri<i vastaa jiirjestelmiin rahastosti.

Kunnalliset lisiieliikej iirj estelmdt

Ulottuvuus ja hallinto. Kunnalliset lisiieliikej[rjestelmiit on jiirjestetty kunta-
kohtaisesti. Yli 80 0/o kunnista on jiirjestiinyt lisiiel?iketurvan Kunnallisessa eld-
kekassassa. Noin l0 o/o:lla on oma eliikekassa ja loput ovat ottaneet eliikeva-
kuutuksen yksityisestii vakuutusyhti<istii. Eriiillii kunnilla on useampia eliike-
jiirjestelmiii. Kunnallinen eliikekassa huolehtii kuntakohtaisten jiirj-estelmien
lisiiksi kuntien ja maakuntien perustamisen julkisoikeudellisten yhteis<ijen el?i-
keturvasta.

Ellikkeet. Kunnalliset lisiieliikejtirjestelmtit poikkeavat jossain miiiirin toisis-
taan. Seuraava teksti koskee Kunnallisen eldkekassan ns. standardijiirjestel-
mziti, jota useimmat kunnat soveltavat. Se on piiiiosin samanlainen kuin-valti-
on lisiieliikejrirjestelmii. El?ikkeind maksetaan vanhuus-, tycikyvytt<imyys- ja
perhe-eliikkeitii.

Vanhuuselflke. Vanhuuseliike maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen 70
vuoden iiissii. Tietyissd viroissa tai triiss?i eliikeikii on ttitii alempi. Eltikkeen voi
saada kolme vuotta ennen eliikeikiiii, jos izin ja vakuutusvuosien summa on
viihintiidn 85. Tiiysi eliike on 66 0/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta, jolla
on samat yldrajat kuin valtion lisiieliikejzirjestelmdssii. Lapsikorotus maksetaan
eldkkeeseen kuten valtion jiirjestelmiissii.

Tytikyvytttimyyseliike. Tiiysi tytikyvytt<imyyseliike on vanhuuseldkkeen suu-
ruinen. Eliike edellyttiiii vtihintiitin kolmen kuukauden tyolqrvytt<imyyttii yh-
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den vuoden aikana.
Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekii lapsille.
Leskeneliike on tulosidonnainen syyskuun 1978 j?ilkeen jiirjestelmiiiin liitty-

neill6 samalla tavalla kuin valtion jiirjestelmiissii. Leskeneliike on 39,6 0/o edun-
jattajen eliikkeen perusteena olevasta palkasta.- 

Lapsenetiike miksetaan l8 tai 21 ikdvuoteen saakka kuten valtion jiirjestel-
mrissii. Eliike on 13,20lo edunjdttdjdn eldkkeen perusteena olevasta palkasta
ensimmdiselle lapselle ja nousee sen jdlkeen asteittain siten, ettd viidestii tai
useammasta lapsesta eliike on yhtii suuri kuin leskeneliike. Jos leskeneliikett?i ei
makseta, lapseneliikettzi korotetaan siten, ettii eliike on yhdestii lapsesta 33 o/o ja
viidestzi taf useammasta lapsesta 660/o edunjiittiijiin eldkkeen perusteena ole-
vasta palkasta eli sama kuin edunjiittiijiin vanhuuseldke'

Yhteensovitus. Elzikkeiden yhteensovitus tehdzidn siten kuin valtion lisiielii-
kejiirjestelmiin yhteydessd edellii selostettiin.

indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan yleisen eliikejiirjes-
telmdn perusmziiiriin muutoksen mukaan.

Rahoitus. Vakuutetut ja kunnat vastaavat eliikkeiden rahoituksesta. Vakuu-
tetut maksavat 2o/oja tyrinantajina toimivat kunnat 8 0/o vakuutetun eldkkeen
perusteena olevasta palkasta.

8 .2.4. Vapaaehtoiset lisiieliikej 6rj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoisten lisiieliikkeiden piirissii arvioidaan ole-
van noin kiksi kolmasosaa palkansaajista. Lisiieliikkeet on jiirjestetty yritys-
kohtaisilla eldkesii2ititiillii ja ryhmdvakuutuksilla vakuutusyhti<iistii.

Lisiieliikejiirjestelmien on tiiytettiivii tietyt v[himmiiisvaatimukset, jotta va-
kuutusmakiuf olisivat viihennyskelpoisia verotuksessa. Jiirjestelmiin tulee kat-
taa kaikki ne tyrinantajan palveluksessa olevat henkil<it, jotka ovat yleisen elti-
kejdrjestelmdn alaisuudessa. Lisdeldketurvan piiriin on pdaistiivii viiden vuo-
den iyossiiolon jdlkeen tai 25 vuoden iiissii yhden vuoden ty<issziolon jiilkeen
riippuen siitzi, kumpi on aikaisemmin. Eliiketurvan koskemattomuus on mah-
doltista rajata vakuutettuihin, jotka ovat olleet jdrjestelmdssd viihintiiiin kym-
menesosan tdyteen eldkkeeseen oikeuttavasta vakuutusajasta tai ovat kartutta-
neet eliiketurvaa viihintziiin 25 0/o perusmiiiiriistd.

Ellikkeet. Lisiieliikejiirjestelmistii maksetaan tavallisimmin vanhuus-, ty<iky-
vytt<imyys- j a perhe-eliikkeitii.

Vanhuuseliike maksetaan aikaisintaan 67 vuoden iiistii, joskin erdissd am-
mateissa el[keikii on tiit[ alhaisempi, esimerkiksi lentiijillii 55 vuotta ja meri-
miehillii 60 vuotta. Eliiketurvan tavoitteena on yhdessd yleisten el?ikkeiden
kanssa 66-70 o/o kokonaiseldke loppupalkasta tai viimeisten ty<ivuosien keski-
palkasta. Tiiysi eleike edellyttdd normaalisti 30-40 vuoden vakuutusaikaa.

Tydkyvyttdmyyseliike on yleensd saman suuruinen kuin vanhuuseldke, jos
vakuutettu on tdysin ty<ikyrrytdn. Alempi tytikyvyttoffiYYS, kuitenkin vtihin-
taan 25 0/0, oikeuttaa osaeldkkeeseen.

Perhe-eliikettil maksetaan leskelle ja lapselle. Leskelle eliike on 55-60 0/o

edunjiittiijiin eliikkeestii. Lapsenekike on yleensii 50 0/o edunjiittiijiin eliikkeestii
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yhdelle ja 25o/o kullekin seuraavalle alle 2l-vuotiaalle lapselle. Perhe-eliikettii
tiiydennetzizin yleisesti ryhmdhenkivakuutuksella, josta maksetaan esimerkiksi
yhden vuoden palkkaa vastaava kertasuoritus.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia elzikkeitti ei ole sidottu indeksiin, mutta
tavallisesti jiirjestelmien tuotosta maksetaan osinkoja eldkkeensaajille. Ryh-
mdvakuutuksella toteutettuja eliikkeitii korotetaan vain ty<inantajan harkinnan
mukaan.

Rahoitus. Useimmiten tytinantajat kustantavat yksin lisrieltiketurvan. Jos
vakuutettu osallistuu rahoitukseen, hdnen vakuutusmaksunsa on tavallisesti
2 0/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta, ei kuitenkaan enempdii kuin puolet
vakuutetun ja ty<inantajan yhteisestd maksusta.

Ruotsi

Eliikej iirj e stel miit :

- kansaneldkejiirjestelmri
- yleinen lisiieliikejiirjestelmd
- osa-aikaeldkejdrjestelmii
- yksityisen sektorin lisiieltikej iirj estelmdt

- toimihenkil<iiden j a tyrinj ohtaj ien lisdeliikej iirj estelmii
- ty<intekij<iiden lisiieliikejii{estelmd

- julkisen sektorin eliikejiirjestelm:it
- valtion eliikejiirjestelmd
- kunnalliset el?ikejiirjestelmiit

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(SEKI=FIM0,70)

8.3. 1. Kansanel?ikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Vuodelta 1946 olevan nykyisen kansaneliikejiirjestelmiin piiriin
kuuluvat kaikki Ruotsin kansalaiset ja tietyin edellytyksin mytis maassa isuvat
ulkomaalaiset. Jzirjestelmdtin kuuluminen on pakollista.

Ellikkeet. Kansaneldkejiidestelmtissii maksetaan tasasuuruisia vanhuus-,
ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-elekkeitA.

Kansaneldke maksetaan ulkomaille niille Ruotsin kansalaisille, jotka saavat
mycis jiiljempiind selostettavaa yleis&i listieliikettii. Ulkomaalaisille kansaneld-
ke maksetaan ulkomaille sosiaaliturvasopimusten perusteella.

Vanhuuseliike. Yleinen vanhuuseldkeikii on 65 vuotta. Eliikeikii on kuiten-
kin yksil<illisesti liukuva 60 ja 70 ikiivuosien viilillti. Jiiljempiinii yleisen lisiielii-
kejiirjestelmdn yhteydessd on tarkempi selostus eliikeikiikiiytiinn<istii. Eliikkeen
ottaminen ei edellytd ty<inteon lopettamista.

Elaikkeen miiiirii on sidottu ns. perusmddrddn, jota muuttamalla tarkistetaan
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eldkkeiden mriziriit siten kuin jiiljempiinii lisiieliikejiirjestelmdn yhteydessii se-
lostetaan. Vuonna 1987 perusmddrd, on SEK 24.100 vuodessa. Vuonna 1986
toteutetun kertakaikkisen vakuutusyhti<iiltii ja eliikelaitoksilta perityn vakuu-
tusveron tuotosta eliikkeitii nostetaan poikkeuksellisesti 1,7 o/o heindkuussa
t987.

Tiiyden 65-vuotiaana otetun vanhuuseldkkeen mdiirii on yksiniiiselle ja nai-
misissa olevalle, jonka aviopuoliso ei saa eliikettii eikii ole tiiyttiinyt 65 vuotta,
96 0/o perusmiiiiriistd eli SEK 23.136 vuodessa. Avioparille, josta molemmat
puolisot ovat oikeutettuja eldkkeeseen, maksetaan 157 o/o perusmiiiirzistii. Niiin
ollen naimisissa olevalle, jonka aviopuoliso saa tdyttii ty<ikyvyttcimyyseliikettii
tai vanhuuseliikettzi tai on tiiytt?inyt 65 vuotta, eliike on SEK 18.918 vuodessa.
Jos aviopuolisolla on 2/3 ty<ikyvytttimyyseldke, eliikkeen miitirzi on SEK
20.326 vuodessa, sekii SEK 21.027 vuodessa, jos aviopuolisolla on l/2 ty<iky-
vyttomyys- tai vanhuuseliike.

Eltikkeisiin voidaan myontiiii lapsikorotuksena 26o/o perusmiiiirdstii eli SEK
6.266 vuodessa jokaisesta alle l6-vuotiaasta lapsesta. Jos lapsi saa my<is orvon-
eldkettd, on lapsikorotus 10 0/o perusmdiirdstii eli SEK 2.410 vuodessa. Edun-
saaja jonka eliike on l/2 taydestd, vanhuuseldkkeestzi taikka 2/3 tai l/2 tiiydestii
tycikyvyttdmyyseldkkeestd, saa vastaavan osuuden tiiydes&i lapsikorotuksesta.
Lisdeliikettd saavan edunsaajan lapsikorotusta (kaikista lapsista yhteensii) vii-
hennetddn puolella lisiieliikkeestd, jos lisiieliikkeen miiiirii vuodessa ylittee puo-
let perusme[rdsta.

Eldkkeeseen voidaan maksaa tulosidonnainen lisii 60-64-vuotiaasta avio-
vaimosta, joka ei saa omaa eliikettii. Korkeimmillaan tiimii lisii voi olla SEK
26.268 vuodessa.

Tulosidonnainen etuus on myris kunnallinen asumislisii, jonka maksimi-
miiiirii vaihtelee kunnasta toiseen. Kunnallisen asumislisdn asemesta edunsaa-
ja voi saada ns. valtiolliskunnallista asumislisiiii. Tiimii asumislisii on otettu
kunnissa kiiytt<i<in siinii tapauksessa, ettd sen miizirii ylittili kunnan oman asu-
mislisain miiiirzin.

Eliikelis6. Eliikelisiiii maksetaan niille eliikkeensaajille, jotka saavat vain
vzihdn tai ei lainkaan ansioihin suhteutettua lisiieliikettti. Tiiysi el:ikelis[ on
48 0/o perusmdiiriistii eli SEK 11.568 vuodessa. Jos edunsaajalla on l/2 van-
huuseldke, my<is eliikelisii on puolet tiiydestii mii2iriistiiiin. El2ikelisii on tulosi-
donnainen ainoastaan ansioihin suhteutettuun lisiieliikkeeseen ntihden. Lisii-
eliike viihentiiii tziyden eliikelisiin mdiiriiii tiiysimdziriiisesti. Kun lisiieliikkeen
miidrri ylittiiii 48 0/o perusmddrdstd, ei eliikelisdd makseta lainkaan.

Tytikyvyttdmyyseliike.Ty<ikyvyttcimyyseldke maksetaan 16 vuotta tiiyttii-
neelle vakuutetulle, jonka ty<ikyky on sairauden tai muusta syystd tapahtuneen
ruumiillisen tai henkisen suorituskyvyn alenemisen vuoksi pysyviisti viihenty-
nyt viihintiiiin puolella. Ty<ikyvyn aleneminen mddrdtddt selvittzimiilld vakuu-
tetun kyky hankkia tuloja sellaisessa tycissd, joka vastaa hiinen voimiaan ja
valmiuksiaan ja jota hiineltii voidaan kohtuudella edellyttiiii, kun vakuutetun
koulutus, aikaisempi toiminta, ikd, asumisolosuhteet ja muut vastaavat seikat
otetaan huomioon.

Vanhojen vakuutettujen osalta tycikyvyttomyyseliikkeen saamisen edellytyk-
si6 on olennaisesti helpotettu. Heiltii ei vaadita samanlaista lziziketieteellistii
niiytt<iii ty<ikyvytt<imyydestd kuin nuoremmilta, vaan eltikkeen my<intiimisen
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perusteeksi riittee esimerkiksi se, ettd vakuutettu ei enii6 jaksa jatkaa omassa
tytrssddn ja asuinpaikkakunnalla ei ole vdlittcimdsti tarjolla muuta hzinelle sopi-
vaa kevyempee tyote. "vanhana vakuutettuna" pidetdiin yleensii 60 vuotta
tiiyttdnyttd, mutta ikiiraja ei ole ehdoton.

Tytikyvyttomyyselzikettd maksetaan 60 vuotta tdyttiineelle myris tyritt<imyy-
den perusteella, jos vakuutettu ei enzizi saa tydttdmyyskorvausta tai -avustuita.
Lisiiksi edellytetiiiin, ettd hdnen mahdollisuutensa hankkia ty<ituloja on alentu-
nut ainakin puolella normaalista.

Jos ty<ikyvyn vdhenemistd ei voida pitrid pysyvdnd, mutta sen odotetaan
kestdvdn huomattavan pitk[n ajan, my<innetddn vakuutetulle sairausellike
arvioiduksi ty<ikyvyttrimlryskaudeksi.

Tyrikyvyttcimdt henkil<it jaetaan kolmeen ryhmriiin tydkyvyn vdhenemisas-
teen perusteella: l) henkil<i, joka on menettdnyt tyrikykynsri kokonaan tai mil-
tei_ kokonaan (noin 5/6), saa tdyden eldkkeen, 2) henkil<i, jonka ty<ikyky on
veihentynyt vdhemmdn mutta ainakin 2/3, saa 2/3 tdydestii eliikkeestii,, ja 3)
muut saavat l/2 taydeste elakkees6.

Tiiyden tycikyvytt<imyyselzikkeen mddrd sekii eliikkeeseen suoritettavat koro-
tukset ovat samat kuin vanhuuseldkkeessS. Ty<ikyvyttrimyyselzike muuttuu
vanhuuseldkkeeksi edunsaajan tiiyttiiessri eliikeiiin.

Eliikelisliii maksetaan my<is tyrikyvytt<imyyseldkkeen saajille. Tziyden el6-
kelisiin mziiirii on ty<ikyvytt<imyyseliikkeen saajalle 96 0/o perusmiiliriistii eli
SEK 23.136 vuodessa. Niiin ollen ty<ikyvyttrimien ekikeliwi on kaksinkertainen
vanhuuseldkkeen saajiin verrattuna. Jos tycikyvytt<imyyseldkkeen saaja saa l/2
tai 2/3 elzikettd, hdnen eliikelisdiinsd alennetaan vastaavasti.

Vammaisuuskorvaus. Vammaisuuskorvaus maksetaan 16-64-vuotiaalle,
joka tarvitsee jokapdivdisessd eldmdssiizin vammansa vuoksi jatkuvasti toisen
henkilon apua. samoin vammaisuuskorvausta maksetaan, joi vamma aiheut-
taa muulla tavalla huomattavia lisiikuluja. Korvauksen suuruus on 34, 50 tai
65 0/o perusmiidr:istii avuntarpeesta ja vamman aiheuttamien menojen suuruu-
desta riippuen.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle ja lapselle.
Tiiysi leskeneliike maksetaan leskelle, joka on edunjiittiijiin kuollessa taytta-

nyl l.g vuotta ja jonka avioliitto oli jatkunut vrihintiiiin viisi vuotta. Iasiii ja
avioliiton kestosta riippumatta tdysi eleike maksetaan leskelle, jolla on huollet-
tavanaan alle l6-vuotias lesken kanssa asuva lapsi. Tiiyden leskenelzikkeen
mziririi on sama kuin vanhuuseldkkeen eli 96 0/o perusmdiiriistei.

Vdhennetty leskeneldke maksetaan edunjiittiijiin kuollessa 36 mutta ei 50
vuotta tiiyttiineelle leskelle, jolla ei ole alle 16-vuotiasta lasta. Samoin vdhen-
netty el2ike maksetaan leskelle, joka on 36-50 vuoden ikiiinen kun lapsen
huoltaminen tai yhdessd asuminen lakkaa, mikiili avioliiton solmimisesta tuol-
loin on kulunut vdhintiidn viisi vuotta. El2ikkeen vdhennys on l/15 triydestii
eleikkeestzi jokaiselta vuodelta, jolla lesken ikii edunjiittiijdnkuollessa tai iapsen
huoltamisen taikka yhdessii asumisen piidttyessii alittaa 50 vuotta.

Leskeneldke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Elzike alkaa uudelleen,
jos avioliitto purkautuu viiden vuoden kuluessa. Sama koskee avoliittoa mie-
hen kanssa, jonka kanssa leskelld on tai on ollut lapsia tai jonka kanssa hdn on
aikaisemmin ollut avioliitossa.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan 18 vuoden ikiiiin saakka. Puoliorvon
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eldke on normaalisti 26o/o ja tiiysorvon 52o/o perusmiiiirtistii.
Laissa on kuitenkin takuusddnto, jonka mukaan lapseneldkkeen yhdessii lisii-

el[kejdrjestelmzistii maksettavan lapseneldkkeen sekd kansaneliikej?irjestelmds-
td maksettavan lapseneldkkeen kanssa tulee olla viihinttirin 41 0/o perusmtiiiriistii
eli SEK 9.881, jos toinen vanhemmista on kuollut. Jos molemmat vanhemmat
ovat kuolleet, on lapseneliikkeen oltava vdhintdiin 62 0/o perusmtiiiriistii eli SEK
14.942 vuodessa. Jos lapsi saa elatusavun ennakkoa valtion varoista, on lapse-
neldkkeen oltava yhdessii lisiieliikejiirjestelmiistii maksettavan lapseneldkkeen
kanssa viihintzirin 3l 0/o perusmiiiiriistti eli SEK 7.471 vuodessa.

Lapsen hoitotuki. Hoitotukea maksetaan alle l6-vuotiaasta lapsesta, joka
sairautensa vuoksi tarvitsee erityistii huolenpitoa ja hoitoa. Tuen suuruus riip-
puu tarpeesta ja sen mddrii on enintddn yksindisen henkiltin ttiyden vanhuuse-
lzikkeen mzieirai tiiydellii eliikelisiillii korotettuna.

Indeksitarkistus. Eliikkeitii tarkistetaan kuluttajahintaindeksin perusteella
muuttamalla perusmddrdn suuruutta siten kuin lisiieliikejtirjestelmiin yhteydes-
sii j iilj empiind selostetaan.

Rahoitus. Kansaneldkkeiden rahoitus hoidetaan ty<inantajien ja itseniiisten
yrittiijien vakuutusmaksuilla ja valtion varoista. Ty<inantaja maksaa vakuutus-
maksuna 9,450/o palkkasummasta ja itseniiinen yrittiijii omaa eldketurvaansa
varten saman prosenttimiiiirdn tuloistaan. NAilla vakuutusmaksuilla katetaan
80 0/o kansaneliikkeiden kustannuksista. Loppu rahoitetaan valtion varoista.
Kunnallisten asumislisien kustannuksista valtio maksaa noin viidesosan. Lo-
put varat saadaan kunnilta.

Hallinto. Sosiaalivakuutuslaitos ja 26 alueellista vakuutuskassaa huolehtivat
kansaneldkejdrjestelmiin hallinnosta. Sosiaaliministeri<illii on ylin valvontaval-
ta. Tarkempi kuvaus hallinnosta on j?iljempiinii lisiieliikejiirjestelmiin yhteydes-
s6.

Vapaaehtoinen eliikevakuutus. Vapaaehtoinen eldkevakuutus oli mahdollis-
ta otaa yleisen eldkevakuutuksen yhteydessii vuoteen I98I saakka. Sen jiilkeen
ei uusia vakuutuksia ole mytinnetty, mutta entiset ovat edelleen voimassa.
Eliike voidaan saada aikaisintaan 55 vuoden izissii ja se voi olla joko vziliaikai-
nen tai koko eliimdniiin kestiivii. Edellisessii tapauksessa eliikettli maksetaan
korkeintaan 65 vuoden ikiiiin asti. Eliikkeen suuruus ja vakuutusmaksut mdd-
rdytyviit puhtaasti vakuutusmatemaattisten perusteiden mukaan. Vakuutuk-
senottajat rahoittavat itse ndmd eldkkeet.

8.3.2. Yleinen lisleliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Lisiieliikejdrjestelmiirin (vuodelta I 960) kuuluvat kaikki Ruotsissa
asuvat 16 vuotta tiiyttzineet palkansaajat ja itseniiiset yritt?ijiit, jotka saavat
ty<istiiiin perusmiidriin ylittaven tulon.

Vakuutus koskee mycis ulkomailla ruotsalaisen tytinantajan tai valtion pal-
veluksessa tyriskenteleviii Ruotsin kansalaisia. Vapaaehtoisesti vakuutus voi-
daan pit62i voimassa ulkomailla ruotsalaisen tytziryhti<in palveluksessa tytis-
kentelevien Ruotsin kanalaisten osalta siiniikin tapauksessa, ettd Ruotsilla on
sosiaaliturvasopimus asiarromaisen maan kanssa.
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Eliikkeet. Lisiieliikejiirjestelmdstd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pi-
tuuteen suhteutettuja vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja perhe-elekkeite.

Lisiieliikejiirjestelm:issd ansaitut eliikkeet maksetaan ulkomaille.
Vanhuuseliike. Yleinen vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Eliikeikii on kuiten-

kin liukuva 60 ja70 ikdvuosien viilillii. Vanhuuseldkkeen saaminen edellyttiiii,
ettd vakuutetulla on eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa viihintdrin kolmelta vuodel-
ta. Ekike ei vaadi tyrinteon lopettamista.

Eliikei2in liukumissiidnn<isten hyviiksikiiyttci edellyttdd, ettd. vakuutetun rat-
kaisu - elzikkeen ottaminen ennen 65 ikiivuotta tai sen lykkiiiiminen - koskee
sekd kansaneldkettd ettd liszieliikettri. Liukuminen 60 ja 70 ikiivuosien viilillii
voi koskea joko koko eliikettzi tai puolta siitii. Ennen 65 vuoden ikiiii otettua
elaikettd tai eliikkeen osaa alennetaan 0,5 o/o jayli 65 lykiittyii eliikettzi tai eliik-
keen osaa korotetaan 0,6 0/o jokaista kuukautta kohti, jolla eliikkeen alkamisai-
ka poikkeaa sen kuukauden alusta jona vakuutettu tziyttiie tai teytti 65 vuotta.
Vakuutettu voi 60 ja 65 ikzivuosien vdlillzi milloin tahansa muuttaa ratkaisuaan
seuraavan kuukauden alusta lukien keskeyt&imiillii jo ottamansa eliikkeen tai
eliikkeen osan, jolloin eldkkeen alkaessa sen mddrd lasketaan uudelleen otta-
malla keskeytys huomioon. Alaspziin liukuvan eleikeizin vaihtoehtona vakuute-
tulla on 60 ja 65 ikdvuosien viilillii valittavana osa-aikatycin ja osaeliikkeen
yhdistelmd jiiljempiinii selostettavan osa-aikaeliikejiirjestelmrin-puitteissa.

Tiiysi vanhuuseldke on 60 0/o keskim[iiriiisestii elzikkeen perusteena olevasta
tulosta, joka lasketaan l5 parhaalta tyrivuodelta. Eldkkeen perusteena olevalle
tulolle on asetettu ala- jayliirajat. Alarajana on kunkin vuodLn alussa voimassa
oleva perusmiiiirii ja ylarajana 7 ,5 kertaa perusmiizirdn suuruinen tulo. Vuonna
1987 rajat ovat SEK 24.100ja SEK 180.750 vuodessa. Tiiysi eleike edellyttiiii
eldkkeeseen oikeuttavia tuloja jiirjestelm?in piirisszi 30 vuodelta. Ennen jarjes-
telmdn voimaantuloa ansaittuja tuloja ei oteta huomioon. Jos lisiieliikkeesLen
oikeuttavia vakuutusvuosia on vdhemmdn kuin 30, eldke lasketaan suhteessa
vakuutusvuosien lukumzidriiIn.

Teknisesti eliike lasketaan siten, ette kultakin vakuutusvuodelta mdiiriitadn
ns. eldkepisteet. Ne saadaan jakamalla eldkkeeseen oikeuttava tulo, ts. alarajan
ylittdvii tulon osa yldrajaan asti, kunkin vuoden alussa voimassa olevilla
perusm[drdllti. Korkein mahdollinen pistemiidrii on 6,5. Lopullinen eldkkeen
perusteena oleva tulo saadaan kertomalla voimassa oleva perusmiiiird vakuu-
tetun keskimtidrdisellei eltikepistemaaralla l5 parhaalta tycivuodelta. Jos ty<i-
vuosia on vdhemmiin kuin 15, ekikepisteet otetaan huomioon kaikilta ,uoiil-
ta.

Jdrjestelmiin siirtymflkautena tdyteen eldkkeeseen vaaditaan eri ikuiluokilta
erilainen mdiirti eldkkeeseen oikeuttavia vakuutusvuosia. Niiltei, jotka ovat
syntyneet vuonna 1924 (eli vuonna 1989 eliikkeelle jiiiiviltii), vaaditaan 30
vakuutusvuotta. Eliike pienenee 1/30 kutakin vuotta kohti, jolta vakuutetulla
ei ole el2ikkeeseen oikeuttavaa tuloa. Ennen vuonna 1924 syntyneisiin sovelle-
taan ns. 20-vuotissdiint<iii. Naille vakuutetuilla on tiiyden eliikkeen saadakseen
oltava eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa jokaiselta kalenterivuodelta vuodesta
1960 Hhtien ja mytis siltii vuodelta, jona he ttiyttriviit 65 vuotta. Vuonna 1922
syntyneeltd (eli vuonna 1987 eliikkeelle jiiiiviiltii) edellytetiiiin tuloja 28 vuodel-
ta ja vuonna 1923 syntyneeltii 29 vuodelta.

Tytikyvytttimyyseliike. Lisiieltikejiirjestelmiistd maksettavan ty<ikyvytt<imyy-
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sekikkeen saamisen edellytykset ovat tycikyvytttimyyden miidrittelyn ja ty<iky-
vyn vdhenemisasteen osalta samat kuin kansaneldkejiirjestelmdssd. Jos ty<iky-
vyttcimyys ei ole pysyvdd, my<innetziiin sairauseldke samoilla perusteilla kuin
kansaneldkkeessd.

Muutoin tytikyvyttrimyyselzikkeen saamisen edellytyksenii lisdelaikejiirjestel-
mdssd on, ettd vakuutettu on joko saanut eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa aina-
kin yhden vuoden ajalta ennen eliiketapahtumaa ja ansainnut eldketapahtu-
man ajankohtana yli perusmdiirzin suuruista tuloa vuodessa tai on ansainnut
eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa vrihintddn kahden vuoden aikana niistii neljiistd,
jotka vdlitttimristi edeltiivrit eliiketapahtumaa.

Tziysi ty<ikyvytt<imyyseliike on yhtii suuri kuin se lisiieldkelain mukainen
vanhuuseldke, jonka vakuutettu olisi saanut yleisessd eldkeidssii, jos hzin olisi
jatkanut ty<intekoa siihen saakka ja ansainnut joka vuosi yhtd paljon kuin ne
vuotuiset keskimiidriiiset eldkkeeseen oikeuttavat tulot, jotka hiin on ansainnut
neljiiltii elSketapahtumaa edeltzineeltd vuodelta tai, mikzili se on vakuutetun
kannalta edullisempaa, ne keskimzidrdiset tulot, jotka hzin on ansainnut l6 ikii-
vuotensa ja vdlitt<imzisti elziketapahtumaa edeltdneen vuoden vdlisenzi aikana.
Neite keskimddrdisid tuloja laskettaessa jiitetiiiin ottamatta huomioon ne vuo-
det, joina eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa ei ole ansaittu tai joina se on ollut
alhaisin - kuitenkin korkeintaan puoleen vuosien mdiiriiiin asti kummassakin
vaihtoehdossa.

Tytikyvyttrimyyseldke maksetaan my<is sellaiselle vakuutetulle, joka ei edel-
ld mainituilla perusteilla ole oikeutettu tytikyvytt<imyyseldkkeeseen, mutta
joka on kartuttanut itselleen vanhuuseldkettii. Ty<ikyvytt<imyyseliikkeenzi
maksetaan tiilldin tiimiin vanhuuseldkkeen suuruinen eliike. Tulevia vuosia -
ty<ikyvytt<imyyden alkamisesta vanhuuseldkeikiirin - ei oteta huomioon tdssd
eliikkeessd.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle ja alle 19-vuotiaalle lapsel-
le. Perhe-eliikkeiden saaminen edellyttrid, ettii edunjtittejelH on ollut oikeus
lis[eliikelain mukaiseen vanhuus- tai ty6kyvytttimyyseliikkeeseen.

Leskeneliike my<innet66n, jos avioliitto oli kestdnyt vdhintdiin viisi vuotta ja
se oli solmittu ennen kuin edunjiittiijii oli tiiyttrinyt 60 vuotta. Jos edunjiittejelH
ja leskelld on yhteinen lapsi, leskeneldke my<innetiiiin edellisestri huolimatta.
Eldkkeen maksaminen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos uusi avio-
liitto ei kestzi viittii vuotta, leskeneldke alkaa uudelleen.

Lapselle eliike maksetaan seke iszin ettii tiidin jiilkeen niin kauan kunnes lapsi
tiiyttii2i l9 vuotta.

Lesken- ja lapseneliikkeiden suuruus riippuu niihin oikeutettujen lukumzizi-
rdstii. Jos edunsaajana on vain joko leski tai lapsi, eldkkeen miiiirii on 40 0/o siitii
vanhuuseldkkeestd tai teydes6 ty<ikyvytt<imyysel6kkeesta, jota edunjiittiijii sai
tai johon hdn oli kuollessaan oikeutettu. Jos sekii leski ettii lapsi saavat eldkettd,
leskeneldke on 35 0/o ja lapseneliike l5 0/o edunjiittiijiin eldkkeestii. Jos lapsen-
eldkkeeseen oikeutettuja lapsia on useampia kuin yksi, prosenttiluku on kunkin
seuraavan kohdalla 10.

Indeksitarkistus. Kansan- ja lisiieliikkeiden tarkistus tehdii2in kuluttajahinta-
indeksin muutosten perusteella muuttamalla kulloinkin voimassa olevan pe-
rusmddrdn suuruutta. Indeksitarkistuksessa tarkistetaan sekd maksettavat
eldkkeet ettii eliikkeiden ja vakuutusmaksujen perusteena olevat tulot. Indeksi-
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tarkistus tehdddn kerran vuodessa - tammikuussa.
Rahoitus. Ty<inantajat kustantavat yksin palkansaajien lisdelzikkeet. Itseniii-

set yrittiijiit rahoittavat oman eldketurvansa. He maksavat vakuutusmaksuna
saman prosenttimdrirzin kuin ty<inantajat.

Tycinantajat maksavat eldkevakuutusmaksua 10,2o/o palkkasummasta. Ta-
kaisinlainauksessa tyonantajat ja yrittiijiit voivat pitiiti yrityksens:i kiiytossei
osan vakuutusmaksuista. He voivat lainata enintiirin mddrdn, joka on puolet
heidrin edellisenai vuonna maksamistaan vakuutusmaksuista. Lisiiekikejiirjes-
telmzilld on huomattava rahasto.

Hallinto. Sosiaalivakuutuslaitos vastaa lisiieliikejiirjestelmdn samoin kuin
kansaneldkejdrjestelmiin keskushallinnosta. Vakuutusmaksut tilitetii2in Ylei-
seen eldkerahastoon, jolla on kolme johtokuntaa. Yksi huolehtii pienty<inanta-
jien ja itsendisten yritttijien vakuutusmaksuista, toinen valtion, kuntien ja val-
tiojohtoisten yritysten ja kolmas suurty<inantajien ty<intekijriittensd puolesta
maksamista vakuutusmaksuista kertyneistd varoista. Kukin etupiiri toimii
oman rahastonsa johdossa. Vuonna 1973 Yleiseen eldkerahastoon perustettiin
neljds osasto, josta sijoitetaan varoja valtion priiit<isten mukaan talouseldmdn
eri sektoreille. Varat tdhiin sijoitustoimintaan otetaan Yleisen eldkerahaston
varoista.

Alueellisella tasolla jiirjestelmiin toimintaa hoitavat yleiset vakuutuskassat,
joita on yksi kussakin ldiinissd sekd omat kassat G<iteborgissa ja Malm<issii
(yhteensei 26 kassaa). Vakuutuskassat ovat perustaneet paikallistoimistoja tar-
peen mukaan. Vakuutuskassojen apuna toimii luottamushenkikipohjaisia sosi-
aalivakuutuslautakuntia, jotka avustavat paikallisten olosuhteiden tuntemusta
edellyttdvissd asioissa. Neilla lautakunnilla korvattiin vuoden 1987 alusta
aikaisemmat elzikevaltuuskunnat ja kunnalliset vakuutuslautakunnat.

Jtirjestelmiin ylin valvonta kuuluu sosiaaliministeri<ille.
Ensimmdisend valitusasteena toimii kolme eri puolille maata sijoitettua

vakuutusoikeutta ja ylimp2ind valitusasteena vakuutusylioikeus.

8.9. 3. Osa-aikaeliikejiirjestelm6

Ulottuvuus. Osa-aikaelzikejdrjestelmiistri (vuodelta 1976) maksetaan osa-aika-
eliikettii (heinzikuuhun 1987 saakka osaeldkkeen nimellii) 60-64-vuotiaalle
palkansaajalle, joka pienentdd tytipanostaan vdhintddn viittii viikkotuntia vas-
taavalla mziziriillii, mutta tyriskentelee edelleen keskimiiiirin ainakin 17 viikko-
tuntia vastaavan ajan. osa-aikaeliike maksetaan (vuodesta 1980) mycis 60-
64-vuotiaalle itsendiselle yrittiijiille, joka vtihentiiii ty<iaikaansa ainakin puolel-
la. Osa-aikatycih<in siirtymisen jtilkeen tyriajan on piiiisiiiintriisesti sekd palkan-
saajalla ette yrittejellii oltava keskimd:irin viihinttiiin l7 tuntia viikossa. Heinii-
kuussa 1987 asetetaan my<is ylaraja - 35 tuntia viikossa. Sekri palkansaajalta
ettd yrittzijrilte edellytetdiin lisiiksi, ettd heillii on liszieliikkeeseen oikeuttavaa
tuloa viihintiizin l0 vuodelta 45 ikrivuoden jailkeen j a, ettd he ovat olleet ty<issii
ainakin viisi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ja asuvat
Ruotsissa.

Osa-aikaelilke. osa-aikaeldkkeen suuruus on 50 o/o - 65 0/o heindkuusta 1987
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ldhtien - siitii mddrdstd, jolla asianomaisen tulo on osa-aikatyrih<in siirtymi-
sen vuoksi pienentynyt. Tdssd vertailussa kiiytettiivd tulo miiziriit[iin keskimdd-
raiisend lisiieldkkeeseen oikeuttavana tulona niilta viideltd vuodelta kaksi huo-
nointa poisluettuina, jotka viilitt<imiisti edeltdvzit tyciajan vdhentdmistii. Tiimii
szidnntis tulee voimaan heiniikuussa 1987. Sitii aikaisemmin vertailussa kdytet-
tiivd tulo lasketaan kolmelta viimeiseltii vuodelta ennen tyriajan viihentiimis-
ta.

Osa-aikaeliikkeen ottaminen ei alenna 65 vuoden idssd saatavaa normaalia
vanhuuseldkettzi. Vanhuuseldkettii aikanaan laskettaessa otetaan osa-aikaeldke
ja osa-aikatytistii saatu tulo huomioon lisdeliikettii kartuttavina.

Osa-aikaeliike pii?ittyy aina 65 vuoden idssii. Ne vakuutetut, jotka jatkavat
osa-aikaty<itii 65 ikiivuoden j:ilkeen, voivat ottaa osa-aikaekikkeen tilalle liuku-
van elfikeiiin sddnncisten mukaisesti puolet normaalista vanhuuseldkkeestd,
elleiviit vielii halua ottaa tiiyttd el6kett6. Myohemmin otettava eliikkeen puoli-
kas kasvaa normaalien korotussddnncisten mukaan.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat osa-aikaeliikkeet tarkistetaan samalla ta-
valla kuin kansaneldkkeet ja yleiset lisiieltikkeet.

Rahoitus. Osa-aikaeliikkeet rahoitetaan tytinantajilta ja itseniiisilte yrittejilte
peritteviUa maksuilla. Ty<inantajat maksavat vakuutusmaksuna 0,5 0/o vakuu-
tettujen palkoista. YrittAjilH maksu on saman suuruinen. Maksut menev[t
erilliseen rahastoon, joka lisiiel?ikejeirjestelmdn rahastoista poiketen on Sosiaa-
livakuutuslaitoksen hallinnossa.

Hallinto. Rahaston hallintoa lukuun ottamatta osa-aikaeliikejiirjestelmiin
hallinto-organisaatio on sama kuin yleisessd lisiieliikejiirjestelmiissii.

8.3.4. Yksityisen sektorin lisiieliikejiirjestelmdt

Toimihenkiloiden j a tyonj ohtaj ien lisfleliikej iirj estelmii

Ulottuvuus. Tiihiin lisiieliikejiidestelmddn (vuodelta 1960) kuuluvat yksityisen
sektorin palveluksessa olevat teollisuuden ja kaupan toimihenkildt ja tytinjoh-
tajat. Jiirjestelmii kattaa myris ulkomailla ruotsalaisen ty<inantajan palveluk-
sessa olevat Ruotsin kansalaiset. Vapaaehtoisesti vakuutukseen voidaan liittee
yrityksen omistajia sekii niiden palveluksessa olevia, jotka eivdt ole pakollisesti
vakuutettuja. Jrirjestelmd perustuu tyrimarkkinajiirjesttijen tekemiiiin sopi-
mukseen.

Eliikkeet. Etuuksina maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteu-
tettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeit?i sekii lisiiksi erillisellii
ryhmiivakuutuksella kertasuoritteisia perhe-eliikkeitii.

Jossakin lisiieliikejiirjestelmdssd ansaittu elaikeoikeus voidaan siiftaA toiseen
lisiieliikej iirj estelmddn tai seilyttee vapaakirj ana.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan 65 vuoden iiistii. Eliike voidaan
ottaa alennettuna jo 55 vuoden iristil. Vakuutettu voi mycis lykiitii eliikkeen
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ottamisen aina 70 ikdvuoteen asti. El[kettd korotetaan tzill<iin 0,6 0/o kuukau-
dessa. Tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan 30 vakuutusvuotta 28 ikiivuoden triyttii-
misest6. Tiiyttii vakuutusaikaa vdhennetaan l/360jokaista puuttuvaa kuukaut-
ta kohti. Eliikeoikeus edellyttriri aina viihintii2in 36 kuukauden vakuutusai-
kaa.

Tdyden eliikkeen mddrii on 10 0/o loppupalkasta 7,5 kertaa yleisen lisiieliike-
jiirjestelmiin soveltaman perusmddrdn suuruiseen vuosipalkkaan asti ja 65 0/o

sen ylittdvdltii osalta 20 kertaisen perusmziiirzin suuruiseen vuosipalkkaan sekd
32,5 o/o siitd palkasta joka on 20 kertaisen ja 30 kertaisen perusmiiiirzin suurui-
sen vuosipalkan vdlilld. Vakuutetulla, joka tulee jiirjestelmiin piiriin vasta 60
ikiivuoden jiilkeen, prosenttimiiiirien korotuksia alennetaan 1/60 jokaiselta
kuukaudelta joka vakuutetulta puuttuu 60 kuukaudesta. Vakuutettujen 60 ike-
vuotensa jdlkeen saamista palkankorotuksista otetaan eliikepalkassa huomioon
vdhennettynd vain se osa, joka ylittee inflaation mddrdn, eikii lainkaan sitti
osaa, joka ylittee 1,5 kertaa ty<imarkkinajiirjest<ijen sopiman yleisen palkanko-
rotuksen.

Tilydennyseliikejiirjestely. Normaalia lisdeliikettii on tiiydennetty erillisellzi
tdydennysel2ikkeellii. Sen miiiirii perustuu vakuutetun syntymdvuoden mukaan
mtidriiytyneiden vakuutusmaksujen tuottamaan eliikekertymiiiin. Vakuutettu
voi itse paattaa kiiyttiiiik<i hiin niiin kertyneen rahasumman esim. liukuvaan
eldkeikzidn - aikaisintaan 62 vuoden i?ist?i - vai ottaako hdn sen normaalin
eldkkeen korotuksena 65 vuoden iiistii liihtien. Trimd ylimiiiiriiinen lisri antaa
65 vuoden iiistii eliikkeend 2,5-3 0/o loppupalkasta vuodessa jeljellii olevalle
eliikeajalle laskettuna.

Takuueliikejiirjestely. Tdydentzivdn takuueliikejiirjestelyn avulla turvataan
se, ettd vanhemmat ikiiluokat saavat lisdeldkkeend ainakin saman verran kuin
tyontekij iit omassa lisiieliikej iirj estelmdssddn.

Osaeliike. Lisiieliikejiidestelmiistd maksetaan osaeldkefie 60 vuoden iiistii
samaan tapaan kuin osa-aikaeliikettii yleisesszi eliikejiirjestelmiissii. Osaeldke on
50 0/o ansiotulopoistumasta 7,5 kertaisen ja 20 kertaisen perusmddrdn viilillii
sekii 25 o/o 20 ja 30 kertaisen perusmddrdn vdlilld.

Tytikyvytttimyyseliike. Tycikyvyttcimyyselzike edellyttii2i viihintiiiin 50 0/o ty<i-
kyvytt<imyyttii, 18 vuoden idn tiiyttiimistii ja kolmen kuukauden odotusaikaa.
Tiiyden eliikkeen miiiirii on joko 95 o/o palkasta - yhteenlaskettuna sairausva-
kuutuksen pziivrirahan kanssa, jos vakuutettu saa piiiviirahaa - tai 80 o/o pal-
kasta, mikiili vakuutettu saa yleisen eliikejiidestelmiin ty<ikyvytt<imyyseliikettii,
7,5 kertaisen perusmddrdn suuruiseen palkkaan asti. Sen ylittlvilstii palkan
osasta eliikkeen miiiirzi on 65 o/o 20 kertaiseen perusmddrddn asti ja 32,5 o/o pal-
kasta joka on 20 ja 30 kertaisen perusmiiiiriin viilillii. Osittaisessa ty<ikyvyttti-
myydessd eliikkeen mdiirdzi pienennetdiin ty<ikyvytt<imyysastetta vastaavaksi.

Perhe-ellike. Perhe-eliike maksetaan nais- ja miesleskelle seii lapsille. Les-
keneliikkeen saamiseksi vaaditaan, ettd avioliitto on solmittu ennen edunjiittii-
jiin 60 vuoden ikzizi. Lapselle eldke maksetaan 20 ikdvuoteen asti. Perhe-eliiket-
tii ei makseta miespuolisen edunjiittiijiin jiilkeen siltd osalta palkkaa, jonka
perusteella leski ja lapsi saavat perhe-eliikkeen yleisestii eliikej[rjestelmdstil eli
7,5 kertaiseen perusmdtiriiiin asti. Trimiin ylittevelte palkan osalta perhe-eliik-
keen mddrd on kaikilla 32,5 o/o palkasta 20 kertaisen perusmddrdn suuruiseen
palkkaan asti ja 16,25 o/o palkasta sen ylittiiviiltii palkan osalta aina 30 kertaisen
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perusmAarAn suuruiseen palkkaan asti.
Mikeli naisleski ei ole oikeutettu perhe-eldkkeeseen yleisestti lisiieliikejiirjes-

telmdstd, koska avioliitto ei tayttanyt siinii perhe-eldkkeeseen vaadittavia edel-
lytyksi2i, maksetaan leskelle elzike toimihenkiltiiden jdrjestelmzisti. Eldkkeen
tdysi mddrd on 26 0/o siltd osalta edunjiittiijiin palkkaa, joka jiiii 7,5 kertaisen
perusmddrdn alapuolella.

Yleisessii eliikejiirjestelmdssd miesleskelle ei makseta lainkaan perhe-eliiket-
t6. Tiistd syystii miesleski saa toimihenkil<iiden jiirjestelmiissd perhe-ekikkeen
my<is siltd osalta edunjiittiijiin palkkaa, joka jiiii alle 7 ,5 kertaisen perusmddrdn.
Eldkkeen tdysi mddrii on telte osin 20 0/o palkasta.

Leski ja yksi lapsi saavat el2ikkeenii l30o/o,leski ja kaksi lasta 1500/o edun-
jiittiijiin eliikkeestii. Kukin seuraava lapsi korottaa eleikettd 10 0/o-yksikk6e.
Tdysorpo saa75 0/0, kaksi tdysorpoa I l0 0/0, kolme l35o/oja neljii 150 0/o edun-
jiittiijiin el2ikkeestZi. Kukin seuraava lapsi korottaa elzikettri 10 0/o-yksikkrid.

Ryhmiihenkivakuutus. Perhe-eltiketurvaa tdydentdzi l8-70-vuotiaiden va-
kuutettujen jiilkeen maksettava ryhmiihenkivakuutus. Etuuden miiiirii on kuusi
kertaa yleisen lisiieliikejiirjestelmdn perusmdziriin suuruinen, jos vakuutettu
kuolee ennen 56 vuoden ikiiii tai hiineltii jiiii alle l7-vuotias lapsi. Jos vakuute-
tulta ei jaiai lasta, kertasuoritus alenee 55 vuoden iiin tiiyttiimisen jdlkeen puo-
lella perusmriziriistii jokaiselta ikdluokalta niin, ettd 64 vuoden iiin jiilkeen ker-
tasuorituksen mddrd on 70 ikdvuoteen asti sama kuin perusmddrd. Vanhuuse-
ldkeirin tdyttdmisen jiilkeen etuus maksetaan vain, jos vakuutettu jatkaa ty<in-
tekoa. Jos vakuutettu ty<iskenteli viikossa alle l6 tuntia, mutta vdhinttiiin kah-
deksan tuntia, etuutta alennetaan puolella. Samoin etuutta alennetaan puolella,
jos vakuutetulta jiiii alle 20-vuotias lapsi mutta ei lesked. Kertasuoritukseen
maksetaan lapsikorotus alle 20-vuotiaasta lapsesta. Korotus on alle l7-vuoti-
aasta lapsesta kaksi kertaa perusmddrd, L7-l8-vuotiaasta 1,5 kertaa penrs-
mddrd ja 19-vuotiaasta perusmddrdn suuruinen. Alle 17-vuotiasta lasta huolta-
van vakuutetun puolison kuollessa kertasuorituksena maksetaan puolet perus-
miiiirzistii sekii lapsikorotuksena kustakin alle I 7-vuotiaasta lapsesta perusmdd-
rdn suuruinen summa. Jos vakuutetulta ei jiiii lesked tai lasta, maksetaan puolet
perusmddrdstd hautausavustuksena kuolinpesiille.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan yleisen eliikejiirjes-
telmdn perusmddrdn mukaan. Tarkistukseen kiiytetiidn eliikejiirjestelmdn yli-
jiiiimdvaroja.

Rahoitus. Tycinantajat vastaavat lisiieliikejiigestelmdn rahoituksesta. Vakuu-
tusmaksut mddriiytyvdt osin yksilokohtaisesti osin ryhmiikohtaisena riskimak-
suna. Yhteensd maksu on 8,5 0/o palkkasummasta. Kziytdnn<issd maksu vaihte-
lee 6 ja 20 prosentin viilillii vakuutetun irin ja eliikepalkan mukaan. Ryhmiihen-
kivakuutusta varten ty<inantajat maksavat vakuutusmaksuna 0,30 0/o palkka-
summasta. Tytinantajilla on vakuutusmaksujen takaisinlainausoikeus.

Hallinto. Lisiieliikejiirjestelmiin hallinto kuuluu Vakuutusyhtiri SPP:lle.
Ty<inantajat voivat my<is tietyin edellytyksin jzirjesttid vanhuuseldkkeet eliike-
varauksella yrityksensri kirjanpidon yhteydessri, jolloin he voivat pitdd nziiden
eliikkeiden vaatimat vakuutusmaksut velkana yritystensri kdytrissd. Ndissii
tapauksissa ty<inantajien on turvattava eldkevastuunsa luottovakuutuksella
Eldketakuuvakuutusyhti<istii ja liityttiivii jdseneksi Eliikerekister<iintiyhti<i<in.
Viimeksi mainittu suorittaa el[keoikeuksien rekister<iinnin, laskee yrityksen
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eldkevastuun ja maksaa eliikkeet. Kertasuoritteinen ryhmdvakuutus otetaan
joko Vakuutusyhti<i SPP:stzi, vakuutusyhti<i F<irenade Liv:std, vakuutusyhtiti
Folksam:sta tai vakuutusyhti<i RKA:sta.

Muut lislieliikejiirjestelmiit. Teollisuuden ja kaupan toimihenkiloiden ja
tydnjohtajien liseiksi useilla yksityisen sektorin palkansaajaryhmillii on omat
lisiieliikejiirjestelmdnsd omine hallinto-organisaatioineen. Niitii ovat mm.
osuustoimintaliikkeen, vakuutuslaitosten, pankkien, laivojen piiiillysttin, arkki-
tehtien ja sanomalehtimiesten lisiieliikejiirjestelmdt. Jiirjestelmeit ovat priiiosin
samanlaiset kuin teollisuuden ja kaupan toimihenkilciiden ja ty<injohtajien
li siiel iikej iirj e stel m d.

Tyontekij oiden lisiieliikej [rj estelmii

Ulottuvuus. Tyontekijciiden lisiieliikejiirjestelmddn (vuodelta 1973) kuuluvat
teollisuuden, kaupan ja vastaavilla aloilla tyciskentelevzit tyrintekijiit. Jdrjestel-
md peru stuu tyci markkinaj iirj estcij en tekemddn sopimukseen.

Eliikkeet. J6rjestelmdstd maksetaan vanhuuseliikettii. Ty<ikyvytt<imyyseldk-
keet ovat erillisen sairausvakuutusjiirjestelmiin ( 1 973) yhteydessii, j oka samoin
perustuu tytimarkkinajiirjest<ijen sopimukseen. Perhe-eliikkeit?i ei makseta,
mutta ryhmiihenkivakuutuksella (1963) on jiirjestetty samanlainen kertasuori-
tus kuin toimihenkil6ilH.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden iiissii. Eliikkeen ottamis-
ta on mahdollista lykiitii aina 70 ikdvuoteen, jolloin eldkkeen miieirii kohoaa
0,6o/o kuukaudessa. Maanalaisessa kaivosty<issii eliikeikii on tiiydentiiviillii elii-
kejdrjestelyllzi alennettu 60 vuoteen.

Eliikkeen saaminen edellyttiid, ettd vakuutetulla on eldkkeeseen oikeuttavaa
ansiotuloa ainakin kolmelta vuodelta 55 ja 64 ikdvuosien viilillii tai viihintii2in
kolmelta kuukaudelta niiltii vuosilta, joina vakuutettu Eyttaa 63 ja 64 vuotta,
sekii yhteensii kolmelta vuodelta ikdvuosista riippumatta. Tziydeksi vakuutus-
vuodeksi lasketaan vuosi, jolta ty<iaika on ainakin 832 tuntia. Jos tyciaika on
lyhyempi mutta ainakin 208 tuntia, lasketaan vastaava osa vakuutusvuodeksi,
ei kuitenkaan enemp66 kuin neljdsosa tiiydestd vakuutusvuodesta jokaiselta
alkavalta 90 piiiviin jaksolta. Tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan 30 vuoden vakuu-
tusaika 28 ikiivuoden tdyttiimisestei.

Ennen vuotta 1932 syntyneisiin sovelletaan siirtymiikauden miiiiriiyksiii
siten, ettd vuonna 1922 syntyneiltii (vuonna 1987 eldkkeelle jeAvilte) edellyte-
ttiiin tiiyteen eldkkeeseen 20 vakuutusvuotta, vuonna 1923 syntyneiltii 2l vuot-
ta, vuonna 1924 syntyneilta22 vuotta jne. Vakuutusvuosien laskeminen aloi-
tetaan vuodesta 1965, jos vakuutettu oli liittynyt jiirjestelmiidn ennen vuotta
1976 ja hiin oli syntynyt ennen vuotta 1941.

Tiiysi elzike on l0 0/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Eliikkeen pems-
teena oleva palkka saadaan laskemalla ikdvuosien 55 ja 59 velilta vakuutetulle
yleisessii lisiieliikejiirjestelmdssd tulleiden kolmen parhaan elfikepisteen keski-
arvo ja korottamalla sitti ykk<isellii sekd kertomalla nriin saatu luku sen vuoden
perusmddrdllii, jona vakuutettu tayttaa 65 vuotta.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytt<imyyseliike edellyttiiii viihintiiiin l6 vuo-
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den ik?i?i ja 50 o/o tycikyvytt<imyyttii sekd sitd, ett6 vakuutettu saa tytikyvyttti-
myyseldkkeen mytis yleisestri lisiieliikejiirjestelmdstii. Eltike mddniytyy sen sai-
rausp[ivdrahaluokan mukaan, johon vakuutettu ansiotulojensa suuruuden pe-
rusteella kuuluu. Eliike voi my<is olla 2/3 ja l/2 tiiydestii eldkkeestii samalla
tavalla kuin yleisessii eliikejiirjestelmdssd.

Ryhmiihenkivakuutus. Ennen 7l ikdvuotta kuolleen vakuutetun jiilkegn
maksetaan kertasuoritteinen perhe-eliike samalla tavalla kuin toimihenkiltiil-
le.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan kerran vuodessa
ekikejdrjestelmiin ylijiiiimiin sallimissa rajoissa. Pzidperiaatteena on korottaa
eliikkeitii samalla prosentilla, jolla yleisen eliikejiirjestelmdn perusmddrd on
kohonnut.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan ty<inantajien vakuutusmaksuilla. Vakuutus-
maksu vanhuuseldkkeit?i varten on 2,9 0/o vakuutettujen eldkkeiden perusteena
olevista palkoista. Yritykset voivat luottovakuutuksella pitziti vakuutusmaksut
velkana yrityksissdiin. Tyrikyvyttcimyyseliikkeitii ja sairausp?iiviirahoja varten
ty<inantajien vakuutusmaksu on 1,9 o/o vakuutettujen eliikkeiden perusteena
olevista palkoista. Ryhmiihenkivakuutuksessa tytinantajien vakuutusmaksu
on 0,54 0/o vakuutettujen palkoista.

Hallinto. Lisiieliikejiirjestelmdn hallinnosta vastaa tycimarkkinajiirjesttijen
perustama vakuutusyhti<i, Tytimarkkinavakutuukset - el6ke, jonka keyten-
nrin hallinto on annettu toimihenkiloiden ja tytinjohtajien lisiieliikevakuutuk-
sesta huolehtivalle Vakuutusyhtio SPP:lle. Ty<ikyvyttrimyyseliikkeit6 varten
on eri hallintolaitos, Tytimarkkinavakuutukset - sairaus, jonka kiiytiinn<in
hallinto kuuluu vakuutusyhtio Folksam:lle. Perhe-eliikkeiden ryhmdvakuutus
hoidetaan ty<imarkkinajiirjestrijen perustamassa Ty<imarkkinoiden vakuutuso-
sakeyhtitissii. Vakuutusmaksulainoissa tarvittavat luottovakuutukset mycintiiii
ty<imarkkinajiirjestojen perustama vakuutusyhti<i, Tytimarkkinavakuutukset
- luottovakuutus, j onka kiiytiinntin hallinto kuuluu toimihenkil<iiden lisiielii-
kejiirjestelmdn vastaavalle luottovakuutuslaitokselle.

8.3.5. Julkisen sektorin eliikejldestelmdt

Valtion eliikej iirj estelmd

Ulottuvuus. Valtion el2ikejiirjestelmd perustuu Valtion tytimarkkinalaitoksen ja
valtion palveluksessa olevia palkansaajia edustavien ammattijiirjest<ijen teke-
miin sopimuksiin. Eltikejiirjestelmiin piiriin kuuluvat 20 vuotta tiiyttiineet hen-
kilot, joiden ty<iaika on vtihintiiiin 40 o/o alar, tiiydestii tytiajasta.

Maan hallituksen jiisenillii, kansanedustajilla ja sotilashenkil<iillii on omat
eliikejiirjestelmdnsfr, mutta niiden periaatteet ovat samat kuin valtion el?ikejiir-
jestelmzissii.

Eliikkeet. Jiirjestelmiistd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
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suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitd, sekd varhaiseld-
kettd, elinkorkoa ja osa-aikaty<ih<in yhdistettyii osaeliikettd.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliikkeen saaminen edellyttiid, ettd vakuutettu on
ollut valtion el2ikejiirjestelmdss[ viihintiiiin kuusi kuukautta viimeisistd 36
kalenterikuukaudesta. Tiiysi el6ke maksetaan 30 vuoden vakuutusajan jdlkeen.
Vakuutusajat kunnallisissa tai yksityisen sektorin lisiieliikejiirjestelmissii rin-
na stetaan valtion eliikej iirj estelm?in vakuutusaikaan.

Eliikeikii rakentuu kolmesta eliikkeellejiiiimiskaudesta, joihin tytit on sijoitet-
tu. Ensimmtiisess[ eltikkeellejriiimiskaudessa eldkeikii on-OO-O:, toisessa 63-
65 ja kolmannessa 65-66 vuotta. Vakuutettu voi siirtyd eliikkeelle haluama-
naan aikana eliikkeellejii2imiskauden sisiillii. Eliikkeen miiiiriiiin sillii ei ole vai-
kutusta. Erdissd ammateissa eliikeikii on kuitenkin kiintezi. Vakuutettu voi saa-
da varhaiseltikkeen viisi vuotta ennen eltikeikiiii, jos hiin on ollut ty<issd vdhin-
tddn 20 vuotta. Tiiyden vanhuuseldkkeen miidrtiii alennetaan tiill<iin 0,5 o/o

jokaiselta eldkeikriuin jeljellii olevalta tiiydeltii tai alkavalta neljdnnesvuodel-
ta.

Tiiysi vanhuuseldke on 65 0/o eliikkeen perusteena olevasta loppupalkata 30
vakuutusvuoden jiilkeen. Lyhyempi vakuutusaika alentaa eldkkeen miiiiriiii.
Edunsaajan tiiyttiiessii yleisen eliikejiirjestelmiin eleikeiiin hiinelle maksetaan
korotuksena eliikkeeseen 3,1 o/o perusmdzirdstd.

. Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvyttcimyyseliike maksetaan vakuutetulle, joka
ei sairauden vuoksi pysty jatkamaan tyrintekoa. Yleensd vakuutettu saa tiiil<iin
tytikyvytttimyyseliikkeet my<is yleisesti eliikejiifestelmdsfti. Valtion eliikejiir-
jestelmrissii maksetaan vain tiiysid ty<ikyvytt<imyyseliikkeitii. Ty<ikyvyttrimyys-
eleike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseliike ottamalla eliikkeessii huo-
mioon jiilje[A olevat vuodet eldkkeellej?izimiskauden yliirajaan. Tycikyvytt<i-
myyseliike muutetaan vanhuuseldkkeekii eliikeiiissd.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan nais- ja miesleskelle, jonka avioliitto on
solmittu ennen edunjiittiijiin 60 vuoden ikiiii. El?ike lakkaa, jos edunsaaja solmii
uuden avioliiton. Eliike maksetaan myris eronneelle aviovaimolle, jos hiin oli
oikeutettu elatusapuun. Lapselle eldke maksetaan 19 ikdvuoteen asti.

Perhe-eliike on 50 0/o edunjiittiijiin vanhuuseldkkeestii. Kahdelle edunsaajalle
eliike on l40o/o perhe-eliikkeestd. Kukin seuraava edunsaaja nostaa etuutta 20
prosenttiyksikk<iii. Eliike jaetaan lesken ja lasten kesken siten, ettd leski saa
80 0/o ja lapset 20 0/o eliikkeestd. Jos edunsaajana on mytis eronnut aviovaimo,
hiinelle maksetaan eliikkeenii elatusavun suuruinen m66rd, mutta korkeintaan
40 o/o perhe-eliikkeestii.

Ryhmiihenkivakuutus. Perhe-eliikettd on tziydennetty ryhmiihenkivakuutuk-
sella samalla tavalla kuin yksityisen sektorin palkansaajilla. Etuus maksetaan
18-66-vuotiaan vakuutetun sekd vakuutetun alle 70-vuotiaan puolison jiil-
keen. Hautausavustus voidaan maksaa kuolinpesdlle.

Elinkorko. Vakuutetulle, joka on siirtynyt pois valtion palveluksesta 28 vuo-
den idn tiiyttiimisen ja viihintiiiin kolmen vuoden vakuutusajan jdlkeen, mak-
setaan vapaakirjana vakuutusaikaan suhteutettua elinkorkoa. Elinkoron mak-
saminen aloitetaan vakuutetun saadessa yleisen eliikejiirjestelmdn mukaisen
vanhuuseldkkeen 65 vuoden iiissti tai tiiyden tyrikyvytt<imyyseliikkeen sitii
aikaisemmin. Elinkorkoa voidaan maksaa my<is perhe-eliikkeenii.

Osaellike. Valtion palveluksessa olevilla on yleisestii eliikejiirjestelmiistii
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maksettavaa osaelekettii tiiydentrivri osaeliike osa-aikaty<ihcin yhdistettynd.
Osaeldke lasketaan siltd ansiotulon osalta, joka ylittee 7,5 kertaisen perusmdd-
rzin. Osael2ike maksetaan 60 vuoden idstii, jos vakuutettu on ollut valtion tai
kunnallisessa palveluksessa vdhint?iiin 10 vuotta 35 ikiivuoden tdyttiimisen jiil-
keen. Osaelaikkeen miidrd on 50 0/o ansiotulopoistumasta osa-aikatyoh<in siirty-
misen jzilkeen.

Yhteensovitus. Valtion eliikejiirjestelmiistii maksettava el2ike (elinkorkoa lu-
kuun ottamatta) yhteensovitetaan yleisestii elzikejdrjestelm:istzi maksettavien
eldkkeiden kanssa siten, ettd edunsaajalle aina taataarl tietty bruttoeHketaso.
Valtion eldkkeestd viihennetriiin edunsaajalle maksettava kansaneliike ja ylei-
nen lis?iel:ike. Valtion eleikkeend maksetaan jiiljelle jiiiinyt osa. Edunsaajalle
taataan mziairdltiiiin suurin eliike.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan yleisen eliikejiirjes-
telmdn perusmdiirzin muutosten mukaan.

Rahoitus. Jiirjestelmd rahoitetaan valtion varoista.
Hallinto. Jdrjestelmiin hallinto on Valtion henkil<ikuntael2ikelaitoksella.

Tdmd laitos maksaa edunsaajilleen mytis yleisistii eliikejiirjestelmistd tulevat
eldkkeet, kansaneldkkeen ja yleisen lisiielzikkeen.

Kunnalliset eliikej iirj estelmiit

Ulottuvuus. Kuntien, maakuntahallinnon ja kirkon palveluksessa olevilla on
eliikejrirjestelmflt, jotka perustuvat tytimarkkinasopimuksiin. Jiirjestelmzit ovat
piiziosin samanlaiset kuin valtion eliikejiirjestelmii. Niiden piiriin tullaan 20
vuoden idss6.

Eliikkeet. Eldke-etuudet ovat samat kuin valtion eliikejeirjestelmdssd. Ty<iky-
vyttomyysel2ike on kuitenkin korvattu ryhmiivakuutuksella, joka sisdltiiil sekd
sairausajan palkan ettii tycikyvytttimyyseliikkeen.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen ty<istd
tai virasta riippuen 60-65 vuoden i6ssii. Eliike voidaan aina ottaa alennettuna
60 vuoden i2issd tai lykiitti elzikeidn ohi, jolloin elSkkeen miiiirii kasvaa. Eliik-
keen m66rii on 65 0/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Niiin laskettua
elfikettii korotetaan elzikkeellesiirtymisvuodesta riippuvalla eliikelisiillii. Koko-
naisellike on enintddn 70o/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta tiiyden
vakuutusajan j6lkeen.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin
vanhuuseldke ottamalla tuleva aika vanhuuseliikeikdiin huomioon eldkkeeseen
oikeuttavana aikana.

Perhe-eliike. Perhe-eldke on yhdelle edunsaajalle 50 0/o edunjiittiijiin van-
huuselSkkeestii. Edunsaajien lukumaiiiriin kasvaessa eliikkeen miiiirii kasvaa
samalla tavalla kuin valtion eliikejiirjestelmiissii. Perhe-eldkettd on tiiydennetty
ryhmzihenkivakuutuksella samalla tavalla kuin yksityisen sektorin palkansaa-
jilla.

Kunnallisessa ekikejiirjestelmdssd maksetaan mytis elinkorkoa ja osaeliiket-
tii. Niite maksetaan samoilla perusteilla kuin valtion eltikejiirjestelmiissti.

Yhteensovitus. Eliikkeiden yhteensovitus yleisten eliikkeiden kanssa tehdddn
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samoin kuin valtion eliikejiirjestelmiissd.
Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan yleisen elZikejiirjes-

telmdn perusmddrdn muutosten mukaan.
Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan tycinantaj ien varoilla.
Hallinto. Kunnallinen eliikelaitos hoitaa kuntien ja maakuntahallinnon elzi-

kej?irjestelmien hallinnon. Laitos maksaa edunsaajilleen myris yleisestii eldke-
jiirjestelmzistd tulevat eldkkeet, kansaneldkkeen ja yleisen liszieliikkeen.

8.3.6. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Lisiieliikeiiirjestelmiit. Vapaaehtoinen listieliike voidaan jiirjestiiii vakuutuksel-
la yksityisen sektorin sopimuspohjaisia lisiiel?ikkeitd hoitavassa Vakuutusyhtiri
SPP:ssd, muussa vakuutusyhtirissd, yrityksen omalla eliikesiititi<illii tai yrityk-
sen_ kirjanpidon yhteydessii. Sopimuspohjaisten lisiieliikkeiden yleisyydbste ja
korkeasta eleketasosta johtuen vapaaehtoisia lisiieldkkeitei on liihinn6 vain
kaikkein korkeimmin palkatuilla toimihenkildilla ja yritysten johtoon kuulu-
villa. Yleensii jdrjestelyt noudattavat toimihenkil<iiden sopimuipohjaisen liszi-
elzikejiirjestelmdn periaatteita.

Ryhmiihenkivakuutukset. Sopimuspohjaisia ryhmiihenkivakuutuksia tdy-
dentiiviit vapaaehtoiset, vakuutusyhti<iistii otetut ryhmiihenkivakuutukset ovit
erittiiin yleisiii sekii toimihenkiltiillii ettii tyontekijdilH. Kertasuoritteisen etuu-
den mdzir:i on normaalisti 100-150 0/o vakuutetun vuosipalkasta tai tasasuu-
ruisena 6-25 kertaa yleisen eliikejiirjestelmiin perusmddr?in suuruinen summa.
Ryhmiihenkivakuutukseen voi kuulua ty<ikyvytt<imyyden sattuessa - ennen
60 ikzivuotta - maksettava kertasuoritui. S6n meiiribn normaalisti vakuute-
tun izistii riippuen 10-80 0/o valitusta vakuutussummasta. Vakuutetut itse
rahoittavat useimmissa tapauksissa kokonaan vapaaehtoiset ryhmrihenkiva-
kuutukset.

8.4. Suomi
El iikej iirj este I m zit :

- kansaneliikejiidestelmii
- ty<ieliikejiirjestelmd

- yksityisen sektorin palkansaajien ja yrittiijien eliikejiirjestelmd
- merimiesten eliikejrirjestelm?i
- valtion eliikejairjestelmd
- kunnallinen eliikejdrjestelmii
- rintamaveteraanien varhaiseldke

- ty<intekijiiin ryhmiihenkivakuutus
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt
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8.4. I . Kansaneltikejiirjestelmti

Ulottuvuus. Kansaneliikejzirjestelmddn (vuodelta 1957) kuuluvat pakollisesti
kaikki Suomessa asuvat l6 vuotta tiiyttiineet henkilcit.

Etuudet. Kansaneldkejdrjestelmiistii maksetaan tasasuuruisia ja ansioeliikesi-
donnaisia vanhuus-, ty<ikyvyttcimyys- ja ty<itt<imyyseldkkeitii sekd tasasuurui-
sia ja tulosidonnaisia perhe-eliikkeite. Muita etuuksia ovat lapsen hoitotuki,
asumistuki, rintamasotilaseltike ja hautausavustus.

Kansaneldkejiidestelmdd on uudistettu vuodesta 1980 Hhtien vaiheittain.
Vuoden 1985 alussa tuloharkinta poistettiin muiden tulojen kuin ansioeliiketu-
lojen osalta. Samalla eldkkeet tehtiin veronalaiseksi tuloksi. Muutokset eivdt
kuitenkaan koskeneet perhe-eliikettzi. Jzirjestelmiid on edelleen tarkoitus uudis-
taa siten, ettd kansaneliikettii saavat aviopuolisot saavat molemmat yhtzi suu-
ren eldkkeen kuin yksinziinen henkilti. Tdmdn vaiheen toteutusajankohta on
avoin.

Eliike maksetaan ulkomaille yhden vuoden ajan. Eliikkeen maksamisen jat-
kaminen sen jiilkeen vaatii erillisen hakemuksen tekemistti. Sosiaaliturvasopi-
musten perusteella eldkkeen pohjaosa maksetaan ulkomaille rajoittamattomal-
ta ajalta.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden iiissd viiden vuoden
Suomessa asumisen jiilkeen. Pohjoismaiden kansalaisilta riifiaA kolmen vuo-
den asuminen Suomessa. Vanhuuseliike maksetaan ty<inteon lopettamisesta
riippumatta.

Vuoden 1986 alussa tuli kiiyttotin joustava eliikeikiijiirjestelmd, jonka puit-
teissa vakuutettu voi ottaa vanhuuseldkkeen varhennettuna 60 vuoden iiistii
lzihtien. Varhennusvdhennys on 0,5 0/o jokaiselta kuukaudelta, jolla eluikkeen
alkamista on varhennettu 65 vuoden tiiyttdmistii seuraavan kuukauden alkuun
ndhden. Eliike on mytis mahdollista lykiitii 65 vuoden iiin jdlkeen, jolloin lyk-
kdyskorotus on 1 0/o jokaiselta kuukaudelta, jolla eliikkeen alkamista on myti-
hennetty 65 vuoden tziyttrimistd seuraavaan kuukauteen niihden.

Jokaiselle eldkkeensaajalle maksetaan tasasuuruinen pohjaosa, jonka mzidrii
on FIM 334 kuukaudessa. Pohjaosan lisiiksi maksetaan lisiiosaa. Lisdosan
miidrii riippuu eldkkeensaajan tyo- ja muista ansioeliikkeistd, perheellisyydestii
ja asuinpaikasta. Lisdosaan vaikuttavia eliiketuloja ovat tyti- ja virkaelzikkeet,
muut ansioeldkkeet sekd tapaturma- ja liikennevakuutuslakien mukaiset kor-
vaukset. Luopumisel?ike ja syytinki eiviit vaikuta lisdosaan. Kunnat on jaettu
lisdosan miiiiriiiimistd varten kahteen luokkaan. Tiiysi lisdosa on yksiniiiselle ja
naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa kansaneldkettii eikii rintamasotilaselzi-
kettd, ensimmdisessd kuntaryhmiissii FIM 1.559 ja toisessa kuntaryhmdssd
FIM 1.478 kuukaudessa. Jos my<is toinen puoliso saa kansaneliikettii tai rinta-
masotilaseliikettii, triydet lisiiosat ovat vastaavasti FIM 1.262 ja 1.197 kuukau-
dessa. Tiiysi lisiiosa maksetaan aina, jos eldkkeensaajan eliiketulot eivet yHte
FIM 182 kuukaudessa. Kun tulot ylittiiviit yksiniiisellii ja naimisissa olevalla,
jonka puoliso ei saa kansaneldkettd tai rintamasotilaseldkettii, ensimmdisessd
kuntaryhmiissri FIM 3.298 ja toisessa FIM 3.137 kuukaudessa, ei lisiiosaa endzi
makseta lainkaan. Naimisissa olevalla, jonka puoliso saa kansaneltikettii tai
rintamasotilaselzikettii, tulorajat ovat vastaavasti FIM 2.706 ja 2.575 kuukau-
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dessa. Kun ansioeldketulot ylittiiv?it edellii mainitun FIM 182 kuukaudessa,
veihentdii yksi markka eldtulosta tiiyttii lisriosaa 50 pennillii.

Lapsikorotus maksetaan eldkkeensaajalle, jolla on huollettavanaan alle 16-
vuotias lapsi. Lapsikorotuksen mziiirii on FIM 196 kuukaudessa jokaisesta lap-
sesta. Puolisolisiiii, FIM 304 kuukaudessa, maksetaan eliikkeensaajalle, jonka
puoliso ei pienten lasten hoidon tai muun pakottavan syyn, esim. ldhiomaisen
hoidon, vuoksi voi hankkia omia ty<ituloja.

Apulisii, FIM 304 kuukaudessa, maksetaan eldkkeensaajalle, joka on pysy-
viisti liikuntakyvyt<in tai sokea tai on muuten niin avuttomassa tilassa, ettei
voi tulla toimeen ilman toisen henkiltin apua. Apulisd maksetaan my<is kaikille
80 vuotta tdyttdneille eldkkeensaajille. Apulisfrn asemesta maksetaan hoitolisfl,
FI}d 447 kuukaudessa, eldkkeensaajalle, joka on pysyviisti toisen henkil<in
yhtemittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa. Hoitolistin saa my<is eliikkeen-
saaja, joka on ttiyttiinyt 85 vuotta. Apu- ja hoitolisie ei makseta eldkkeensaa-
jalle, joka on yli kolme kuukautta hoidettavana sairaalassa tai hoitolaitoksessa,
jonka kustannuksiin kiiytetiiiin julkisia varoja.

Tytikyvytttimyyseliike. Tycikyvytt<imyysekike maksetaan l6-64-vuotiaalle
henkil<ille, jolla ei ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen pdivdrahaan, tai
jonka oikeus sen saamiseen on jo piiiittynyt. Henkil<i katsotaan tyrikyvytt<i-
mdksi, jos hiin on sairauden, vian tai vamman vuoksi kykenemiittin tekemiiiin
tavallista tydtAan tai muuta siihen verrattavaa tyritii, mitii on pidettiivii ik6,
ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hiinelle sopivana ja kohtuullisen
toimeentulon turvaavana. Ty<ikyvytt<imiinii pidetiitin aina pysyviisti sokeaa ja
liikuntakyvyt<intd sekd sellaista henkil<id, joka on pysyvdsti niin avuttomassa
tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkil<in apua. Ty<ikyvytt<imyyse-
ldke myrinnetdzin joko mdiiriiajaksi tai toistaiseksi.

Tycikyvytt<imyyseltike on saman suuruinen kuin vanhuuseldke.
Tytikyvytt<imyyseliike maksetaan yksiltillisenii varhaiseliikkeenii 55 vuotta

tdyttdneelle vakuutetulle samoilla edellytyksillzi kuin ty<ieliikejiirjestelmdssd.
Yksil<illisen varhaisel?ikkeen mddrd on tdyden ty<ikyvytt<imyyseliikkeen suu-
ruinen.

Tytikyvytttimyyseldke ja yksil<illinen varhaisekike muuttuvat vanhuuseldk-
keiksi eldkkeensa ajan tdyttiiessii 6 5 vuotta.

Pysyvdn ty<ikyvytttimyyden estdmiseksi tai ty<ikyvyn palauttamiseksi va-
kuutetulle voidaan antaa kuntoutusetuutena liiiikintiihuoltoa, koulutusta ja tyri-
huoltoa.

Tytitttimyyseliike. Ty<itt<imyyseliike maksetaan 60 vuotta tiiyttiineelle pitkii-
aikaisesti ty<ittcimzille henkil<ille. Ikiirajaa on poikkeuksellisesti alennettu siten,
ettei elaikkeeseen on oikeutettu mycis vuonna 1930 tai sitti ennen syntynyt hen-
kil<i. Ikiirajaa nostetaan asteittain vuodella kutakin vuosiluokkaa kohti kunnes
ikaraja tulee jiilleen 60 vuodeksi. Ty<itt<imyyseldkkeen saamiseksi edellytetaizin
lisdksi, ettti henkil<i on saanut tytittcimlyspiiiviirahaa 200 piiiviiltd viimeisten
60 viikon aikana tai saanut enimmdismiiiiriin ansioihin suhteutettua ty<ittri-
myysptiivdrahaaja molemmissa tapauksissa henkil<ille ei voida osoittaa sel-
laista tyotii, jonka vastaanottamisesta kieltiiytyessiiiin hiin menettdisi oikeuten-
sa ty<ittrimyysptiiviirahaan.

Tyott<imyysekike on samansuuruinen kuin tiiysi tyrikyvytt<imyyseliike.
Perhe-eliike. Perhe-eliike (1969) maksetaan naisleskelle ja lapselle. Lapsi saa
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eldkkeen sekii mies- ettd naispuolisen vakuutetun jzilkeen.
Leskeneliike. Leskeneliike maksetaan jokaiselle alle 65-vuotiaalle naisleskel-

le,joka ei ole itse kansaneldkkeensaaja, alkuel2ikkeend kuuden kuukauden ajan
edunjiittiijiin kuoleman jiilkeen, jos leskell?i on huollettavanaan alle 16-vuotias
lapsi tai jos avioliitto olisi solmittu ennen edunjiitt?ijiin 65 vuoden ikiiii.

Eliikkeen maksamista jatketaan tzimiin ajan jeilkeen jatkoeliikkeend, jos les-
kellai on edelleen huollettavanaan alle 16-vuotias lapsi, tai leski oli edunjiittiijiin
kuollessa tdyttdnyt 40 vuotta ja avioliitto oli jatkunut ainakin kolme vuotta ja
se oli solmittu ennen edunjiittiij?in 65 vuoden ikii2i.

Alkueliikkeenii maksetaan pohjaosa sekd lisdosana ensimmdisessd kuntaryh-
mdssd vzihintridn 43 0/o lisiiosan tiiydestri miidriistii. Muista tuloista riippuen
maksetaan lisdosaa sen tdyteen mdririidn asti. Lisdksi maksetaan asumistukea,
jos sitei koskevat edellytykset ovat olemassa. Alkueliikkeen piiiityttyd leskene-
lzike muuttuu tulosidonnaiseksi jatkoeliikkeeksi. Tiilloin eldke muodostuu
pohjaosasta sekd muista tuloista riippuen lisiiosasta ja asumistuesta, jos leskel-
ld on perhe-eliikkeeseen oikeutettu lapsi. Lapsettomalle leskelle el6ke muodos-
tuu tulosidonnaisesta lisdosasta ja asumistuesta. Pohjaosaa ei makseta lain-
kaan. Tuloharkinnassa otetaan huomioon kaikki tulot ja omaisuus. Omaisuu-
desta luetaan tuloksi l0 0/o siitri mddrdstd, joka ylittiiii FINI 223.250.

Leskeneldke loppuu, jos leski alkaa saada tycikyvytt6myyden vuoksi kansan-
eldkettd, tai kun hiin tZiyttziri 65 vuotta, jolloin hdn saa oman vanhuuselSkkeen.
Eliike loppuu my<is silloin, kun lapsi tiiyttdd 16 vuotta ja leski on ttilltiin alle
4O-vuotias. Jos leski solmii uuden avioliiton, hdn menettiid eliikkeensd, mutta
hzinelle maksetaan kertasuorituksena yhden vuoden leskeneliike, mikiili hdn oli
saanut ekikettd ennen uutta avioliittoa vtihintiiiin 13 kuukauden ajan.

Leskelle voidaan harkinnan mukaan myontiiii koulutustukea sellaisen am-
matin oppimiseksi, jolla hdn voi ansaita toimeentulonsa.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan alle l6-vuotiaalle lapselle tat alle 2l-
vuotiaalle opiskelevalle lapselle. Lapsenelzike on puoliorvolle FIM 189 ja tay-
sorvolle FIM 379 kuukaudessa.

Hautausavusfus. Hautausavustus, FIIld 3.322, maksetaan vakuutetun leskel-
le tai kuolinpesdlle, jos vakuutettu ei ollut saanut vanhuus-, ty<ikyvytttimyys-
tai tydttdmyyseliikettii tai oli saanut sitii viihemmdltd kuin vuoden ajalta ennen
kuolemaansa. Hautausavustusta viihennetd[n L/12 kutakin kuukautta kohti,
jolta kansaneliikettd oli maksettu.

Lapsen hoitotuki. Lapsen hoitotukea (1970) maksetaan sellaisen vakuutetun
huollettavana olevalle alle l6-vuotiaalle lapselle, joka sairauden, vian tai vam-
man johdosta on vdhintiiiin kuuden kuukauden ajan siind mii2irin erityisen
hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa, ette siitA aiheutuu huomattavaa taloudellis-
ta tai muuta rasitusta. Hoitotuki on FIM 310,724 tai 1.345 kuukaudessa lapsen
hoidosta tai kuntoutuksen tarpeesta aiheutuvasta rasituksesta riippuen. Lapsen
tdyttiiessd 16 vuotta hoitotuki lakkaa, koska tiimiin jdlkeen lapsi voi saada
tyokyvytt<imyyselzikkeen.

Asumistuki. Asumistukea ( I 970) voidaan maksaa eldkkeensaajien asumistu-
kilain perusteella kansaneldkkeen, yleisen perhe-eldkkeen ja jiiljempiind selos-
tettavan rintamasotilaseliikkeen saajille. Varhennetun vanhuuseldkkeen saajal-
le asumistukea voidaan maksaa sen jiilkeen, kun hdn on ttiyttiinyt 65 vuotta.

Asumistukea maksetaan sekd vuokra-asunnossa ettd omistusasunnossa asu-

80



ville silloin, kun asumismenot nousevat yli laissa sdiidettyjen omavastuurajo-
jen. Omavastuu muodostuu perusomavastuusta ja lisriomavastuusta. Perus-
omavastuu on FIM 167 kuukaudessa. Lisdomavastuu riippuu eldkkeensaajanja hiinen puolisonsa vuosituloista ja perhesuhteista. Asumistuen mddrd on
85 7o omavastuurajan ylittdvistri asumismenoista mddrzittyyn ykirajaan asti.
Yhdellii eldkkeensaajalla yliiraja on FIM 986 kuukaudessa. Jos perheessd on
l-2.lasta, yliiraja on FIM 1.183 kuukaudessa, ja FIM 1.380 kuukaudessa, jos
lapsia on kolme tai enemmdn. T:iysimridrdinen asumistuki maksetaan yksinai-
selle eldkkeensaajalle, jonka tulot ovat kuukaudessa enintiidn FIM 1.183, sekii
avio- tai avoliitossa olevalle, jonka tulot puolison tulot mukaan luettuina ovat
enintiidn FIM 3.022 kuukaudessa. Kun tulot ylittiiviit nrimii mddrdt, omavas-
tuuosuutta korotetaan. Pienin asumistuki on FIM 30 kuukaudessa yksintiiselle
ja FIM l5 kuukaudessa molemmille puolisoille. El2ikkeensaaja, jonka perhee-
seen ei kuulu lapsia, voi saada asumistukea enint66n FIM 348 kuukaudessa.
Jos perheessd on 1 -2lasla, asumistuen enimmdismiirirti on FIM 864 kuukau-
dessa. Jos lapsia on kolme tai enemmdn, asumistuen enimmiiismiiiini on FIM
L031 kuukaudessa. Miiiiriit ovat kaksinkertaiset, jos mycis eldkkeensaajan puo-
liso on oikeutettu tdyteen asumistukeen.

Asumismenoiksi lasketaan vuokra ja vastike sekii asuntolainojen korot.
Tuloiksi luetaan tytitulot, talletukset ja korkotulot sekii ansioelaikkeet. Omai-
suuden miizirzistii lasketaan 8 0/o vuosituloksi, jos omaisuus ylittaa yksinaiselki
FIM 53.850, ja naimisissa tai avoliitossa olevalla FIM 86.160. Omai asuntoa ei
lueta omaisuudeksi.

Rintamasotilaseliike. Rintamasotilaseldkelain (1971) perusteella maksetaan
tulosidonnaista rintamasotilaseliikettd rintamasotilastunnukseen oikeutetulle
miehelle ja rintamapalvelutunnukseen oikeutetulle naiselle, jotka ovat 55-
64-vuotiaita ja jotka eivdt saa kansaneldkettii tai invalidirahai. Atte 60-vuoti-
aalta edellytetriiin lisriksi, ettei h:in alentuneen ty<ikyvyn vuoksi pysty tekem?iiin
tai saamaan sopivaa ja toimeentulon antavaa ty<itii.

Eldkkeen mddrd riippuu edunsaajan vuosituloista, perhesuhteista ja asuin-
paikasta. Vuositulona otetaan huomioon rintamasotilaan ja hdnen puolisonsa
vuosittain jatkuvasti saama tulo sekii omaisuuden m[iirzistii 10 0/o siltii osin,
kuin omaisuutta on yksindisellii yli FtN.4 223.250 tai puolisoilla yli FIM
330.410. Ttiysi eliike on yksiniiiselle ja naimisissa olevalle,lonka puoliio ei saa
kansaneldketta eikA rintamasotilaselaikettii, ensimmdiseisii kuntaryhmiissri
FIM 2.054 ja toisessa kuntaryhmzissii FIM 1.972 kuukaudessa. Naimijissa ole-
valle, jonka puoliso saa kansaneliikettii tai rintamasotilaseldkettii, tiiysi eliike
on ensimmziisessd kuntaryhmzissii EIM 1.643 ja toisessa kuntaryhmiissii FIM
1.578 kuukaudessa. Huollettavista alle l6-vuotiaista lapsista eldkkeeseen mak-
setaan korotusta FIM l2l kuukaudessa. Pienin rintamasotilaseliike on FIM 45
kuukaudessa. Asumistukea voidaan maksaa asumistukilain perusteella.

Rintamalisii. Rintamalisiiii maksetaan kaikille rintamasotilaille, jotka saavat
kansaneldkettii ja joille on mytinnetty rintamasotilastunnus. Rintamalisd mak-
setaan my<is rintamapalvelustunnuksen saaneille naisille, jotka saavat kansan-
eldkettti. Varhennetun vanhuusel[kkeen saajalle rintamalisii maksetaan vasta,
kun edunsaaja on tdyttiinyt 65 vuotta. Rintamalisdd maksetaan my<is kansan-
eldkettzi saavalle Suomessa asuvalle ulkomaan kansalaiselle, jolla on rintama-
sotilas- tai rintamapalvelustunnus. Rintamalisein saa mytis-nainen tai mies,
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joka on Suomen kansalaisena osallistunut vuoden 1918 sotaan ja saanut siitd
veteraanitunnuksen. Rintamalisiin miizird on FIM 161 kuukaudessa.

Marraskuusta 1986 liihtien on maksettu ylimiiziriiistii rintamalisiiii niille rin-
tamaveteraaneille, jotka saavat kansaneldkkeen lisdosaa, sekd eriiin edellytyk-
sin sotavammalain mukaista elinkorkoa saaville veteraaneille. Ylimdiiriiinen
rintamalisd on 7,5 0/o kansaneldkkeen lisdosasta. Pienin maksettava mzidril on
FIM 21 ja suurin FIM 117 kuukaudessa.

Indekiitarkistus. Kansaneliikkeiden mzizirdt ja tulorajat asumistukea lukuun
ottamatta tarkistetaan kunkin vuoden alussa elinkustannusindeksin nousun
mukaisesti. Asumistukea tarkistetaan asumiskustannusten muutosten mu-
kaan.

Rahoitus. Kansaneliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tytinantajien vakuu-
tusmaksuilla sekzi valtion ja kuntien maksuilla. Vakuutettujen vakuutusmaksu
on 1,80 pennizi kunnallisveroziyriltii. Yksityinen ty<inantaja maksaa 3,90o/o
sosiaaliturvamaksun osana ennakkoperinndn alaisista palkoista. Maksu on
4,9 5 o/o,ios liiketoimintaa harj oittava, valtionverotuksessa verovelvollinen te-
kee poiitoja kuluvan kdyttriomaisuuden hankintamenoista enemmdn kuin
FIM-300.000 ja jos niimd poistot ovat 10-30 0/o hdnen samana vuonna mak-
samiensa paltltojen miiiiriistii. Jos niiiden FIM 300.000 ylittiivien poistojen
miiiirzi on enemmdn kuin 30 0/o palkoista, maksu on 5,55 0/0. Julkisen tyrinanta-
jan vakuutusmaksu on 4,95 0/o palkoista.- 

Neille maksuilla rahoitetaan kansaneldkkeiden pohjaosat, apu- ja hoitolisiit,
puolisolisdt, lapsikorotukset ja lapsen hoitotuet sekii 74 0/o lisiiosista ja 56,5 o/o

asumistuista. Valtio rahoittaa kokonaan perhe-eliikkeet, rintamasotilasetuudet
ja 12,2 0/o lisdosista. Kunnat rahoittavat 13,8 0/o lisiiosista ja 43,5 o/o asumistuis-
la. Eri kuntien osuus lisiiosien kustannuksista vaihtelee kunnan kantokyvyn
mukaan 8 o/o:sta 26,7 o/o:lin kunnassa maksettavista lisiiosista. Kunnan osuus ei
kuitenkaan saa ylittiiii 1,30 penniii veroziyriltii. Ylite maksetaan valtion varois-
ta. - Ndmii eri rahoitusliihteiden osuudet ovat vuodet 1985 tilanteen mukai-
set.

Hallinto. Kansaneldkelaitos huolehtii kansanel6kejiirjestelmdn hallinnosta
alue- ja paikallisverkostonsa avustamana. Jdrjestelmdn hallintoa varten maa
on jaettu viiteen vakuutusalueeseen, joissa on Kansaneliikelaitoksen aluetoi-
mistot. Paikallista hallintoa varten maa on edelleen jaettu yhden tai useamman
kunnan kasitteviin vakuutuspiireihin, joissa on yhteensii 206 Kansaneliikelai-
toksen paikallistoimistoa. Jokaisessa vakuutuspiiriss:i on yksitoistajiiseninen
sosiaalivakuutustoimikunta, jossa on Kansaneldkelaitoksen miiiirtiiimii pu-
heenjohtaja ja kaksi liiiikiirijiisentii sekd kahdeksan kunnallisvaltuuston valitse-
maa jdsentd. Sosiaalivakuutustoimikunta vahvistaa eldkkeenhakijan tulot sekii
antaa Kansaneliikelaitokselle lausuntoja eliikettd koskevista kysymyksistfl.

Eliikkeiden mycintiimisestii ja maksamisesta sekd j?irjestelmiin rahoista ja
varojen sijoituksesta huolehtii Kansaneliikelaitos, jolle my<is kuuluu tyokyvyt-
t<imyyden miidrittely. Kansaneldkelaitos on eduskunnan valvonnan alainen
laitos. Sen hallintoelimet ovat hallitus, lisritty hallitus ja valtuutetut. Hallituk-
seen kuuluu puheenjohtaia ia viisi muuta jiisentii, jotka tasavallan presidentti
valtuutettujen esityksestii nimittdd. Liseittyyn hallitukseen kuuluvat hallituksen
jiisenet ja enintiirin 14 lisiijiisentii, jotka valtioneuvosto meereii. Eduskunta
valitsee omasta keskuudestaan valtuutetut, jotka valvovat Kansanelzikelaitok-

82



sen toimintaa ja antavat vuosittain toiminnastaan kertomuksen eduskunnal-
le.

Tarkastuslautakunta j a vakuutusoikeus toimivat valituselimind.

8.4.2. Tyoeliikejzirjestelmii

Yksityisgn sektorin palkansaajien ja yritttijien
eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Yksityisen sektorin palkansaajien ja yrittiijien ty<ieliikkeet perustu-
vat tytintekijiiin eliikelakiin (TEL), lyhytaikaisissa tyrisuhteissa olevien tycinte-
kijiiin eliikelakiin (LEL), erdiden ty<isuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimitta-
jien eliikelakiin (TaEL), yrittiijien eliikelakiin (YEL) ja maatalousyrittiijien elii-
kelakiin (MYEL). TEL ja LEL tulivat voimaan vuonna 1962,yELja Uyel
vuonna 1970 ja TaEL vuonna 1986.

Ty<intekijiiin eliikelain eli TEL:n piiriin kuuluvat ty<isuhteessa olevat pal-
kansaajat, jotka ovat olleet yhtiijaksoisesti ty<issii viihintdtin yhden kuukauden
ja joiden ty<iansio on keskimdtirin vzihint?itin FIM 776 kuukaudessa. AIle kuu-
kauden kestiiviit tyosuhteet saman tytinantajan palveluksessa kuuluvat
TEL:iin, jos ne toistuvat kolmena perdkkiiisenii kalenterikuukautena. Kunakin
kalenterikuukautena palkan on oltava viihintdiin FI}.l776 jatyriajan vzihintiiiin
20 tuntia. Lyhytaikaisissa ty<isuhteissa olevien ty<intekijiiin eliikelakia eli
LEL:a sovelletaan maatalous-, metsd-, rakennus- ja satama-aloilla ty<iskentele-
viin palkansaajiin. Tytialasta riippumattaLEL ei kuitenkaan koske toimihen-
kildite eikii niitii putki- tai siihkrialan ty<intekij<iitii, jotka ty<iskentelevdt muun
yrityksen kuin rakennusliikkeen palveluksessa. N:imii ryhmiit kuuluvat TEL:n
piiriin. LEL ei mytiskiiiin koske maatilataloudessa perheenjzisenenii tehtyii pal-
kattuakaan ty<itii, koska tdmd on MYEL:n alaista. Eliikkeeseen oikeuttavalle
vuosiansiolle on LEL:ssa asetettu vdhimmiiisraja, joka on FIM 2.450. Jos LEL-
ty<issd vuoden kuluessa ansaittu mzizirii jae1atja. pienemm?iksi, ei LEl-eliikettd
tdltd vuodelta kartu lainkaan.

TEL:n ja LEI :n mukainen vakuutus on pakollista. Vakuutuksenottaja voi
vapaaehtoisesti jiirjestiiii TEL:n mukaisen elSketurvan ns. luottamustoimeen
mriiiriiajaksi tai toistaiseksi valitsemalleen henkil<ille. Palkan luottamustoimes-
ta tulee olla viihintiiiin puolet em. pakollisessa vakuutuksessa sovellettavasta.

Eriiiden ty<isuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eliikelain TaEL:n
piiriin kuuluvat pakollisesti seuraavat laissa luetellut ammattiryhmdt: muusik-
ko; nriyttelijii tai muu esiintyva taiteilij a, ohjaaja, dramaturgi, koreografi,
pukusuunnittelija ja lavastaja; sanoma- ja aikakauslehden toimittaja, toimituk-
sellinen avustaja taikka muun painomenetelmiillii aikaansaadun teoksen val-
mistaja; radio- tai televisio-ohjelman toimittaja, kuuluttaja ja taiteellinen
avustaja; kielenkiitinteje, tulkki ja opas; valokuvan tai elokuvan valmistukseen
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osallistuva kuvaaja, leikkaaja ja taiteellinen avustaja. Tytisuhteelta edellyte-
tddn aina, ettd se on tarkoitettu jatkumaan vuotta lyhyemmiin ajan ja ansiot
ovat yhteensri viihintiidn FIM 4.658 vuodessa. Poikkeuksen viimeksi mainit-
tuun aiheuttaa vuosi, jona ty<ikyvytttimyys alkaa. Silloin riittee FIM 388 ansiot
eldkeoikeuteen. TaEL koskee my<is julkisen sektorin ty<intekij<iitd mutta ei vir-
kasuhteessa olevia.

Itseniiisiii yrittiijiii varten on kaksi eliikelakia. Maatalousyrittiijien eldkelain
eli MYEL:n piiriin kuuluvat maatalousyrittjet, joiden viljelmii kesittAe vilhin-
t66n kaksi hehtaaria maatalousmaata, sekd ndiden viljelmiillii tyoskenteleviit
perheenjdsenet. MYEL:ssd vakuutetaan mytis avopuoliso, jos yhteiseldminen
on vakiintunut. Viljelmiin kokoa miiiiritettdessd otetaan maatalousmaana huo-
mioon my<is sijaintikunnasta riippuva mddrdosa metsdmaata. Listiksi MYEL:n
piiriin kuuluvat ammattikalastajat ja poronhoitajat. Muut itsendiset yrittiijiit
kuuluvat yrittiijien ekikelain eli YEL:n alaisuuteen. Molempien lakien mukaan
jiirjestelmrin piiriin kuulumisen edellytyksend on, ettii yrittiijiitoiminta on jat-
kunut yhtzijaksoisesti viihintiiiin neljii kuukautta yrittiijiin tiiytettyd 18 vuotta ja
ettd ty<itulo on maataloudessa viihintriiin FIM 3.109 vuodessa ja muussa yrit-
tdjdtoiminnassa vdhintii[n FIM 1.552 kuukaudessa.

Yrittiijiieliikevakuutus on pakollista, mutta jos yrittiijiin ja hiinen perheensd
eldketurva on juirjestetty muulla tavalla siten, ettd sitzi voidaan pitiiii riitt2lvilnzi,
hdnet voidaan hakemuksesta vapauttaa vakuutuksesta. Jos yrittiijiin tyotulo
jiiii edell2i mainittujen rajojen alapuolelle, yrittiijii voi halutessaan kuulua
lakien piiriin vapaaehtoisesti.

Eliikkeet. Ty<ieldkkeend maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suh-
teutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<iffiYYS-, tyott<imyys- ja perhe-eliikkeit[.

Suomen kansalaisille el?ikkeet maksetaan ulkomaille rajoituksetta. Ulkomai-
den kansalaisille elzikkeet maksetaan ulkomaille sosiaaliturvasopimusten pe-
rusteella. Jos Suomella ja asianomaisella maalla ei ole sosiaaliturvasopimusta,
Eliiketurvakeskus piiiittiiii kussakin tapauksessa erikseen eliikkeen maksamises-
ta ulkomaille ulkomaan kansalaiselle. Tycitt<imyyseliikettei ei koskaan makseta
ulkomaillle.

Vanhuuseliike. Vanhuusel[ke maksetaan 65 vuoden iiissii. Eliikkeen saami-
nen edellyttdd TEL:ssa tyrisuhteen pzizittdmistii. Muissa laeissa ei tAte ehtoa
ole.

Vuoden 1986 alusta tuli kiiytttirin joustava eliikeikiijiirjestely, jonka puitteis-
sa vakuutettu voi ottaa varhennetun vanhuuseldkkeen 60 vuoden iiistii peizitet-
tyddn ty<isuhteensa. Jos vakuutetulla on rinnakkaisia ty<isuhteita, hdn voi siir-
tyzi jostakin ekikkeelle ja jatkaa tycintekoa toisissa ty<isuhteissa. Itseniiisillii
yritt?ijillii varhennettu vanhuuseliike ei vaadi tytinteon lopettamista. Sama kos-
kee TaEL:n mukaan vakuutettuja. Eliikkeen aleneminen vakuutetun siirtyessii
varhennetulle vanhuuselzikkeelle riippuu eliikkeelle siirtymisajasta ja syntym6-
vuodesta. Ennen vuotta 1937 syntyneiden eliikkeen alennus vaihtelee
3,96o/o;sta 5,88 o/o:iin kultakin vuodelta, jonka vakuutettu on ekikkeelld ennen
65 vuoden ikziri. Vuonna 1937 ja sen jzilkeen syntyneilld alennus on 6 0/o vuotta
kohti. Alennus lasketaan siitii el2ikkeestd, joka vakuutetulle on kertynyt eHk-
keelle siirtymiseen mennessii. Jos vakuutettu siirtyy eliikkeelle sind vuonna,
jona hain tayttaa 63 vuotta tai sen jdlkeen, tuleva aika 65 vuoden ikiiiin otetaan
huomioon laskettaessa ansaittua elzikettd. Itseniiisillai yrittiijillii varhennetun
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eliikkeen alennus lasketaan samalla tavalla kuin edelld palkansaajien eldkkeis-
sii. Yrittiijillii alennuksen suuruuteen vaikuttava syntymrivuosiraja on 1945.
Eliike voidaan myris lykiitii 65 vuoden eliikeizin jiilkeen kaikissa tycieliikelaeis-
sa. Tzill<iin elzikettii korotetaan 1 0/o jokaiselta kuukaudelta, jolla el2ikkeen alka-
mista lykiitii2in.

Vanhuuseldkkeen mdiird on TEL:ssa 1,5 0/o eliikkeen perusteena olevasta pal-
kasta kerrottuna 23 ikdvuoden jdlkeen kertyneiden palveluvuosien lukumzizi-
rdlld. Lakien voimaantuloa (1.7.1962) edeltdneeltii ajalta eliikkeen karttumis-
prosentti on kuitenkin 0,5 0/o palvelusvuodelta. (Ennen lain antamispiiiviiii
8.7.1961 piidttyneitii tytisuhteita ei oteta huomioon.) Yanhuuselzikkeeseen
TEL:ssa, LEL:ssa ja TaEL:ssa oikeuttava aika lasketaan samalla tavalla kuin
siind tziysitehoisessa ty<ikyvyttcimyyseliikkeessd, joka olisi my<innetty, jos va-
kuutettu olisi tullut ty<ikyvytt<imtiksi sen vuoden lopussa, jona hrin tayttad 63
vuotta. siita elekeikiiiin jiiljelld oleva aika otetaan huomioon, jos vakuutettu on
ollut sinii vuonna, jona htin tayttaa 63 vuotta, vrihintii[n neljzi kuukautta ty<i-
suhteessa tai ty<isuhteen kokonaispituus on viihintdzin neljii kuukautta.

Vanhuuseldkkeen veihimmiiismiiiirii on 38 0/o palkasta, jos vakuutetun ty<i-
suhde on jatkunut yhttijaksoisesti tyrielzikelakien voimaantulosta eliikeikridn.

Eliikkeen perusteena oleva palkka lasketaan TEL:ssa siten, ettd neljdstd vii-
meisestd tytissdolovuodesta valitaan ne kaksi, joiden palkka on liihimpiind kes-
kimiiiiriiii; toisin sanoen ansioiltaan huonoin ja paras jritetdiin pois. Jos vakuu-
tetulla on ollut useita tycisuhteita, elSke miiiiriitiiiin erikseen kustakin ty<isuh-
teesta ja niiin saadut osaelzikkeet lasketaan yhteen.

LEL ja TaEl-elaikkeiden vuotuinen mddrii on 1,5 0/o vakuutetun eri vuosina
ansaitsemien palkkojen ja ansioitten yhteismiidriistii. Ennen lakien voimaantu-
loa saadut ansiot eivdt oikeuta eldkkeeseen.

Edellii mainittujen eldkelakien mukaan lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi
my<is se tydttdmyysaika, jolta vakuutettu on saanut piiivrirahaa ty<itt<imyys-
kassalta. Ty<itt<imyysaika korvataan korottamalla eldkettii ty<itt<imyyslisiillii.

Maatalousyrittiijien eliikkeen perusteena oleva ty<itulo meerataan vryeman
peltoalan mukaan. Isdnndn ja emiinniin yhteenlaskettu vuotuinen tyriiulo on
FIM 3.420 maatalousmaan hehtaaria kohti 12 hehtaarilta, FIM 1.399 seuraa-
vilta 10 hehtaarilta, FIM 777 edelleen seuraavilta l0 hehtaailta jalopuksi FIM
310 seuraavilta 38 hehtaarilta. Maatalousmaana otetaan huomioon enintiidn
62 hehtaaria. Poikkeuksellinen viljelytapa voi kuitenkin aiheuttaa poikkeami-
sen tdstd sui[nncistzi. Tilan tycitulosta sekd isiintii ettii emiintd saavat ensin kol-
manneksen. Loppu kolmannes jaetaan heidiin keskensd siten, kuin he ilmoitta-
vat ty<ipanosten jakautuvan. Jos tilalta ei ehdoteta ty<itulon jakoa, tilan koko
tyotulo jaetaan tasan emtinniille ja isiinniille. Avustavan perheenjuisenen ty<itu-
lona pidetrizin hiinelle maksettavaa palkkaa, yleensd rahapalkkaa, johon lisii-
tddn veron ennakonpidiityksen mukaiset luontoisedut.

Yrittiijien eliikelain piiriin kuuluvan yrittiijiin tycituloksi vahvistetaan se
palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos hdnen tydtaan suorittamaan pal-
kattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkil<i, tai sellainen korvius,
jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan hdnen ty<iteiiin. Tyotulon miiiiriille on
asetettu yliirajaksi FIM 310.913 vuodessa.

Sekd maatalousyrittdjien ettd muiden yrittiijien eliikelaeissa pidetd?in elzik-
keen perusteena olevana tulona keskimii?iriiistd ty<ituloa koko vakuutusajalta

8s



sen vuoden loppuun, jona vakuutettu tiiyttiiii 63 vuotta. Jos yrittiijdtoiminta
koostuu useastalaksosta, elekkeet lasketaan - kuten TEL:ssa - erikseen kul-
takin jaksolta ji ndmii lasketaan yhteen. Yrittiijiitoiminta ennen lakien voi-
maaniuloa ei bikeuta eldkkeeseen. P?i2isiiiint<inii eldkkeen karttumisessa on
1,50/o tulosta vuotta kohti. Viihimm?iiselzikesiiiinntikset ovat samat kuin
TEL:ssa. Jos YEL:n piiriin kuuluvan yrittiijiin eliikkeen perusteena oleva vuo-
situlo kuitenkin ylitti2i FI}''4 124.365, vdhimmiiiseldkesziiinttiii sovelletaan vain
tiihiin rajaan saakka; sen ylittriviiltd tulon osalta eliikettii kertyy 1,5 0/o vakuu-
tusvuotta kohti.

Tytikyvytttimlryselfike. Ty<ikyvytt<imyyselilkettd saa alle 65-vuotias vakuu-
tettu, joka on sairauden, vian tai vamman johdosta menettdnyt tytikyvystiiiin
viihinifl2in kaksi viidesosaa ja jonka ty<ikyvytttimyyden voidaan arvioida jat-
kuvan ainakin vuoden. Tyrikyvytttimyyseliike voi olla joko tiiysi tai osaeldke.
Tiiysi tyokyvytt<imyyseldle maksetaan, jos tytikyvyn aleneminen on ainakin
kolme viidesosaa. diatyrikyvytt<imyyselzike maksetaan, jos tycikyvyn alenemi-
nen on 2/5-3/5. Tytikyvytt<imyyden arvioinnin perusteena on paitsi vakuute-
tun sairaus, vika tai vamma, mytis hdnen kykynsti hankkia ansiotuloja sellai-
sella saatavissa olevalla tydlle, johon hdnen kohtuudella odotetaan pystyvdn,
kun otetaan huomioon hdnen koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikiinsd,
asumisolosuhteet ja muut niiihin velrattavat seikat.

Tiiyden ty6kyvitttimyysetiikkeen suuruus miiiiriiytyy samoilla perusteilla
kuin vanhuuseliike. Ty<ikyvyttcimdksi tulon ja vanhuuseldkeizin viilinen tuleva
aika lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi, jos ty<ikyvytt<imyys on alkanut
ennen kuin vuosi on kulunut ty<isuhteen tai yrittiijiitoiminnan pdiittymisestd, ja
vakuutettu oli ennen tyokyvyttomyyden alkamista asunut Suomessa viihintdiin
viisi vuotta. Vuoden miiiiriiaikaa laskettaessa otetaan tiettyjen siiiinttijen mu-
kaan vdhennyksend huomioon mahdollinen tytitttimyysaika. Tytlsl[ kotiin
lapsia hoitamaan jiiiiviin naisen ty<ikyvytttimyys- ja myos perhe-eliikgturva
hiinen jiilkeensii siillyviit tiiysimziiiriiisind eli el:ikeikiiiin jiiljellii oleva aika las-
ketaan eliikkeeseen oikeuttavaksi ajaksi niin kauan kuin hiinell[ on hoidettava-
naan kolmea vuotta nuorempi lapsi, enintiiiin kuitenkin yhdeksiin vuotta.

Osatytikyvytttimyysel6ke on puolet tziydestd ty<ikyvytt<imyyseldkkeest6. En-
nen .ruotta 1927 syntyneillii osaeliike on kuitenkin syntymdvuodesta riippuen
52 - 66 0/o tiiydestii eliikkeestii.

Ty<ikyvytirimyyden estiimiseksi tai tyrikyvyn parantamiseksi vakuutetulle
voidaan antaa kuntoutusetuutena liidkintiihuoltoa, koulutusta ja ty<ihuoltoa.

Tiiysi ty<ikyvytt<imyyseliike alkaa yleensd sairausvakuutuksen pziiviirahan
maksun lopuitua eli vuoden kuluttua. Osaeliikettd ryhdytiiiin maksamaan heti
ty<ikyvyttomyyden alkamisesta.

Joustavan eliikeikiijiirjestelyn yhteydessti otettiin vuoden 1986 alussa kiiyt-
totin yksittillinen varhaiseliike. Yksiltillistd varhaiseliikettii saa 55 vuotta tziyt-
tdnyt vakuutettu, jonka ty<ikyky on pysyvdsti siinii mdilrin alentunut, ettei
hdnen kohtuudella voida edellyttiiii jatkavan ansioty<ituitin. Ty<ikykyii arvioita-
essa otetaan huomioon sairaus, ikiizintymiseste johtuvat tekijdt, ammatissaolo-
aika, ty<in aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus sekii ty<iolot. Yksilcillisen
varhaiseliikkeen saaminen edellyttdd,, effe tyonteko on loppunut tai ansiotulot
ovat alle FIMr776 kuukaudessa. Viimeisen tydsuhteen pddttymisestd ei kuiten-
kaan saa olla kulunut yli vuotta, koska yksil<illiseen varhaiseliikkeeseen pitdii
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liittyii elzikeiiin tziyttiimiseen jiiljellti oleva aika. Yksil<illisen varhaiseldkkeen
mdiird on sama kuin tdysi tycikyvyttrimyyseldke. Eliikkeen maksu alkaa yleensd
heti ty<isuhteen piiiittyessii.

Tytitttimyyseliike maksetaan 60 vuotta ttiyttdneelle pitkd-
aikaisesti tytittomeille Ikiirajaa on poikkeuksellisesti alennettu siten,
ettd eldkkeeseen on oikeutettu myris vuonna 1930 tai sitii ennen syntynyt hen-
kilci. Ikiiraja nostetaan asteittain vuodella kutakin vuosiluokkaa kohti kunnes
ikiirajaksi tulee jzilleen 60 vuotta. Ty<itt<imyyseldkkeen saamiseksi edellytetdiin
lisiiksi, ettd henkilti on saanut tytitt<imyyspdiviirahaa 200 piiiviiltii viimeisten
60 viikon aikana tai saanut enimmdismiieiriin ansioihin suhteutettua tycitt<i-
myysptiiviirahaaja molemmissa tapauksissa henkilolle ei voida osoittaa sel-
laista tydte, jonka vastaanottamisesta kieltziytyessiiiin hzin menettdisi oikeuten-
sa tyrittcimyyspdiviirahaan.

Ty<itt<imyyseliike on saman suuruinen kuin tiiysi ty<ikyvytt<imyyseliike.
Lapsikorotus. Vanhuus-, tycikyvyttrimyys- ja ty<ittrimyyseldkkeeseen makse-

taan lapsikorotus, jos eliikkeensaaja on syntynyt ennen vuotta 1939 ja hzinelld
tai hiinen puolisollaan on huollettavanaan alle l8-vuotias lapsi. Jos eldkkeen-
saaja on syntynyt ennen vuotta 1920, lapsikorotus on yhdestti lapsesta 20 0/o

elzikkeen mziziriistii. Jos eliikkeensaaja on syntynyt vuonna 1920 tai my<ihem-
min, prosenttiluvusta 20 veihenne&iiin yksi jokaista vuotta kohti, jolla synty-
mdvuosi ylittiiii 1919. Kahdesta tai useammasta lapsesta lapsikorotus on kak-
sinkertainen.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan naisleskelle ja lapselle. Lapsi saa eliik-
keen sekd mies- ettd naispuolisen vakuutetun jzilkeen.

Leski saa eldkkeen, jos avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjiitttijii oli
tiiyttzinyt 65 vuotta. Lapsettomalta leskeltii edellytetiidn lisdksi, ettii hzin oli
miehen kuollessa tiiyttiinyt 40 vuotta ja ettii avioliitto oli jatkunut ainakin
kolme vuotta. Leskelle, jolla on perhe-eldkkeeseen oikeutettu alle 18-vuotias
lapsi, eltike maksetaan iiistii ja avioliiton kestosta riippumatta. Leski saa elzik-
keen kuolemaansa asti omasta ty<ieliikkeestiiiin riippumatta. Jos leski solmii
uuden avioliiton, eldke lakkaa, mutta hdn saa kertasuorituksena kahden vuo-
den leskenekikkeen.

Perhe-eliikkeeseen oikeutettuja lapsia ovat edunjiittiijiin oman lapsen lisiiksi
my<is ottolapsi ja sellainen naispuolisen lesken lapsi, joka ei ole edunjiittiijiin
lapsi, mutta jonka elatuksesta edunjetteje ja leski ovat yhteisesti huolehtineet.
Avioliiton ulkopuolella syntyneelld lapsella on oikeus perhe-elzikkeeseen, jos
edunjiittiijii oli sitoutunut tai velvoitettu osallistumaan lapsen elatukseen.
Mikeli avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi on syntynyt syyskuun 1976 jeL
keen tai elatusvelvollisuutta ei ole vahvistettu lokakuun 1976 alkuun mennes-
sd, lapsi saa perhe-eliikkeen vain, jos edunjiittiijiin isyys on vahvistettu isyys-
lain mukaan. Lapselle eliikettii maksetaan siihen saakka, kunnes hiin tiiyttiiii 18
vuotta. Jos hiin on tiilkiin tyrikyvyt<in, eldkkeen maksamista voidaan jatkaa
tiimiin iiin ylikin. Perhe-eliikkeeseen on oikeutettu my<is sellainen edunjiitt?ijiin
kuollessa l8 mutta ei 21 vuotta tiiyttiinyt pitkiiaikaisesti ty<ikyvyt<in lapsi, jon-
ka tycikyvytt<imyys oli alkanut ennen kuin hzin teytti 18 vuotta.

Perhe-eltikkeen suuruus riippuu eldkkeeseen oikeutettujen lukumiiiiriistii ja
edunjiittiijiin eldkkeen mzitirdstii. Perhe-el?ike lasketaan siitii vanhuus- tai ty<i-
kyvytt<imyyseliikkeestii, jota edunjiittiijii sai tai johon htin olisi ollut kuolles-
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saan oikeutettu. Jos perhe-eleikkeeseen oikeutettuja on viihintiidn kolme, he
saavat tziyden perhe-elzikkeen, joka on yhtd suuri kuin edunjiittiijiin vanhuus-
tai tyokyvytt<imyyseliike. Jos edunsaajia on kaksi, perhe-el2ike on 3/4, ja jos
heitzi on vain yksi, puolet tdydestui perhe-eliikkeestd.

Yhteensovitus. Vanhuus-, tyokyvyttomyys- tai tydtt6myyseldke yhdessii
kansaneldkkeen pohjaosasta huomioon otettavan osan ja erdiden muiden eliik-
keiden kanssa saa olla korkeintaan 60 0/o vakuutetun korkeimmasta eliikkeen
perusteena olevasta tulosta. Yhteensovituksessa huomioon otettavia eliikkeitii
ovat TEL:n, LEL:n, TaEL:n, YEL:n ja MYEL:n sekd valtion, kunnallisen, kir-
kon ja merimieseldkejdrjestelmdn mukaiset el2ikkeet tai muut nziihin verratta-
vat, tyri- tai virkasuhteeseen perustuvat eliikkeet. Nriiden lisiiksi otetaan huo-
mioon tapaturma-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset elinkorot
ja jatkuvat korvaukset.

Eri ty<i- ja virkael?ikelakien piirissd ansaitut ekike-erdt eivdt yleensii viihennd
toisiaan, vaan ne muodostavat yhdessai kokonaisty<ieldkkeen.

Kansaneldkkeen pohjaosa ei vdhennd ty<ielzikettei silloin, kun eldkkeen pe-
rusteena oleva palkka on enintddn FIM 5.055 kuukaudessa. Jos palkka on tiitii
suurempi, veihennetiiiin tycieldkkeestai mdiirii, joka on 6 0/o FIM 5.055 yli mene-
vdstd osasta. Kun palkka on FIM 10.421tai enemmzin kuukaudessa, otetaan
kansaneldkkeestzi huomioon koko pohjaosa.

Tfiyden perhe-eliikkeen mddrd on mycis rajoitettu niin, ettei edunsaajia olles-
sa vdhintddn kolme 60 O/o:n rajaa ylitetd (pienituloisia lukuun ottamatta), kun
otetaan huomioon muut saman kuolemantapauksen johdosta mahdollisesti
my<innetyt eliikkeet. Jos perhe-eldkkeeseen oikeutettuja on vain kaksi tai yksi,
yldraja on vastaavasti 45 ja 30 0/0. Perhe-eliikkeiden yhteensovituksessa otetaan
kansaneldkkeen asemesta huomioon yleisen perhe-eldkelain mukaan makset-
tava leskenelSkkeen pohjaosa ja lapseneldke toisen kuntaryhmdn mukaisena.

Vapaaehtoiset lisiiedut. Tycinantaja voi TEL:ssa pakollisten etuuksien lisiiksi
jiirjestiiii ty<intekij<iilleen vapaaehtoisia lisiietuja, kuten korotetun eldkkeen,
alemman eldkeidn, hautausavustuksen jne. Ntiiden lis[etujen kustannuksiin
osallistuvat yleensd mytis ty<intekijzit, ei kuitenkaan enempdzin kuin puoleen
liszietujen kustannuksista. Lisiiedut voidaan rekister<iidd Eldketurvakeskukses-
sa, jolloin ne muodostavat yhden kokonaisuuden pakollisen eldketurvan kans-
sa ja niihin sovelletaan eldkelakien sridnnriksiti esim. indeksisidonnaisuuden ja
koskemattomuuden osalta. Vapaaaehtoiset lisdedut voidaan my<is jiittiiii rekis-
teroimdttzi, jolloin niihin ei ole pakko soveltaa eldkelakien szizinnoksiii.

LEl-tytintekijdille fisiiedut eivdt ole mahdollisia; sensijaan sekii YEL ettti
MYEL antavat yrittiijille mahdollisuuden jdrjestiiii itselleen ja omaisilleen ndi-
den lakien edellytftimeid paremman eldketurvan.

Indeksitarkistus. Kaikki eldkkeet ja eliikkeiden perusteena olevat palkat ja
ty<itulot sekzi erilaiset tulorajat ovat sidottuja TEl-indeksiin. TEl-indeksi las-
ketaan yleisten palkka- ja hintaindeksien vuotuismuutosten keskiarvona. In-
deksitarkistus tehd:irin kerran vuodessa - tammikuussa.

Rahoitus. Ty<inantajat vastaavat palkansaajien pakollisen vdhimmdisturvan
mukaisen eldketurvan kustannuksista. Vakuutusmaksu on TEL:ssa 14o/o pal-
kasta, jos yrityksessd on alle 50 palkansaajaa. Jos heitd on 50 tai enemmdn,
maksu (l 1,6- 16,9 o/o) riippuu kunkin palkansaajan i[std ja sukupuolesta. Kes-
kimdiiriiinen maksu on l3 0/0. Vakuutusmaksua maksetaan l8-64-vuotiaasta
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palkansaajasta.
LEL:ssa ty<inantajan vakuutusmaksu on 14o/o ja TaEL:ssa 13,4o/o palkansaa-

jan palkasta. Niiissd eliikelaeissa vakuutusmaksut maksetaan myos alle l8-
vuotiaista ja 65 vuotta tiiytt2lneistii palkansaajista.

Jokaisessa kolmessa elzikelaissa vakuutusmaksua on alennettu alle 24-vuo-
tiaiden vakuutettujen osalta. Tyrinantajan vakuutusmaksu on 8,1 0/o palkasta
niiltd palkansaajilta, jotka ovat syntyneet vuonna 1964 tai sen jiilkeen.

YEL:ssa ja MYEL:ssa vakuutusmaksu on l3 0/o tyotulosta, joka on viihintiizin
FIN4 49.746 vuodessa. Jos ty<itulo YEL:ssa on alle trimiin mddrdn, vakuutus-
maksu on porrastettu tyotulosta riippuen viilille 5,2-13 0/0. MYEL:ssa vakuu-
tusmaksu on 5,2 0/o ty<itulosta mainittuun rajaan asti ja 130/o sen ylittavalte
osalta. Valtio maksaa Maatalousyrittiijien eliikelaitokselle avustuksena puolet
eldkemenoista. Sekd YEL:ssa ettA MYEL:ssa valtio maksaa lisiiksi ne eldkeme-
not, joita yrittrijien omat vakuutusmaksut eivdt kata.

Hallinto. Yksityisen sektorin ty<ieliikkeiden hallinto on hajautettu. Tyonan-
tajat voivat jiirjestiiii TEL:n mukaisen eldketurvan tytintekij<iilleen joko eliike-
vakuutusyhti<issii tai perustamansa eldkekassan tai -siiiiti<in avulla. Toimilu-
van saaneita eldkevakuutusyhtiriitd on seitsemdn. Eliikesiietidt toimivat yleen-
sii yhden yrityksen puitteissa. Eliikekassan piiriin kuuluu tavallisesti useita
saman alan yrityksiii. Siiiiti<in perustaminen edellyttdd, ettd sen piiriin tulee
viihintiidn 300 vakuutettua. Kassan perustaminen edellyttiid puolestaan viihin-
tiiiin 50 vakuutettua. Eldkelaitoksen valinta ei ole mahdollinen LEl-aloilla,
joita varten on LEL Ty<ieldkekassa. TaEL:n eldketurvan hallintoa varten on
perustettu Esiintyvien taiteilijoiden eliikekassa. Se toimii LEL Tyrieliikekassan
yhteydessd.

Maatalousyrittiijien eliikelaitos hoitaa maatalousyrittiijien eldketurvaa. Mui-
den yrittiijien tulee ottaa el2ikevakuutus TEL:n mukaista toimintaa harjoitta-
vasta eldkelaitoksesta tai yksinomaan yrittiijien eldkevakuutusta hoitamaan
perustetusta vakuutusyhti<istd tai eliikekassasta.

Palkansaajien ja yrittiijien eliiketurvasta huolehtivien eliikelaitosten ty<itii
koordinoi keskuselin, Eliiketurvakeskus. Sen hoidettavaksi on annettu joukko
ty<ielzikelakien soveltamiseen, eldkelaitosten valvontaan ja neuvontaan sekd
niiden vdliseen kustannusten tasaukseen liittyviii tehteviA. Eleiketurvakeskus
pitzizi valtakunnallista rekisteriii vakuutetuista, heiddn tycisuhteistaan ja yrittii-
jdtoiminnastaan sekd elaiketapahtumarekisterie ty6elekkeen saajista ja ty<inan-
tajatiedot sisiilttivdd eliikejiirjestelyrekisteri:i. Eliiketurvakeskukselle kuuluu
my<is tyoeliikejzirjestelm?in kehittdminen ja tutkimustoiminta sekii jiirjestel-
mdn rahoitusta turvaavan luottovakuutuksen antaminen tycinantajien eliikelai-
toksilta ottamien lainojen vakuudeksi, samoin kuin yleensii sellaisista tehtiivis-
td vastaaminen, jotka edellyttiiviit eliikelaitosten yhteistoimintaa.

Eldketurvakeskuksen hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Sosiaali- ja
terveysministeri<i asettaa edustajiston, johon kuuluu tytintekijii-, ty<inantaja- ja
yrittiijiijiirjestcijen edustajia sekd asiantuntijajdseniii. Hallitukseen kuuluu sosi-
aali- j a terveysmini steri<in miiiirdzimzi puheenj oht aj a ja v ar apuheenj ohtaj a sekd
I 1 edustajiston valitsemaa jdsentd, jotka edustavat samoja etupiirejri - tytin-
tekijriitd, tyonantajia ja yrittajie - kuin edustajistonkin jdsenet.

Jzirjestelmein ylin valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeri<ille.
Valituseliminzi toimivat elaikelautakunta ja vakuutusoikeus.
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Osa-aikaellike. Osa-aikaeliike osa-aikaty<ih<in yhdistettynii tuli voimaan
vuoden 1987 alussa. Osa-aikaeliikettii maksetaaan TEL:n, LEL:n, YEL:n ja
MYEL:n piiriin kuuluville 60-64-vuotiaille palkansaajille ja itseniiisille yrit-
tiijille.

Palkansaajalta osa-aikaeliike edellyttdzi, ettti hiin on ollut osa-aikaty<ih<in
siirtymistd edeltdneen puolentoista vuoden aikana v[hintiiiin 12 kuukautta
kokoaikaisessa ansioty<issri. Lisiiksi vaaditaan, ettzi hiin on kartuttanut tytiel6-
kettii viihint66n viideltd vuodelta viimeisten 15 vuoden aikana. Ty<intekoa on
vdhennettdvd niin, ettii jiiljelle jaava keskimiitirdinen ty<iaika on vdhintdiin 16
ja enintiidn 28 tuntia viikossa. Jos viikottainen ty<iaika vaihtelee, ty<iaika las-
ketaan keskiarvona enintddn 16 viikon jaksolta. Osa-aikatycihtin ei saa tulla
yhdenjaksoisesti kuutta viikkoa pitempiid keskeytystii vuosilomaa ja sairaus-
pdivzirahan maksukautta lukuun ottamatta. Osa-aikaty<ih<in siirtymisen jiilkei-
sen ansion on oltava TEL:n piiriin kuulumisen alarajan suuruinen. Jos edun-
saaja jatkaa osa-aikatytrt?i 65 vuotta tdytettyil?in, muutetaan osa-aikaelzike
samansuumiseksi vanhuuselIkkeeksi. Lykkiidntynyt vanhuuseldke maksetaan
osa-aikaty<in pii[tyttyd. Osa-aikaeliikkeestii voidaan luopua ennen vanhuuseld-
keikiiii. Osa-aikaelzike my<innetdiin entisin perustein, jos uusi my<intti tapahtuu
kuuden kuukauden kuluessa edellisen lakkauttamisesta.

Osa-aikaeliikkeen miiiirii on edunsaajan iiistii riippuen 44-64 0/o kokoaika-
tyon ja osa-aikatycin ansioiden erotuksesta. Eltikeprosentti on 60 vuoden iiissii
44. Kun osa-aikaeliike otetaan mytihemmin, prosenttilukua korotetaan 1/3
prosenttiyksikkoii jokaiselta kuukaudelta, jolla edunsaajan ikri osa-aikaeltik-
keen alkaessa ylittiiii 60 vuotta. Osa-aikaeliike saa olla enintii2inT5 o/o osa-aika-
ty<ihcin siirtymiseen mennessd karttuneesta el:ikkeest6. Ennen vuotta 1930 syn-
tyneiden vakuutettujen normaalia vanhuus- tai tydkyvytttimyyseliikettii lasket-
taessa korotetaan osa-aikatyohtin perustuvaa eldkepalkkaa erityisellzi kertoi-
mella. Kerroin on syntymdvuodesta riippuen 1,1- 1,6. Osa-aikaelzikettii ei ko-
roteta ty<itt<imyyslisiillii.

Maatalousyrittiijien ja muiden itseniiisten yrittiijien on osa-aikaeldkkeen saa-
dakseen vdhennettdvii ty<iaikaansa vdhintiiiin puolella. Ty<inteko voidaan
mytis lopettaa kokonaan, mutta t?illciin osa-aikatytitd on jatkettava jonkin
muun tytieliikelain piirissd. Itsen[isillii yritttijillii jiiljellii olevan tyriajan on tiiy-
tettiivii eliikelain piiriin kuulumisen edellytykset. Tyotulona osa-aikaeliikettti
laskettaessa pidetzirin neljiin viimeisen vuoden vahvistettua ty<ituloa ja osa-
aikatulona puolta siitii. Muutoin osa-aikaeliike lasketaan samalla tavalla kuin
palkansaajilla. Maatalousyrittejilte osa-aikaeliike lakkautetaan, jos heille
mycinnetiizin sukupolvenvaihdoseliike.

Maatalouden sukupolvenvaihdoseliike. Maatalousyrittdjien eliikelakiin sisiil-
tyy sziiinn<ikset sukupolvenvaihdoseldkkeestii (vuodelta 1974). Sitd maksetaan
55-64-vuotiaalle viljelijiille, joka luovuttaa jatkamiskelpoisen tilan nuorem-
malle jatkajalle. Puoliso, joka on alle 55-vuotias, voi saada eliikeoikeuden
uinuvana, jos hzin tayttaa luopumisvuonna vdhintiizin 51 vuotta. Uinuva el6ke
tulee maksuun 55 vuoden i6ssii. Sukupolvenvaihdoselzike koostuu perusm65-
riistai ja tdydennysosasta. Edellinen on MYEl-eliikkeen ja j?ilkimmdinen edun-
saajan kansaneldkkeen suuruinen. Eliike lakkaa 65 vuoden iiissii. Sukupolven-
vaihdosel:ikkeet rahoitetaan MYEl-eliikkeiden yhteydessii. Maatalousyrittii-
jien eldkelaitos ja maatalousviranomaiset vastaavat hallinnosta.
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Maatalouden luopumiseliike. Luopumiseliike maksetaan luopumiseldkelain
(vuodelta 1974) perusteella 55 vuotta tdyttiineelle viljelijiille, joka sitoutuu
lopettamaan maatilan peltojen ja talousrakennusten kiiyttzimisen maatalouden
harjoittamiseen. Naispuoliseen luopujaan sovelletaan 45 vuoden alaikdrajaa,
jos hiinen miehensd on eldkkeeseen oikeutettu. Tiim?i ikiiraja koskee my<is
naisleskeri. Luopumiseldke on FIM 439,11 tilan ensimmdiseltd kolmelta heh-
taarilta, FIM 146,37 seuraavilta kolmelta hehtaarilta ja FIM 39,41 seuraavilta
yhdeksiiltii hehtaarilta. Huomioon otetaan enintddn l5 hehtaaria, jolloin tiiy-
den elzikkeen miidrd on yhdelle eldkkeensaajalle FIM 2 lll,l3 kuukaudessa.
Jos ekikkeensaajia on tilalla kaksi, on yhteinen el?ike 50 0/o korkeampi, ja jos
heitii on kolme tai useampia, 100 0/o korkeampi kuin yksiniiisen luopujan eliike.
El2ike maksetaan vdhennettynd, jos luopuja saa kansanelzikkeen mukaista tytit-
tomyyselIkettii, yksil<illistd varhaiseliikettii, ty<ikyvytttimyyseliikettd tai var-
hennettua vanhuuseldkettd. Samoin eldke maksetaan vdhennettynii 65 vuoden
iiistii liihtien, jolloin luopuja saa MYEl-eliikkeen ja kansaneldkkeen. Vdhenne-
tyn elzikkeen mzizirii on 60 0/o tiiydest[ eliikkeestii. Jos el:ike alkaa tiiytenii ja
muuttuu my<ihemmin vdhennetyksi, on vdhennetyn eliikkeen miiiirii 40 o/o ldy-
destri eliikkeeste. Luopumiseliikkeet rahoitetaan valtion varoista. Maatalous-
yrittiij ien el?ikelaitos j a maatalousviranomaiset vastaavat luopumisj zirj estel-
miin hallinnosta.

Merimiesten eliikej iid estelmd

Uloffuvuus. Merimieseliikejiirjestelmiiiin (vuodelta 1956) kuuluvat suomalai-
sessa ulkomaanliikenteen kauppa-aluksessa ty<iskenteleviit miehist<in ja piiiil-
lystrin jiisenet. Jiirjestelmiiiin kuuluvat myris sellaisen ulkomaisen yhtitin, jossa
suomalaisilla yhti<iillii on ehdoton mddrdysvalta, kauppa-aluksessa tytiskente-
lev6t miehist<in ja piiiillyst<in jdsenet, jotka ovat Suomen kansalaisia tai asuvat
Suomessa. Ulkomaisen yhti<in ollessa kyseessd edellytetddn lisiiksi, ettd suoma-
laiset yhticit ovat sitoutuneet maksamaan vakuutusmaksut Suomeen.

Eliikkeet. Jdrjestelmiistd maksetaan ansioihin ja vakuutusajan pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvyttrimyys-, tyritt<imyys- ja perhe-eliikkeitii, sekii
hautausavustuksia.

Yanhuuseliike. Vanhuuseliike edellyttiiii aina ty<isuhteen ptiiittiimistti. Jous-
tava eliikeikzi otettiin kiiyttci<in vuoden 1987 alussa. Siihen liittyen tullaan mie-
hist<in yleinen eliikeikii nostamaan asteittain vuodesta 1992ldhtien vuoteen
2002 mennessii 60 vuodesta 65 vuoteen eli samaksi kuin piiillyst<illii. Miehis-
t<in elaikeikdd nostetaan vuodesta 1992 alusta l?ihtien 60 ikiivuodesta yhdellii
kuukaudella jokaista alkanutta kahta kalenterikuukautta kohti.

Miehisttitin kuuluvalle eldke maksetaan jo ennen 60 vuoden ikiiii. Vuoden
1991 loppuun elzike maksetaan 55 vuoden iiissii 300 vakuutusmaksukuukau-
den (25 vuotta) jiilkeen tai 56 vuoden iiissii 288 kuukauden jiilkeen, 57 vuoden
lassa 276 kuukauden jiilkeen, 58 vuoden iassa 264 kuukauden jzilkeen tai 59
vuoden 1dssd, 252 kuukauden jeilkeen. Vuoden 1991 jiilkeen vanhuuseldke
myrinnetdiin ennen 65 vuoden eliikeikiiii edelleen aikaisintaan 55 vuoden iiiss6.
Eliikeikiiii alennetaan 65 ikdvuodesta yhdellii kuukaudella jokaista kuukautta
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kohti, jolla eliikkeeseen oikeuttava aika ylittiiii 300 kuukautta. Tiimii sddnn<is
tulee asteittain voimaan vuoteen 2002 mennessii. Siirtymdkautena 1992-2001
el[keikii lasketaan siten, ettd 65 vuoden iiistzi vdhennetfiiin ne vakuutusmaksu-
kuukaudet, jotka ylittiivdt vuoden l99l lopussa 180. Alin eliikeikd on myris
tiillciin 55 vuotta. Eliikeiiin alennus edellyttzizi aina, ettd vakuutetulla on vdhin-
taan 25 merity<ivuotla ja, ettii hein on ollut merity<isuhteessa kolmen vuoden
aikana ennen eldkkeen saamista vaihintddn 18 kuukauden ajan.

Piiiillysttitin kuuluvan eliikeikii on 65 vuotta. Eliike on kuitenkin mahdollista
saada 60 vuoden i6stii. Alennettu elzikeikd, mddrdtddn - kuukauden tarkkuu-
della - siten, ettd 65 vuoden idstii vlhennetddn ne vakuutetun vakuutusmak-
sukuukaudet, jotka ylittiiviit 300. Samoin kuin miehistollii alennettu eliikeikii
edellyttiid, ettd vakuutettu on ollut merity<isuhteessa kolmen vuoden aikana
ennen eliikkeen saamista vdhint[2in 18 kuukauden ajan.

Vuoden 1987 alusta vanhuuseldke voidaan ottaa varhennettuna viisi vuotta
ennen normaalia eldkeikrid, kuitenkin aikaisintaan 55 vuoden izistzi. Varhennus
lasketaan 65 vuoden iiistd tai siitii alennetusta eliikeidstii, jonka vakuutettu on
saavuttanut eliikkeen alkamiseen mennessd. Eliikkeen miiiirii on 6 o/o kutakin
varhennusvuotta kohti siitd elzikkeestd, joka vakuutetulle oli kertynyt eldkkeel-
le siirtymiseen mennessd. Vanhuuseldkkeen mddrdd,korotetaan 1 o/o:lla jokaista
kuukautta kohti, jonka vakuutettu on meritycisuhteessa eldkeiSn tiiyttzimisen
jiilkeen.

Vanhuuseldkettd karttut2o/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta jokaisel-
ta teydelte tyrivuodelta. Eliikkeen perusteena oleva palkka on eldkkeelle jrizi-
misvuoden ja sitii edeltiivien kolmen kalenterivuoden keskimaidrziinen kuukau-
sipalkka. Niiin laskettu vanhuuselaike voi olla korkeintaan 50 0/o eliikkeen
perusteena olevasta palkasta. Jos vakuutettu on kuitenkin ollut merillii niin
pitkeen, ettd TEL:n mukainen 1,5 prosentin karttumissiieint<i antaa korkeam-
man eldkkeen, eldke lasketaan samalla tavalla kuin TEL:ssa.

Ty<itt<imyysaika korvataan korottamalla eliikettii ty<itt<imyyslisiillii samalla
tavalla kuin TEL:ssa.

Vakuutetulle, joka ei eldkeidn triyttyesszi ole merityrisuhteessa, eldke makse-
taan vapaakirjana 65 vuoden iiiss6. Jos ty<ivuosia on alle kymmenen, vapaa-
kirjaeldkettii karttuu 1,5 0/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta vuodessa.
Ty<ivuosien miidrrin ylittiiesszi kymmenen, karttumiskerroin kohoaa asteittain
siten, ettd l5 ty<ivuodesta liihtien se on 2 0/o vuodessa.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttcimyyseldke maksetaan vakuutetulle, jonka
ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi alentuneet vas-
taavassa merimiestoimessa olevaan verrattuna vzihintdiin kolmasosalla. Lisdk-
si edellytetddn, ettd ty<ikyvytt<imyys on pysyvriri tai se on kestiinlt ainakin
kuusi kuukautta ja alkanut vuoden kuluessa tyrisuhteen mahdollisesta pziritty-
misestd. Kotona lasta hoitavalla naisella ty<ikyvytt<imlysekiketurva siiilyy tiiy-
sitehoisena samoilla edellytyksillii kuin TEL:ssa.

Tyokyvytt<imyyseldke miidrdytyy samalla tavalla kuin vanhuuseliike. Tuleva
vakuutusaika vanhuusel2ikeikii[n lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi,
jos ty<ikyvytt<imyys alkaa vuoden kuluessa tytisuhteen pddttymisestd. Muutoin
eliike maksetaan karttuneen elzikeoikeuden perusteella. Ty<ikyvytttimyyseldke
maksetaan tdytend, jos ansiomahdollisuudet ovat alentuneet enemmdn kuin
kaksi kolmasosaa. Jos aleneminen on l/3-2/3, maksetaan osaeldke.

92



Vapaakirjana maksettava tyokyvytt<imyyseliike maksetaan tiiytenii el6kkee-
nd, jos tyokyvytt<imlTs on vrihintiiiin kolme viidesosaa, ja osaeliikkeend, jos se
on 2/5-3/5.

Ty<ikyvyttcimyyseliikette ryhdytaan maksamaan sairausvakuutuksen piiivii-
rahan maksun loputtua.

Vuoden 1987 alusta maksetaan yksilcillisi2i varhaiseliikkeitii samoilla edelly-
tyksillii kuin TEL:ssa.

Tytitttimyyseliike. Tytitt<imyyseliike myrinnetzidn samoilla perusteilla kuin
TEL:ssa. Ty<ittrimyyseldke on vakuutetun ty<ikyvyttrimyyseldkkeen suurui-
nen.

Lapsikorotus. Eldkettd korotetaan lapsikorotuksella samoilla perusteilla kuin
TEL:ssa.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan leskelle ja alle l8-vuotiaalle lapselle.
Lapseton, alle 35-vuotias, ty<ikykyinen leski ei saa eliikettzi. Miesleski saa eldk-
keen, jos htin oli ty<ikyvytt<imyyden vuoksi taloudellisesti riippuvainen vai-
mostaan. Perhe-ekike on yhtii suuri kuin edunjiittiijiin elzike ilman lapsikoro-
tusta, jos edunsaajia on kolme tai useampia. Jos edunsaajia on kaksi, el6ke on
3/4 edunjattiijiin eliikkeestd, ja puolet siitii, jos heitzi on vain yksi.

Hautausavustus. Hautausavustuksena maksetaan kuolleen vakuutetun irisfti
riippuen FIM 8.627- 34.507.

Yhteensovitus. Yhteensovitus tehdzizin samalla tavalla kuin TEL:ssa.
Indeksitarkistus. Eliikkeet tarkistetaan TEl-indeksin perusteella.
Rahoitus. Vakuutetut, laivanvarustajat ja valtio osallistuvat eliikkeiden ra-

hoitukseen. Vakuutettu ja laivanvarustaja maksavat molemmat vakuutusmak-
staT o/o vakuutetun palkasta. Valtio maksaa kolmanneksen eliikekustannuksis-
ta.

Hallinto. Merimieseldkekassa hoitaa jiidestelm?in hallinnon. Vakuutusoi-
keus toimii valitusviranomaisena ja sosiaali- ja terveysministeri<i valvovana
viranomaisena.

Valtion eliikej iirj estelmd

Ulottuvuus. Valtion eliikejiirjestelmd perustuu valtion eliikelakiin (vuodelta
1967) ja valtion perhe-eldkelakiin (vuodelta 1969). Jiirjestelmridn kuuluvat val-
tion palveluksessa olevat sekd useat sellaiset palvelussuhteet, joiden palkkame-
nojen kustantamiseen valtio osallistuu. Jiirjestelmzin piiriin kuulumista koske-
vat edellytykset ovat samat kuin TEL:ssa.

Eliikkeet. Jtirjestelmzistd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, tyrikyvytt<imyys- ja perhe-elekkeite. Eliikkeet miiiiriiy-
tyv[t perus- ja lisiieliiketurvan mukaan.

Yanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan vakuutetulle, joka on tdyttrinyt val-
tion yleisen eldkeiiin - 63 vuotta - tai virkaa tai tydta koskevan alemman
eldkeiiin taikka eroamisidn. El?ike edellyttiiii palvelussuhteen pdiittymistS. Elii-
ke maksetaan vapaakirjaeltikkeenil 65 vuoden idssd, jos vakuutettu on eronnut
valtion palveluksesta ennen eliikeiktiii. Sotilasekike maksetaan joko 20 (ero-
amisitin ollessa 50 vuotta) tai 25 (eroamisiiin ollessa yli 50 vuotta) vakuutus-
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vuoden jiilkeen jo ennen eliikeikiiii.
Peruseliikefurvan mukainen eliike maksetaan valtion palveluksesta ennen

eldketapahtumaa eronneille ja niille, jotka eiviit tiiytii lisiieliiketurvan mukaisen
eliikkeen saamisen edellytyksie. Peruseliike on I o/o palkasta jokaiselta vakuu-
tusvuodelta ennen heiniikuuta 1962 ia2o/o palkasta kultakin vakuutusvuodelta
tuon ajankohdan j:ilkeen. Lisfleliiketurvan mukainen eldke maksetaan, jos
vakuutettu on ollut valtion palveluksessa vdlitt<imdsti ennen eliiketapahtumaa
edeltiineiden viiden vuoden aikana vdhintiiiin viimeiset kuusi kuukautta ja
yhteensai kolme vuotta. Eliikettii karttuu lisiieliiketurvassa2,2 0/o palkasta jokai-
selta vakuutusvuodelta. T?iysi 66 o/o:n eliike maksetaan 30 vakuutusvuoden jiil-
keen. Sekii perus- ettd lisiieliiketurvassa eliikkeen perusteena oleva palkka las-
ketaan samalla tavalla kuin TEL:ssa. Vuoden 1987 alusta eliike lasketaan erik-
seen kustakin yhdenjaksoisena jatkuneesta palvelussuhteesta.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytt<imyyseliike miiiiriiytyy samalla tavalla
kuin TEL:ssa paitsi, ettzi palvelussuhteen kestiiessti tyokyvyttrimyyseldkkeen
saamiseen riittea, ettd vakuutettu on sairauden, vian tai vamman vuoksi kyvy-
tcin omaan virkaansa tai ty6hdns?i. Tyokyrytt<imyyseliike lasketaan samalla
tavalla kuin vanhuuseliike. Osaty<ikyvytttimyyseliikkeen voi saada vain, jos
ty<ikyvyttrimyys alkaa sen jdlkeen, kun palvelussuhde on pdzittynyt. Osaelzik-
keen miidr:i on puolet tiiydestii eliikkeestii; ennen vuotta 1926 syntyneillii kui-
tenkin syntymdvuodesta riippuen 52-66 0/o tdydestii eldkkeestii. Kotona lasta
hoitavalla naisella tycikyvyttrimyyseliiketurva sziilyy taysitehoisena samoilla
perusteilla kuin TEL:ssa.

Tytitttimyyseliike. Ty<itt<imyyseliike miiiiriiytyy samalla tavalla kuin
TEL: ssa. Eliike lasketaan kuten ty<ikyvytt<imyyseliike.

Perhe-eliike. Perhe-eliikkeen saamisen edellytykset ovat samat kuin TEL:ssa
paitsi, ettii leskeneliike maksetaan mycis miesleskelle.

Eliikkeen miiiirii riippuu edunjiittiijiin palkasta ja vakuutusvuosien miidriistii.
Jos edunjzittiijiin eldke muodostuu lislieliiketurvan mukaan, perhe-eliike on
yhdelle edunsaajalle I 0/o palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta. Tiihiin lisritiizin
toisesta edunsaajasta l/3 0/o palkasta ja jokaisesta seuraavasta edunsaajasta
l/6 0/o kutakin vakuutusvuotta kohti. (N?iin perhe-ekike voi edunsaajien luku-
miiririistd riippuen olla 30-66 0/o edunjtittiijiin palkasta.) Jos edunjiittiijiin eliike
muodostuu peruseliiketurvan mukaan, perhe-eliike on yhdelle edunsaajalle
0,5 0/o palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta heinrikuuta 1962 edeltaneeltd ajal-
ta. Jos edunsaajia on kaksi, vastaava prosentti on 3/4,ja 1, jos heitri on kolme
tai useampia. Kesuikuun l962jiilkeisiltii vuosilta eliike on I 0/o palkasta vakuu-
tusvuotta kohti, jos edunsaajia on yksi, 1,5 0/o jos heitd on kaksi, ja 2o/o, jos
heitii on kolme tai useampia. (Eliike on edunsaajien lukumiiriistii riippuen enin-
tdiin 30, 45 tai 60 0/o edunj attajan palkasta.) - Perhe-eldkkeeseen on tulossa
muutos, jonka mukaan perhe-eliike lasketaan edunjiittiijiin eliikkeestii palkan
asemesta. Muutos ei kuitenkaan vaikuta eliikkeiden tasoon.

Yhteensovitus. Elfrkkeiden yhteensovitus tehddzin lisiieldketurvan mukaisten
eliikkeiden osalta samalla tavalla kuin TEL:ssa paitsi, etta yhteensovitusraja on
66 0/0. Peruseldketurvan mukaisessa eliikkeessii yhteensovitus tehdiiiin samalla
tavalla kuin TEL:ssa, jolloin yhteensovitusraja on 60 0/0.

Indeksitarkistus. Elzikkeet tarkistetaan TEl-indeksin perusteella.
Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan valtion varoista.
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Hallinto. Valtiokonttori vastaa jdrjestelmzin hallinnosta. Valtiokonttorin oi-
kaisulautakunta ja korkein hallinto-oikeus toimivat muutoksenhakuelimind.

Muut elflkejiirjestelmiit. Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on
omat eliikejiirjestelmrinszi. Edellisen eliikejiirjestelmii perustuu lakiin. Kirkon
keskusrahasto toimii hallintolaitoksena. Jiirjestelmei on periaatteiltaan saman-
lainen kuin valtion eliikejiirjestelmri. Ortodoksisen kirkon palveluksessa ole-
vien eliike miiiirriytyy teimdn kirkon eldkekassan sziiint<ijen mukaan. Suomen
Pankin, Postipankin, Kansaneliikelaitoksen ja Ahvenanmaan maakunnan pal-
veluksessa olevilla on omat, piiiiosin valtion eliikejiirjestelmiin periaatteita
noudattavat eldkestitinntit. Kansanedustajilla ja valtioneuvoston jflsenillii on
omat eldkelakinsa. Eliikettii karttuu niissai 4,4 o/o palkasta vuodessa. Tiiysi
(66o/o) el[ke maksetaan l5 vuoden jiilkeen.

Kunnallinen eliikej iirj estelml

Ulottuvuus. Kunnallinen eliikejiirjestelmd (vuodelta 1964)kattaa kuntien, kun-
tainliittojen ja erziiden muidenkin kunnallisten yhteistijen palveluksessa olevat
henkilcit. Vakuutuksen piiriin tuloa koskevat edellytykset ovat samat kuin
TEL:ssa.

Eliikkeet. Eliikeoikeus perustuu kunnallisten viranhaltijain ja tyrintekijiiin
eldkelakiin ja Kunnallisen eliikelaitoksen eliikesiiiintti<in. Eliike-etuudet ovat
vanhuus-, tyrikyvyttcimyys-, tydttdmyys- ja perhe-eliikkeet. Eliike mddrdytyy
perus- ja lisdeliiketurvan mukaan. PeruselSiketurva koskee Kunnallisen eliike-
laitoksen jokaista jiisenyhteis<iii. Lisiieliiketurva koskee niitii jtisenyhteis<ijii,
jotka ovat liittdneet lisrielziketurvan peruseldketurvaan. Kaikki jiisenyhteis<it
ovat sen tehneet. Vuoden l98l kesiikuun jiilkeen uudet jiisenyhteis<it ovat voi-
neet valita vain yhden vaihtoehdon mukaisen lisiieldketurvan.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan vakuutetulle, joka on tiiyttiinyt
yleisen 63 vuoden eldkeitin tai virkaan tai tydh6n sovellettavan sitzi alemman
eliikeiiin. Eliike edellyttdii palvelussuhteen pzitittymistti. Jos palvelussuhde on
piiiittynyt ennen eltikeikdd, eliike maksetaan vapaakirjaeliikkeenzi 65 vuoden
iiissii.

Peruseliiketurvan mukaisen eldkkeen mdiirii on 0,5 0/o eldkkeen perusteena
olevasta palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta ennen heiniikuuta 1962 ja 2o/o
sen jzilkeen. Eliikkeen perusteena olevana palkkana kiiytetii?in kaikkien palve-
lusaikojen osalta viimeisen palvelussuhteen keskiansiota. Se lasketaan neljiistri
viimeisestti vuodesta ansioiltaan kahden keskimm:iisen vuoden perusteella.
Vakuutusaikaan lasketaan mycis elaikeidn tiiyttiimisen jiilkeen palveltu aika.

Lislieliiketurvan mukaisen eldkkeen mriiirii on2,2 0/o eldkkeen perusteena ole-
vasta palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta. Eliikkeen perusteena oleva palkka
mziziriitziiin samalla tavalla kuin peruseldketurvassa. Tiiysi lisiiekike on 66 0/o

eldkepalkasta 30 vakuutusvuoden jiilkeen. Lisiiekike sisiiltiiii aina - laskennal-
lisena osana - peruseldkkeen. Lisiieliike edellyttziii, ettd vakuutettu on viimeis-
ten viiden vuoden aikana ennen eliikkeelle siirtymistiiiin ollut kunnallisessa
palveluksessa yhteensd vtihintiiiin kolme vuotta - joko yhdessii tai useammas-
sa jaksossa. Viimeisen palvelusjakson on tdytynyt kestiiii viihintdiin neljri kuu-
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kautta vdlitt<imiisti ennen elzikeidn tiiyttiimistii. Vakuutetun todelliseen vakuu-
tusaikaan lisritzidn hyvityksend,20o/o palvellusta ajasta, jos hiinen ekikeikdnsii
on 53 tai 55 vuotta, jal0o/o,jos hainen eliikeikdnsd on 57 tai 58 vuotta.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttomyyseliike maksetaan samoin edellytyk-
sin kuin TEL:ssa paitsi, ettd kunnallisen palvelussuhteen jatkuessa riittee, ette
vakuutettu on sairauden, vian tai vamman vuoksi ty<ikyvyt<in omaan virkaan-
sa tai tyoh<insii. Tycikyvytttimyyselzike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuus-
eldke. Osaeldke voidaan mytintzid vain vapaakirjaeliikkeenti eli henkil<ille, jon-
ka palvelussuhde oli pii2ittynyt ennen eldketapahtumaa. Kotona lasta hoitaval-
la naisella ty<ikyvyttomyysturva siiilyy ffiysitehoisena samoilla edellytyksi[a
kuin TEL:ssa.

Erotuselflke. Jos vakuutettu siirretiiiin tytikyvyttomyyden vuoksi uuteen tyci-
hon ja hdnen ansiotasonsa jiiii tiissii ty<issii alhaisemmaksi kuin aikaisemmassa
tyciss6, ei my<innettyii tycikyvytt<imyyseldkettd lakkauteta, vaan Kunnallinen
eldkelaitos maksaa erotuseldkkeend aikaisemman ansiotason ja uuden ansiota-
son erotuksen. Tiimiin erotuksen mriiirri ei saa ylittiiii eliikkeen mddrdd.

Tytitttimyyseliike. Ty<itt<imyyseliike maksetaan peruselziketurvassa samoilla
perusteilla kuin TEL:ssa.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan naisleskelle ja alle l8-vuotiaalle lapsel-
le. Eldke maksetaan myos l8-21-vuotiaalle tycikyvyttomdlle lapselle sekd tyo-
kyvyttcimllle miesleskelle, joiden toimeentulo oli edunjdttiijiistii riippuvainen.
Harkinnan perusteella ekike voidaan my<intiid eronneelle aviopuolisolle. Pe-
ruseliiketurvan mukainen perhe-eliike miiiiriiytyy samalla tavalla kuin TEL:ssa.
Lisiieliiketurvan mukainen perhe-eldke on yhdelle edunsaajalle 50 0/o edunjiittd-
jdn saamasta vanhuus- tai ty<ikyvyttrimyyseliikkeestii tai siitd eldkkeestd, johon
hrin oli kuollessaan oikeutettu. Kustakin seuraavasta edunsaajasta perhe-elii-
kettd korotetaan 10 0/o edunjiittiijiin elaikkeestd, enintddn kuitenkin edunjdttiijiin
oman eliikkeen suuruiseksi.

Yhteensovitus. Eliikkeiden yhteensovitus tehdiiiin samalla tavalla kuin
TEL:ssa paitsi, ettii lisiiel:iketurvan mukaisessa eldkkeessii yhteensovitusraja
on 66 0/0. Kansanekikkeenii otetaan huomioon korkeintaan pohjaosa.

Indeksitarkistus. Eliikkeet tarkistetaan TEl-indeksin perusteella.
Ylimiiiiriiinen eliike. Kunnallinen eldkelaitos voi harkinnan perusteella

mytintdii ylimriiiriiisiii eliikkeitii.
Luottamushenkiltieliike. Kunnallisten luottamushenkil<iiden eltikelain

(1977) perusteella my<innetzizin kunnallisille luottamushenkiltiille vanhuus-,
tytikyvytt<imyys- ja perhe-elakkeite. Vanhuuseldke maksetaan 63 tai 65 vuo-
den iiissii. Ty<ikyrrytt<imyyseldke my<innetiiiin, jos vakuutettu saa ty<isuhteen
tai muulla perusteella ty<ikyvyttrimyyseltikkeen tai htinet todetaan tytikyvyttti-
mdksi kunnalliseen luottamustoimeen. Perhe-eliike my<innetiiiin naisleskelle ja
alle 18-vuotiaalle lapselle. Vanhuus- ja ty<ikyvytt<imyysel2ikkeen mddrd on
2,20/o b,tottamushenkikille maksettujen palkkioiden ja ansiomenetyksen kor-
vausten yhteismiiiiriistii. Perhe-el[ke on yhdelle edunsaajalle puolet edunjiittii-
jdn vanhuus- tai tyokyvytt<imyyseldkkeestd. Kustakin seuraavasta edunsaajas-
ta eliikettd korotetaan l0 0/o edunjiittiijiin eliikkeestii. Luottamushenkiltielzikettd
ei yhteensoviteta muun sosiaaliturvan kanssa. Kunnallinen ekikelaitos voi har-
kinnan perusteella mytintiizi my<is ylimeiziriiisen luottamushenkil<ieliikkeen.

Rahoitus. Eldkkeet rahoitetaan kunnallisten tycinantajien varoista. Vuodesta
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1988 Hhtien eliikejiirjestelmdn rahoitus tulee perustumaan osittaiseen rahas-
tointiin.

Hallinto. Kunnallinen eliikelaitos vastaa jiirjestelmiin hallinnosta. Sisdasi-
ainministeri<i on valvova viranomainen. Kunnallisen elzikelaitoksen eliikelau-
takunta ja korkein hallinto-oikeus toimivat valituselimind.

Rintamaveteraanien varhaiselzike

Varhaiseliike. Varhaiseldke maksetaan rintamaveteraanien varhaiseliikelain
(vuodelta 1982) perusteella. Yleiset edellytykset eliikkeen saamiseksi ovat, ette
miespuolisella veteraanilla on rintamasotilastunnus tai naispuolisella veteraa-
nilla rintamapalvelustunnus, veteraani asuu Suomessa, on ansainnut ty<ielii-
kettzi yksityisellii tai julkisella sektorilla ainakin l0 vuodelta viimeisiitii l5
vuodesta, ei saa eltikettii (osael2ikettii ja ennen 65 iktivuotta alkanutta vanhuus-
eldkeosaa lukuun ottamatta), veteraanin ty<isuhteen pzizittymisestii ei ole kulu-
nut yli vuotta eiviitkii ty<intekoa jatkavan ansiot ytia fIM 776 kuukaudessa.
Yksiltillinen edellytys varhaiseliikkeeseen on, ettd veteraani oli ollut sotavan-
keudessa tai hiinelld on sotavamma, josta aiheutuu ainakin 10 o/o:n invaliditeet-
ti. Jos veteraani ei ole ollut sotavankeudessa eikii hiinelld ole sotavammaa,
varhaiseltikkeen saaminen edellyttiiii tytikyvyn alentumista sairauden tai vam-
man vuoksi niin paljon, ettd se haittaa ansioty<itri. Lisiiksi edellytetiiiin, ettd
veteraani on tdyttzinyt 60 vuotta tai 58-59-vuolias miespuolinen veteraani oli
ollut rintamapalveluksessa viihintiidn yhden vuoden.

Varhaiseldke on tycieliikelakien mukaisen tiiyden tyrikyvyttrimyyseldkkeen
suuruinen. Lisiiksi eliikkeensaaja voi saada kansinekike;adesietmiiitii yksil<illi-
sen varhaiseldkkeen tai rintamasotilaseldkkeen.

Rahoitus ja hallinto. Varhaiseliikkeet rahoitetaan samoista maksuista kuin
tyciel[kkeet. Varhaiseldkkeen myrintdii se yksityisen tai julkisen sektorin ty<i-
eldkelaitos, joka olisi mycintiinyt myris ty<ieliilielakien mukaisen tyrikyvytio-
myyseleikkeen.

8.4.3. Tyontekijiiin ryhmdhenkivakuutus
uloffuruls. Ty<imarkJqnajiirjest<ijen sopiman ryhmiihenkivakuutuksen (vuo-
delta 1977) piiriin kuuluvat yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajat. pat-
kansaaja siiilyy vakuutettuna ty<isuhteen peettymisen jiilkeen kolme vriotta, taiviisi vuotta, jos ty<isuhteen pdiittymisen syynai oli tiiydelle ty<ikyvytt<i-wr.-
Itikkeelle. siirtyminen. Vakuutus loppuu palkansaajan siirtyeisd rantruuseiet-
keelle tai ty<isuhteen pzidtyttyd hzinen tiiytteiessziiin-65 vuotla.

Kertasuoritus. Ryhmzihenkivakuutuksesta maksettava kertasuoritteinen
etuus mdd.raiytyy samalla tavalla seki yksityisen ettai julkisen sektorin palveluk-
sessa olevilla. Etuuden mziiirii riippuu vakuutetun iiiitii kuolinhetkellii ja hdnen
viimeisen tyrisuhteensa.piiiittymisvuodesta. Kertasuoritus muodostu-u perus-
summasta sekei mahdollisista lapsi- ja tapaturmakorotuksista. Alle 49-vuotiaa-
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na vuonna 1987 kuolleen edunjiittiijiin osalta perussumma on ensimmiiiselle
edunsaajalle FIM 51.860 ja alenee siitzi asteittain siten, ettii yli 60-vuotiaalla se

on FIM 7.500. Perussummaa korotetaan FIM 21.000 jokaisesta alle 18-vuo-
tiaasta lapsesta. Perussummaa ja lapsikorotusta korotetaan 50 0/0, jos vakuutet-
tu kuolee tapaturmaisesti. Edunsaajia ovat vakuutetun aviopuoliso ja alle 18-
vuotiaat lapset. Ellei heitii ole, korvaus voidaan maksaa edunj?ittiijiistd talou-
dellisesti riippuvaisina olleille yli 18-vuotiaille lapsille tai edunjiittiijiin van-
hemmille.

Rahoitus ja hallinto. Tytinantajat rahoittavat tiimdn vakuutuksen. Sen kus-
tannuksiin menee yksityisellii sektorilla l,l promillea palkoista. Vakuutusmak-
sun vdhimmdismiidrii on FIM 34,30. Tapaturmavakuutusyhti<it kerddvdt va-
kuutusmaksut tapaturmavakuutusmaksun yhteydessii ja tilittevet ne ryhmii-
henkivakuutusta varten perustetulle Tyontekijiiin ryhmdhenkivakuutuspoolil-
le, joka jakaa maksut ja vastuut edelleen henkivakuutusyhti<iille. Jdlleenvakuu-
tusosakeyhtiti Varma hoitaa poolia.

Valtion palveluksessa olevien osalta vakuutus hoidetaan Valtiokonttorissa.
Kunnat ja kuntainliitot ovat jiirjestiineet vakuutuksen joko Kunnallisessa el6-
kelaitoksessa, yksityisessd vakuutusyhti<isszi tai maksamalla etuuden suoraan
omista varoistaan. Seurakuntien palveluksessa olevien ryhmiihenkivakuutus
on jdrjestetty samalla tavalla kuin yksityiselld sektorilla.

8 . 4 .4 . Vapaaehtoiset lisiietiikej ?irj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoista liszieliiketurvaa toteutetaan piiiiosin el2i-
kes?iiiti<iillii ja -kassoilla, jotka toimivat sosiaali- ja terveysministerion valvon-
nassa. Suurin osa ndistd eliikelaitoksista on perustettu ennen lakisiiiiteisen ty<i-
eldkejzirjestelmdn voimaantuloa, jolloin ne toimivat vapaaehtoisen tyoeldke-
turvan antajina.

Eliikesiiiititilain alaisia eliikes[iititiitii on 348. Niistii 72 haqoittaa sekd
vapaaehtoista ettd lakisddteistzi eliikevakuutusta ja 276 pelkiistiiiin vapaaeh-
toiita lisiieldkevakuutusta. Ensiksi mainitut seAtidt ovat ns. AB-stiiiti<iitii, jois-
sa B-osasto toimii TEl-eliikkeiden ja A-osasto lisiietujen antajana. Eliikesiiiiti-
<iissd on 242.625 vakuutettua, joista 78.890 kuuluu pelktistdiin lisdturvaa anta-
viin sdiiti<iihin.

Avustuskassalain alaisia eliikekassoja on 29. Niist?i 17 harjoittaa pelkiistiiiin
lisiieliikevakuutusta ja 12 TEL:n tai YEL:n mukaista lakisiiiiteistii ja vapaaeh-
toista eldkevakuutusta tai yksinomaan lakisiidteistii eliikevakuutusta. Eliikekas-
soissa on 117.300 jiisentzi, joista 38.250 kuuluu pelkiistiiiin vapaaehtoista lisil-
eldketurvaa antaviin kassoihin. Ekikekassojen lisiiksi toiminnassa on 20 avus-
tuskassalain alaista hautausavustus- ja eroavustuskassaa, joista maksetaan nii-
den piiriin kuuluvalle 53.350 henkil<ille kertasuoritteisia etuuksia.

Eliikkeet. Vapaaehtoisissa lisiieliikejiirjestelmiss?i maksetaan yleensd van-
huus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitii sekd hautausavustuksia. Etuudet ja
niiden saamisen edellytykset eroavat jiirjestelystd toiseen. Seuraava kuvaus
eduista perustuu eliikesiiiiticiiden osalta Eliikesiiiititiyhdistyksen laatimiin mal-
lisiidnt<iihin ja eliikekassojen osalta Avustuskassojen yhdistyksen tekemiiiin

98



selvitykseen.
Eliikesiilititiissli vanhuuseldke maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden

izissei. Tziysi eliike maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen, viihimmiiisvakuu-
tusajan ollessa l0 vuotta. Tiiysi vanhuus- ja tyrikyvytt<imyyseliike on 60 tai
66 7o eliikkeen perusteena olevasta palkasta, j-ona kiytetahir samaa palkkaa
kuin TEL:ssa. Perhe-eldke on kolmelli edunsaaJafle edunjiittiijdn vanhuuseliik-
keen suuruinen, kahdelle 3/4ja yhdelle l/2 siiid. Hautausavustuksena makse-
taan kaksinkertainen kuukausipalkka.

Eliikekassoissa vanhuuseldke maksetaan miehille 65, naisille 60, 62 tai 65
vu-oden iiissti. Tiiysi vanhuuselflke on 60 tai 66 0/o eldkkeen perusteena olevasta
palkasta 25 tai 30 vakuutusvuoden jiilkeen. Eliikepalkkani keyteterin loppu-
palkkaa_ tai samaa palkkaa kuin TEL:ssa. Tiiysi ty<ikyvyttrimyyieliike or, ,rir-
huusel:ikkkeen suuruinen. Perhe-elzike on tavallisesti li:skelle 

'30 o/o ja lapsille6-8 o/o edunjiitttijiin eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Hautausaiustukse-
na maksetaan tasasumma tai edunjiittiijiin eldkkeestd tai palkasta riippuva
rahasumma.

Yhteensovitus. Vapaaehtoiset lisiieliikkeet yhteensovitetaan lakistiiiteisten
eliikkeiden kanssa. Yhteensovitusraja on 60 tai 66 0/0. Eliikejiif estelystii riippu-
en kansaneliikkeenri otetaan huomioon pohjaosa, pohja- Ja iisaoiien ytri6is-
mii2irii tai ei kansaneldkettzi ollenkaan. Muut lakistititeiset elikkeet otetaan huo-
mioon tiiysimiiiiriiisinii.

Indeksitarkistus. Eltikesiiiititiissii eliikkeiden indeksitarkistukst perustuvat
palkkojen muutoksiin. Eliikekassoissa indeksitarkistukset tehdtiiin TEl-indek-
sin tai palkkaindeksin perusteella. Er:iissd kassoissa tarkistuksia tehdiiiin har-
kinnan mukaan.

Rahoitus. Eliikestiiiti<iissii tytinantaja rahoittaa eldketurvan. Eliikekassoissa
my<is vakuutetut osallistuvat kustannuksiin. Vakuutetun maksu vaihtelee I -3_0/o palkasta. Tycinqntaja maksaa loput tarvittavat varat. Korkein kiiyt<issii
oleva makst on 2,4 0/o vakuutetun palkasta.

Tanska

E liikej iirj e stel miit :

- kansaneliikejtirjestelmii
- osaekikejiirjestelmri
- palkansaajien lisiieliikejiirjestelmd
- j ulkisen sektorin lisiieliikej iirj estelm[t
- vapaaehtoiset lisiieliikejii{estelmdt

58

(DDKI=FIM0,66)
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8.5. 1. Kansaneliikejtirjestelmii

Ulottuvuus. Kansaneldkejzirjestelmdkattaa pakollisesti kaikki Tanskassa asu-
vat maan kansalaiset ja tietyin edellytyksin mytis ulkomaalaiset. Jdrjestelmdiin
kuuluvat mytls ulkomailla tanskalaisessa aluksessa, tanskalaisen yrityksen
tytairyhti<issd tai Tanskan valtion palveluksessa tytiskentelevdt henkil<it.

Etuudet. Kansaneldkejdrjestelmdstd maksetaan tasasuuruisia ja osin tulosi-
donnaisia vanhuuseldkkeitii ja aikaiseliikkeitd. Kansaneliikejiidestelm?iii uudis-
tettiin perusteellisesti vuoden 1984 alussa, jolloin ty<ikyvytt<imyys- ja lesken-
elaikkeet korvattiin aikaiseldkkeilld. Hautausavustus maksetaan sairausvakuu-
tuksesta.

Eliikkeiden maksaminen ulkomaille ulkomaiden kansalaisille edellyttdd so-
siaaliturvasopimusta.

Vanhuuselflke. Vanhuuseliike maksetaan 67 vuoden iiistii. Eliikkeen saami-
nen edellytt62i, ettri vakuutettu on asunut Tanskassa veihintiiiin yhden vuoden
15 ikdvuoden tdyttiimisestzi. Tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan 40 asumisvuotta
15 ja 67 ikdvuosien viilillii. Siirtymiikautena, joka kestriii vuoden 1989 lop-
puun, eldkeifln ttiyttiivii vakuutettu saa tAyden eliikkeen mycis, jos hdn on asu-
nut Tanskassa vdhintiiiin 10 vuotta l5 ikrivuoden ttiyttzimisen jiilkeen ja tuosta
ajasta viihintridn viisi vuotta viilitt<imiisti ennen 67 ikdvuoden taiyttiimistti. Jos
vakuutetulla ei ole tayteen eldkkeeseen vaadittavaa vakuutusaikaa, hdnelle
maksetaan asumisaikaan suhteutettu osa tiiydestii eldkkeestd.

Vanhuuseldke koostuu tasasuuruisesta perusosasta ja tulosidonnaisesta elti-
kelisiistzi. Tasasuuruisen perusosan mdiirii on DKK 38.592 vuodessa yksiniiisil-
le henkiltjlle sekd naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa eldkettii. Jos molem-
mat aviopuolisot ovat oikeutettuja eldkkeeseen, perusosa on molemmille DKK
35.448 vuodessa.

Perusosa on tulosidonnainen vuoden 1984 tammikuusta ldhtien 67 ja 70
ikdvuosien viilillii. Perusosaa alennetaan 60 0/o siitii osasta eldkkeensaajan tyti-
tuloa, joka ylittiiii DKK 54.800 vuodessa.

Perusosan lisiinzi maksetaan tulosidonnaista eliikelisiiii. Eliikelistin triysi
miieird on DKK 8.208 vuodessa yksindiselle ja naimisissa olevalle, jonka puo-
liso ei saa elzikelis62i. Jos mycis toinen puoliso saa eltikelis66, on lis:in tdysi
mii;irzi molemmille DKK 7.632 vuodessa. Eldkelisdn tiiyttii mddrdd alennetaan
30 0/o siitd osasta tuloa, joka yksinziisell?i el2ikkeensaajalla ylittea DKK 9.950
vuodessa. Jos avioparista molemmat puolisot saavat eliikelis:in, tuloraja on
heille yhdessii DKK 14.300 vuodessa ja tdyden eliikelisiin alennusprosentti 15
molemmille eli yhteensii 30. Tuloharkinnan jdlkeen eliikelistid ei eniiii makseta,
kun sen mdiirii on DKK 960 tai vdhemmdn vuodessa. Tuloharkinnassa ei oteta
huomioon kansaneldkettii eikri ty<isuhteen perusteella saatavia elzikkeitii.

Vaikeissa oloissa eliivdlle eldkkeensaajalle voidaan harkinnan perusteella
maksaa henkiltikohtaista lisiiii. Ntiitii lisizi varten voivat piiiikaupunkiseudun
kunnat kiiyttiiii vuodessa rahamddrdn, joka on DKK 1.833 kerrottuna niiden
alueella asuvien eldkkeensaajien mzidrdllii. Muilla kunnilla miiiirii on DKK
1.523. Asuntojen ldmmityskustannuksiin kunnat voivat kiiyttiiii DKK 2.441
samoilla perusteilla kuin edell6.

Aikaiseliike. Tyokyvytttimyyseliike my<innettidn aikaiseldkkeend 18-66-
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vuotiaalle vakuutetulle, jonka ty<ikyky on fyysisen tai psyykkisen sairauden
vuoksi alentunut viihintiiiin puolella. Ty<ikyvyn alentumista arvioitaessa verra-
taan niitd tuloja, joita vakuutettu koulutuksensa ja aikaisemman toimintansa
huomioon ottaen voisi saada voimiaan ja valmiuksiaan vastaavalla tytill6, nii-
hin tuloihin, joita vastaavan koulutuksen omaavat, saman ikriiset vikuutetut
normaalisti saavat. Arvioinnissa voidaan lisiiksi ottaa huomioon vakuutetun
ikd, tyri, asuinpaikka ja ty<illisyystilanne sekd muut seikat, joihin kyseessd ole-
vassa tapauksessa on syyta panna painoa.

Elakkeite on neljiid eri kokoa ty<ikyvytt<imyyden asteesta riippuen. Eluikkeet
koostuvat tulosidonnaisista perusosasta ja eliikelisiistzi sekii tasasuuruisista ty<i-
kyvytt<imyysosasta ja ansiokyvytt<imyysosasta. Perusosan ja elzikeliszin tiiydet
mriziriit ovat samat kuin vanhuuseldkkeessii. Tyrikyvytt<imyysosan mddrd on
yksiniiiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa eliikeitzi, DKK 17.964
vuodessa. Jos myris puoliso saa eldkkeen, maksetaan molemmille DKK 15.396
vuodessa. Ansiokyvytt<imyysosan vastaavat mdeirdt ovat DKK 2a.888 ja
18.024 vuodessa.

Korkein el6ke my<innetdiin 15-59-vuotiaalle vakuutetulle, joka on teysin
ansiokyvyt<in tai jolla on jiiljele vain merkityksetrin osa ansiokyvystii. Timii
elzike koostuu perus-, tyrikyvytt<imyys- ja ansiokyvytt<imyysosista ja eldkeli-
sdstii. Korkeimman eltikkeen triysi miiririi on yksiniiiselle ja naimisisia olevalle
jonka puoliso ei saa eliikettd DKK 88.652 vuodessa. Jos molemmat puolisot
saavat tdmzin eldkkeen, sen tdysi mdzirei on molemmille DKK 76.500 vuodes-
sa.

Keskimmiiinen tyrikyvytt<imyyseldke my<innetdiin 18-59-vuotiaalle vakuu-
tetulle, jonka ansiokyky on alentunut noin kaksi kolmasosaa, ja 60-66-vuoti-
aalle vakuutetulle, jonka ty<ikyvyttrimyys on samaa luokkaa kuin korkeinta
ty<ikyvyttcimyyseldkettd saavalla vakuutetulla. Etuus koostuu perus- ja tyriky-
vyttcimyysosasta sekd eliikelisiistii. Ttiysi mriiirii on yksindiselle elzikkeensaajal-
le ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa eliikettii, DKK 64.764 vuodeisa.
Jos molemmat puolisot saavat eldkkeen, mziiird on molemmille DKK 59.476
vuodessa.

Korotettu, tavallinen el6ke tai tavallinen el:ike mycinnetddn l8-66-vuotiaal-
le vakuutetulle, jonka ansiokyky on alentunut terveydellisten syiden vuoksi
vdhintdiin puolella, ja l6-66-vuotiaalle vakuutetulle, jonka ansiokyky on
alentunut vdhintiidn puolella muiden kuin terveydellisten syiden vuoksi, sekd
50-66-vuotiaalle vakuutetulle terveydellisten ja sosiaalisten syiden niin vaa-
tiessa. Elzike on korotettu alle 60-vuotiailla ja tavallinen 60 vuoita tiiyttiineillii.
Korotettu eliike koostuu perusosasta ja eliikelisiistii sekd varhaiseldkeosasta.
Viimeksi mainitun miiiirti on DKK 8.976 vuodessa eikd se ole tulosidonnainen.
Korotetun tavallisen eliikkeen tiiysi miiiirii on DKI( 55.776 vuodessa yksiniii-
selle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa elzikettii. Jos naimisissi olevan
puoliso saa my<is eliikettii, sen tiiysi mzitirii on molemmille DKK 52.054 vuo-
dessa. Tavallinen eliike muodostuu perusosasta ja eliikelis?istd. Sen ftiysi miidrii
on yksindiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa eliikeitii, DKK
46.850 vuodessa. Jos molemmat puolisot saavat eldkkeen, sen tdysi mddrd on
DKK 43.080 vuodessa molemmille.

Tuloharkinnassa kdytetiizin samoja perusteita ja tulorajoja kuin vanhuus-
eldkkeessii.
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Lesket saavat entisen leskenelzikkeen asemesta korotetun tavallisen tai taval-
lisen aikaiseldkkeen, elleivdt ole tytikyvytttimyyden perusteella oikeutettuja
korkeimpaan tai keskimmiiiseen aikaiseldkkeeseen.

Aikaisekikettii voidaan korottaa henkiltikohtaisella lisiillii samalla tavalla
kuin vanhuuseldkkeessii. Lisiiksi voidaan maksaa tasasuuruista apulisiiii l8-
67-vuotiaalle henkiltille, joka tarvitsee pysyvristi toisen henkiltin apua tai jonka
ty<ikyvytt<imyys aiheutuu voimakkaasta heikkoniik<iisyydestii tai sokeudesta.
Apulisrin miiiirzi on DKK 17.964 vuodessa. Hoitolisflii maksetaan, jos edunsaa-
ja on jatkuvasti toisen henkil<in hoidon tai liisniiolon tarpeessa. Hoitolisdn
miiiirii on DKK 35.856 vuodessa. Apulisiiii ja hoitolis?iii ei makseta samanai-
kaisesti.

Vakuutetulla, joka on ty<ikyvyttin, mutta joka ei saa eliikettii koska jatkaa
edelleen ty<intekoa, on oikeus tydkyvytttimyystukeen, jos hdn muutoin olisi
oikeutettu korkeimpaan tai keskimm?iiseen aikaiseldkkeeseen. Samanlaista tu-
kea maksetaan kuuroille henkikiille. Etuuden mdiird on DKK 17.316 vuodessa
yksinriiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa tytikyvytt<imyystukea.
Jos molemmat puolisot saavat ty$kyvyttdmyystukea, etuus on molemmille
DKK 14.040 vuodessa.

Asumistuki. Eldkkeensaajalle maksetaan tulosidonnaista asumistukea, jos
asumiskustannukset omassa tai vuokra-asunnossa ylittiiviit tuloista, perheen
koosta ja asunnon huoneiden lukumiiiiriist?i riippuvan alarajan. Alaraja on
l5 0/o alle DKK 98.700 vuodessa jziiivistii tuloista, jos asunnossa on yksi huone
enemmdn kuin perheenjdsenid, 20 0/o niistii jos huoneita on kaksi enemmdn
kuin perheenjiiseniti, ja 25o/o,jos huoneita on ainakin kolme enemmln kuin
perheenjiiseniii. Kun tulot ylittiivet DKK 98.700 vuodessa, aLarajat ovat 25, 30
tai 35 0/0. Asumistuen miidrd on alarajan ja asumiskustannusten viilinen erotus.
Asumiskustannuksina otetaan huomioon enintddn DKK 54.600 vuodessa.
Asumistuen viihimmriismiiiirii on DKK 648 ja enimmdismii?irii DKI( 28.818
vuodessa. El2ikkeensaajan itsensii on maksettava asumiskustannuksista viihin-
tiiiin DKK 5.600 vuodessa.

Indeksitarkistus. Elzikkeitii tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, huhti- ja
lokakuussa, elinkustannusindeksin perusteella. Tarkistus edellyttiiii vdhintiiiin
3 o/o:n muutosta indeksissd.

Rahoitus. Kansaneldkkeet rahoitetaan pddosin valtion varoista. Vakuutetut
maksavat vanhuuseldkkeite varten 3,5 0/o tulostaan. Ty<inantajilta peritiiiin tyri-
kyvytt<imyyseliikkeiden kustannuksiin DKK 190 vuodessa jokaisesta koko-
vuotisesta tytintekijiistd. Kunnat maksavat neljiisosan henkiltikohtaisten lisien
kustannuksista.

Hallinto. Kansaneliikejdrjestelmdd varten ei ole perustettu erillistii hallinto-
organisaatiota. Kuntien viranomaiset vastaanottavat eldkehakemukset, teke-
viit eliikep[:it<ikset ja maksavat eliikkeet. L:izinintasolla toimivat kuntoutus- ja
eliikelautakunnat ratkaisevat ty<ikyvytt<imyysasteen.

Sosiaaliministeritillii on kansaneliikejdrjestelmdn valvontaoikeus ja hallinto-
valta koko maan tasolla.

Muutoksenhakueliminii toimivat kuntien viranomaiset, liiiinintason valitus-
lautakunnat ja ylimpiind asteena sosiaaliasiain valituslautakunta.

Varhaiseliike. Tytittdmyysvakuutukseen kuuluva varhaiseliike (1979) makse-
taan 60 vuotta tiiyttiineelle vapaaehtoisesti eliikkeelle jiiiiviille vakuutetulle.
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Eliikkeen saadakseen vakuutetun on pitiinyt kuulua ty<itt<imyyskassaan veihin-
tiiiin l0 vuoden ajan viimeisistii 15 vuodesta. Eldkkeen miiiirii riippuu el2ike-
ajan pituudesta sekd tyrittomyysplivdrahan miidriistii. Ensimmiiiseltii 30 kuu-
kaudelta varhaiseldke on yhtii suuri kuin tyritt<imyyspziiv:iraha (enintddn DKK
104.855 vuodessa), seuraavilta 24 kuukaudelta 80 0/o tytitttimyyspdivtirahasta
ja jiiljellii olevalta eldkeajalta yleisen eliikeiiin (67 vuotta) tiiyttiimiseen asti
70o/o tyottomyyspiiiviirahasta. Eliikkeensaaja voi tehdii ty<itd vuodessa edel-
leen enintd?in 200 tunnin ajan ilman, ettii sillii vielii on vaikutusta varhaiseliik-
keen saamiseen.

8.5.2. Osaeliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Osaeliikettd maksetaan vuoden 1987 alusta osa-aikatyrihrin yhdis-
tettynii 60-66-vuotiaalle palkansaajalle ja itsendiselle yrittiijiille. Osaeliike
edellytttiii, ettd edunsaaja asuu ja ty<iskentelee Tanskassa tai tanskalaisessa
aluksessa. Lisiiksi edellytetiirin, ettd edunsaaja on maksanut vakuutusmaksuja
palkansaajien lisiieltikejiirjestelmiiiin vrihintddn l0 vuodelta viimeisten 20 vuo-
den aikana ja on ollut viimeisten 12 kuukauden ajan palkansaajana Tanskassa
tai vzihintiidn yhdeksiin kuukauden ajan tanskalaisessa aluksessa. Ty<itt<imyys-
vakuutukseen kuuluvaa varhaiseliikettii saavan edunsaajan katsotaan taytta-
vdn ndmd edellytykset.

Tyciaikaa on osael[kkeeseen v[hennettdvii viihintiidn yhdeksdlld tunnilla vii-
kossa tai vtihinttitin neljiisosalla keskimiiiiriiisestii viikkoty<iajasta viimeisten
yhdeksiin kuukauden ajalta. Jiiljelle jiiiiviin keskimzidrdisen ty<iajan tulee olla
viihintiidn 15 ja enintdiin 30 tuntia viikossa. Osaekikkeelle siirtymisen jiilkei-
nen tyriaika on jaksotettaya siten, ettd jokaiseen neljdnnesvuoteen sisiiltyy
ainakin 20 ty<ipiiiviiii.

Osaeliike. Osaeliike mddriiytyy sairausvakuutuksen piiiviirahan mukaan.
Vuosittaisen osaeldkkeen mddrd on L/39 sairausvakuutuksen ptiivdrahan tiiy-
destii miiiiriistzi jokaiselta teydelte tunnilta, jolla keskimziiiriiistd viikottaista
tyciaikaa alennetaan. Osaeliikkeelle siirtymistii edeltiiviistii ty<iajasta otetaan
huomioon eninttidn 39 viikkotytituntia. Tiiysi osaeldke on 15 tuntia viikossa
ty<iskenteleviille DKK 65.000 vuodessa. Osaeliike voi olla korkeintaan 90 0/o

osaeleikkeelle siirtymista edelteven ja eliikkeelle siirtymisen jrilkeisen tycitulon
erotuksesta. Osaeldkkeen mddrd alenee 2l/2vuoden kuluttua 80 o/o:iin tiiydestii
miiiiriistdiin ja edelleen kahden vuoden kuluttua 70o/o:iirr.

Elzikkeen maksaminen lopetetaan 67 vuoden vanhuuseliikeiiissii.
Indeksitarkistus. Eliikkeen miiiirzi tarkistetaan kerran vuodessa, huhtikuus-

sa.
Rahoitus. Osaeliikkeet rahoitetaan valtion varoista.
Hallinto. Eliikkeiden hallinnosta vastaavat samat viranomaiset kuin kansan-

eldkej iirj e stel mii s sii.
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8.5.3. Palkansaajien lisiieliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Ty<imarkkinajiirjest<ijen perustaman lisiieliikejiirjestelmiin (vuo-
delta 1964) piiriin kuuluvat l6-66-vuotiaat yksityisen ja julkisen sektorin pal-
kansaajat, joiden ty<iaika on viihintiiiin l0 tuntia viikossa tat 43 1/3 tuntia
kuukaudessa. Itsendiset yrittejat ovat periaatteessa jiirjestelmiin ulkopuolella,
mutta henkil<i, joka saa tuloa sekd yrittiijiin?i ettii palkansaajana, lasketaan pal-
kansaajaksi ja siten jiirjestelmiidn kuuluvaksi. Jos palkansaaja siirtyy itseniii-
seksi yrittiijiiksi, hiinelld on oikeus pysyA edelleen jiirjestelmdssd, mikiili hdn on
kuulunut sen piiriin palkansaajana vdhintiiiin kolme vuotta. Lisiieliikejiirjestel-
md perustuu pakollisen vakuutuksen periaatteelle.

Etuudet. Lisiieliikejiirjestelmiistd maksetaan vanhuus- ja leskeneliikettii.
Yanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan 67 vuoden iiistii. Eliikkeen ottami-

nen ei edellytii ty<inteon lopettamista. Eliikkeen ottamista on mahdollista lykii-
tti 70 ikiivuoteen asti, jolloin sen mddrd kasvaa 10 0/o vuodessa.

Eldkkeen mdiirii muodostuu siten, ettd jokainen vakuutusvuosi jolta on mak-
settu vakuutusmaksuja, kartuttaa eliikett?i tietyllii rahamiiiiriillii. Tiiysi eliike
maksetaan 40 vakuutusvuoden jiilkeen eli vuonna 2005, mutta ne vakuutetut,
jotka ovat olleet jiirjestelmdn piirissii sen voimaantulosta liihtien saavat tiiyden
eliikkeen 35 vakuutusvuoden perusteella. Vakuutusmaksuja nostettiin huo-
mattavasti vuoden 1982 alusta, jonka johdosta eliikkeen enimmdism?iziniksi
tulee DKK 10.800 vuodessa 40 vakuutusvuoden jzilkeen. Ennen vuotta 1982
enimmdiseliike oli DKK 4.008 vuodessa. Varsinaisen eliikkeen lisiinii makse-
taan bonusta, joka muodostuu jiidestelmiin peruskoron ylittdvdstd korkotuo-
tosta.

Huhtikuun 1987 jiilkeen eldkkeelle jii2ivii saa lisdeldkkeend enintddn DKK
5.468 ja vuoden 1988 huhtikuun jrilkeen jaava DKK 5.886 vuodessa. Bonusten
osuus nlistd miiiiristd on yksi kolmasosa.

Eliike maksetaan vuosittain kertasuorituksena, jos sen mddrii on alle DKK
600 vuodessa.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan 62 vuotta tiiytttineelle nais- tai mies-
leskelle, jonka avioliitto oli jatkunut ainakin 10 vuotta. Edunjiittiijiin edellyte-
tiidn kuuluneen jiirjestelmriiin viihintzirin 10 vuotta.

Leskeneliikkeen mddrd on 50 0/o lisiieliikejiirjestelmiin mukaisesta edunjdttd-
jdn vanhuuselilkkeestii tai, jos edunjiittiijii ei vielii ollut ekikkee[a, siite elek-
keestd, jonka htin olisi kuollessaan saanut.

MikAli leskellii on oikeus eldkkeeseen useamman kuin yhden avioliiton
perusteella, yhdistetyt eliikkeet saavat olla enintiitin puolet ttiydestii lisiieliik-
keestri ja mahdollisista lykkdyskorotuksista. Siinii tapauksessa, ettd leski on itse
ansainnut omaa eldkettii, hzin voi 67 vuoden itissii saada joko oman vanhuus-
ekikkeen tai leskeneldkkeen riippuen siitd, kumpi on suurempi.

Leskeneliike maksetaan my<is eronneelle naiselle. Eliikkeen mzidrzi on tiill<iin
suhteessa avioliiton aikaisiin vakuutusvuosiin.

Leskeneliike p66ttyy aina, jos leski solmii uuden avioliiton, mutta alkaa
uudelleen, jos uusi avioliitto purkautuu. Viimeksi mainittu siiiinn<is ei kuiten-
kaan koske eronnutta naista, joka oli mennyt uuteen avioliittoon.

Indeksitarkistus. Elzikkeiden tarkistus ei ole automaattista. Eldkkeitti voi-
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daan tarki staa j iirj estelmdn tuottamasta ylij iiiimiistii.
Rahoitus. Vakuutetut ja tytinantajat vastaavat jiirjestelmdn rahoituksesta.
Kuukausipalkasta vakuutetut maksavat vakuutusmaksua DKK 32,40 ja

tyrinantajat DKK 64,80. Jos ty<iaika on kuukaudessa alle 130 tuntia, mutta
ainakin 86 2/3 tuntia, vakuutetun vakuutusmaksu on DKK 21,60 ja ty<inanta-
jan DKK 43,20 kuukaudessa. Jos ty<iaika on 43 l/3-861/3 tuntia, vakuutus-
maksut ovat vastaavasti DKK 10,80 ja 21,60 kuukaudessa. viikkopalkkaisilla
vakuutusmaksut ovat viikossa neljrisosa edellisistii. Tuntityrissii maksut ovat
DKK 0,20 ja 0,40 tunnilta.

Lisiiel2ikejiirjestelmzi on erittiiin voimakkaasti rahastoiva. Rahasto on sijoi-
tettu liihes kokonaan arvopapereihin. Ty<inantajan takaisinlainaus muodostaa
alle yhden prosentin sijoitetusta piidomasta. Vuonna 1984 tuli voimaan laki,
jonka perusteella valtio perii eliikejrirjestelmiltzi - palkansaajien lisiieliikejiir-
jestelmd mukaanluettuna - erityistri "eldkeveroa". vero on se osa korkotuo-
tosta, joka ylittee 3,5 0/o lisiittynii inflaatioprosentilla.

Hallinto. Ty<imarkkinoiden lisiieliike-niminen laitos vastaa jiirjestelmiin hal-
linnosta. Laitoksen johdossa ovat edustajisto ja hallitus. Edustajisto koostuu
palkansaajien, tycinantajien ja valtion edustajista. Hallituksessa palkansaajat ja
ty<inantajat ovat yhtiikiisesti edustettuina.

Keskuslaitos keriiii vakuutusmaksut suoraan tyrinantajilta sekii my<intiiii ja
maksaa eltikkeet. Eliikehakemusten vastaanotto tapahtuu kuntien viranomaii-
ten sekd maan pankkien ja siiiistokassojen viilityksellii.

Ty<iministeri<ill?i on jdrjestelmdn ylin valvontaoikeus.
Muutoksenhakuelimena toimii ty<iministeri<in asettama valituslautakunta.
Palkansaajien elinkustannuskorvausrahasto. Vuosien 1977 -79 tulopolitii-

kasta sovittaessa piiiitettiin, ettd osa hintojen nousun aiheuttamasta palkkojen
korotuksesta siirretiiiin - ei suoraan palkansaajille - vaan palkansaajan tilille
tdtd varten perustettuun palkansaajien elinkustannuskorvausrahastoon. Ra-
haston hallinto annettiin palkansaajien lisiieliikejdrjestelmzistd vastaavalle lai-
tokselle. Palkansaaj an piiziomatiliii kartutetaan sij oitetun pziiioman korkotuo-
tolla. Palkansaaja saa varat kertasuorituksena kiiytt<i<insii eliikkeelle siirtyes-
sddn. Vuonna 1986 eliikkeellejZizinyt sai kertasuorituksena DKK 5.700 verotuk-
sen jilkeen.

8.5.4. Julkisen sektorin lisiiel2ikejiirjestelmiit

Ulottuvuus. Valtion ja kuntien palveluksessa olevien listieliiketurva perustuu
virkamieslakiin, kuntakohtaisiin jiirjestelyihin ja ty<imarkkinajiirjest<ijen viili-
siin sopimuksiin. Lisiieliikejiirjestelmien lukumiiiinistd ja niiden piirissii olevis-
ta vakuutetuista ei ole tarkkoja tilastotietoja. Seuraava kuvaus liszieliiketurvas-
ta perustuu ns. tyypilliseen eldkejiirjestelyyn. Ktiytiinnrissii jiirjestelmisszi voi
olla suuriakin eroja.

Eliikkeet. Lisiieliikej tirj estelmistii maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja
perhe-eliikkeitii.

Vanhuuselflke. Vanhuuseliike mdiiriiytyy vakuutusvuosien lukumdtiriin ja
loppupalkan mukaan. Tiiysi eliike on 50-80 o/o loppupalkasta 37 vakuutusvuo-
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den jiilkeen. Vakuutusvuosien laskeminen aloitetaan tavallisesti 25 ikiivuodes-
ta. El2ikeikii on 67 vuotta, joskin tietyissii ammateissa se voi olla tiitti alhaisem-
pi. Vakuutettu voi ottaa eliikkeensd alennettuna jo 60 vuoden iiissii tai lykiitii
sen aina 70 vuoteen.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttdmyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin
vanhuuseldke ottamalla vanhuuseliikeikiiiin jiiljellii oleva aika huomioon eldk-
keeseen oikeuttavana aikana. Eliike edellyttii[ ty<ikyvyn alentumista viihintiiiin
kolmasosaan tiiydestei ty<ikyvystii.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekii lapsille.
Yleens?i leskeneliike on 66 0/o edunjiittiijiin loppupalkasta tai eldkkeestd. Lapsel-
le eliikeprosentti on tiitii alhaisempi.

Yhteensovitus. Eliike yhteensovitetaan kansaneldkkeen kanssa siten, ettd
lisiieliikettii alennetaan vakuutusvuosien mddrdstii riippuvalla rahasummalla.
Yhteensovituksesta kansaneliikkeen kanssa tullaan asteittain luopumaan. Pal-
kansaajien lisiieliikejiirjestelmiistii maksettava lisrieliike on jo yhteensovituksen
ulkopuolella.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan palkkojen tarkistuk-
sen yhteydessii.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan julkisin varoin. Vakuutetut kuitenkin osallis-
tuvat tyrimarkkinajiirjestcijen sopimuksilla perustettujen ellikejiirjestelmien
kustannuksiin.

Hallinto. Valtion palveluksessa oleville eliikkeet maksetaan Valtiokonttoris-
ta ja kunnan palveluksessa oleville ao. kunnan varoista, ellei eliikej?irjestelyd
varten ole perustettu eliikekassaa. Eliikekassoja on mm. sairaanhoitoalalla,
opettajilla ja lakimiehillii.

8.5.5. Vapaaehtoiset lisiiel[kejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoinen lisdelilkejiirjestelmii jiirjestetiiiin perusta-
malla el:ikekassa tai ottamalla vakuutus vakuutusyhti<istii tai siiiist<isopimuk-
sella pankissa. Eldkekassan perustaminen edellyttiiii, ettd sen piiriin tulee
vzihintiiiin 50 vakuutettua. Kassoja on noin 180. Niitii ovat perustaneet esimer-
kiksi pankit, vakuutusyhtitit, suurehkot liikeyritykset ja eriiiit ammattiryhmdt
(mm. liiiikiirit ja insin<i<irit). Osa lisiieliikejiirjestelmistii perustuu ty<imarkkina-
osapuolten vzilisiin sopimuksiin. Yksityisten ty<inantajien ohella valtio ja kun-
nat ovat tehneet nziitii sopimuksia. Toimihenkiloistii hieman yli puolet ja ty<in-
tekijriistii noin 10 0/o on liszieliikejiirjestelmien piirissd.

Eliikejiirjestelmiin piiriin tullaan yleensii 25 vuoden iiissd kuuden kuukauden
tai yhden vuoden palvelusajan jtilkeen.

Eliikkeet. Eliikejiirjestelmii voi olla joko jatkuvia vanhuus-, tytikyvytt<i-
myys- ja perhe-eliikkeitii maksava eldkevakuutus tai kertasuoritteisia etuuksia
maksava piiiiomavakuutus tai ndiden yhdistelmii. Viimeksi mainitussa vakuu-
tettu voi itse piitittdd ottaako hiin karttuneen eliikeoikeuden jatkuvana eliikkee-
nd vai kertasuorituksena.

Lain mukaan eldketurvan on seiilytttivd koskemattomana sen jdlkeen, kun
vakuutettu on tiiyttiinyt 30 vuotta ja ollut jiirjestelmdss[ vdhintiidn viisi vuotta.
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Kiiytzinn<issd ansaittu eldkeoikeus useimmiten siiilyy koskemattomana ilman
ikii- ja palveluaikaraj oituksia.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan yleensd 67 vuoden iiissii. Alennet-
tuna eldke voidaan useimmissa j?idestelyissd saada jo 60 vuoden izissd. Jatku-
via eldkkeitd maksavissa jzirjestelyissii el?ike mdiirziytyy palkan ja vakuutusajan
pituuden mukaan. Tiiysi vanhuuseldke on 40 vakuutusvuoden jtilkeen 60-
70 0/o loppupalkasta yhteensovitettuna yleisten eliikkeiden kanssa.

Tytikyvytttimyyseliike. Vakuutusyhti<iissii ja eldkekassoissa toteutetuissa va-
kuutuksissa maksetaan yleensd jatkuvaa tycikyvytt<imyyseliikettd, kun vakuu-
tetun ty<ikyky on alentunut vdhintiiiin kahdella kolmasosalla. Tziysi eliike on
tavallisesti vanhuuseldkkeen suuruinen. Vakuutussopimuksiin sisiiltyy aina
mahdollisuus maksaa vakuutetulle vakuutusmaksut takaisin, jos oikeutta eliik-
keeseen ei synny. Eliike voidaan my<is maksaa kertasuorituksena. Pankkien
kautta jiidestetyissd vakuutuksissa maksetaan yleensii vain vakuutusmaksut
takaisin.

Perhe-eliike. Pddomavakuutuksissa maksetaan perhe-eltikkeenzi yleensd ker-
tasuorituksena edunjiittiijiille karttunut vanhuuseldkeoikeus. Pankeissa jtirjes-
tetyissii vakuutuksissa maksetaan yleensd vain vakuutusmaksut takaisin.

Vakuutusyhtitiissii ja eldkekassoissa jiirjestetyissd vakuutuksissa perhe-eliike
maksetaan nais- ja miesleskelle sekri lapselle. Leskeneliike on 60-100 0/o ja
lapseneliike 10-25 0/o edunjiittiijiin vanhuuseldkkeestii. Tiiysorvoille miiiiriit
ovat kaksinkertaiset. Eriiissii jiirjestelmissii leskille maksetaan lisdetuutena
20-50 0/o edunjdttiijiin vanhuuseldkkeestii, jos leski ei ole oikeutettu kansan-
eliikejiirjestelmdn aikaiselzikkeeseen sen tuloharkinnan vuoksi.

Perhe-eliiketurvaa tiiydennetiiiin yleisesti kertasuoritteisia etuuksia maksa-
valla ryhmiivakuutuksella sekii hautausavustuksella. Ryhmiivakuutuksen etuus
voi olla enintzizin DKK 480.000. Hautausavustuksen miiiirii on tavallisesti kak-
si kertaa edunjiitttijiin vanhuuselzlkeoikeuden suuruus.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eleikkeitti tarkistetaan useimmiten jiit'es-
telmien ylijiiiimiin sallimissa rajoissa.

Rahoitus. Yleensii vakuutetut maksavat kolmasosan ja tytinantaja kaksi kol-
masosaa lisiieliikkeiden kustannuksista.

Valtio valvoo lisiieltikejiirjestelmien sijoitustoimintaa. Valtio perii lisiieliike-
jiirjestelmiltii samanlaisen 'eldkeveron' kuin palkansaajien lisiiel2ikejiirjestel-
mdssd.
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9. Ldnsi-Euroopasta

9.1. Alankomaat
Eliikejiirjestelmdt:
- kansaneliikejdrjestelmii
- palkansaajien lisiieliikejtirjestelmiit

- yksityisen sektorin lisdel?ikej ?irj estelmdt

- julkisen sektorin lisiieliikejiirjestelmd
- varhaiseliikejiirjestelmiit

(NLGI=FIM2,20)

9. l. 1. Kansanel[kejiirjestelmii

Ulottuvuus. Kansaneldkejdrjestelmd muodostuu neljiistii eliikelaista. Vanhuu-
seliikelaki (vuodelta 1957) ja perhe-eldkelaki (1959) kattavat koko viiest<in.
Tyrikyvyttrimyyselzikkeite varten on kaksi lakia. Yleinen ty<ikyvytttimyyselii-
kelaki (1975) kattaa kaikki 18 vuotta tdyttiineet henkiltit. Tyrikyvytt<imyyseld-
kelaki (1966) kattaa vain ty<isszi olevat palkansaajat.

Henkilti, joka ei ole pakollisesti vakuutettu, voi ottaa itselleen vapaaehtoisen
eldkevakuutuksen. Vakuutus voidaan vapaaehtoisesti pitee voimassa ulko-
mailla oleskelun ajan.

Etuudet. Kansaneldkejiirjestelmdn maksamat vanhuus- ja perhe-eldkkeet
ovat tasasuuruisia. Yleisessii tyrikyvytttimyyseltikelaissa eldkkeet ovat tasasuu-
ruisia, vaihdellen vain tytikyvytt<imyysasteen mukaan. Tydkyvyttdmyyseliike-
lain ekikkeet miiiiriiytyvdt sit?i vastoin ansioiden ja tytikyvytt<imyysasteen
mukaan. Hautausavustus maksetaan sairausvakuutuksesta palkansaajavakuu-
tettujen jilkeen.

Vanhuus- ja perhe-eliikkeet maksetaan ulkomaille my<is ilman sosiaaliturva-
sopimusta.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan naisille ja miehille 65 vuoden iiissti.
Huhtikuusta 1985 liihtien vanhuuseldke on maksettu naimisissa oleville naisil-
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le heidiin tiiytettyddn elSkeizin aviomiehen iiistii riippumatta. Aikaisemmin
naimisissa oleva nainen sai vanhuuseldkkeen vasta, kun mies oli siirtynyt eliik-
keelle, ellei nainen ollut miehenszi huoltaja.

Tdyden eltikkeen saamiseksi vaaditaan, ettd vakuutettu on maksanut vakuu-
tusmaksut jokaiselta vuodelta 15-64 ikdvuosien viilillii. Jos vakuutettu ei ole
maksanut tiiyttii mddrdd maksuja, eliikettzi alennetaan 2 0/o kutakin puuttuvaa
vuotta kohti. Viihennystd ei kuitenkaan tehdii niilki henkildilla, jotka ovat
tiiyttdneet l5 vuotta ennen vuotta 1957, ovat maan kansalaisia ja ovat asuneet
maassa vzihintdzin kuusi vuotta 59 ikdvuoden tdyttzimisen jiilkeen. Eliikkeen
saaminen ei edellytd ty<inteon lopettamista.

Teiyden vanhuuseldkkeen mdiirii on yhdelle eldkkeensaajalle NLG 13.274,52
vuodessa ja eldkkeensaaja-avioparille yhteenszi NLG 19.187,28 vuodessa.
Avoliitossa oleva vakuutettu rinnastetaan avioliitossa olevaan. Elzikkeisiin
maksetaan lomarahana kerran vuodessa - toukokuussa - yhdelle eldkkeen-
saajalle NLG 813,1 2 ja avioparille NLG l. 161,48.

Vanhuuseldkkeen suuruus mridriiytyy siten, ettd yhdelle eldkkeensaajalle elii-
ke on puolet maan nettovdhimmdispalkasta. Huhtikuun 1985 eliikeuudistuk-
sen jiilkeen tdhain eldkkeeseen maksetaan erityisliszid niin paljon, ettzi lopulli-
nen eldke on 70 0/o nettovdhimmtiispalkasta eli sama mdlrzi kuin ennen el?ike-
uudistusta. Avioparille eliike on 100 0/o nettovdhimmziispalkasta. Niille aviopa-
reille, joista vain toinen puoliso on oikeutettu ekikkeeseen, maksetaan 50 0/o

nettovdhimmdispalkasta ja sen lisiiksi erityislisee niin paljon, ettd lopullinen
eldke on 100 0/o nettovdhimmiiispalkasta. Huhtikuusta 1988 lShtien erityislisd
on kuitenkin tulosidonnainen, jos se puoliso, joka ei saa eliikettii, on alle 60-
vuotias.

Tytikyvytttimyysellike. Ty<ikyvytt<imlyseliike my<innetiiein vakuutetulle,
joka on sairauden tai heikkouden vuoksi tiiysin tai osittain kyvyt<in hankki-
maan ty<issd, joka vastaa hdnen voimiaan ja kykyjiiiin ja jota h6nen koulutuk-
sensa ja aikaisemman tycinszi huomioon ottaen kohtuudella voidaan odottaa
tekevdn, niitii ansioita, joita fyysisesti ja psyykkisesti terveet vakuutetut
samanlaisella koulutuksella ja ty<ipaikalla tavallisesti ansaitsevat. Tytimarkki-
natilanne otetaan huomioon ty<ikyvyttrimyysmeiiiritelmdn soveltamisessa si-
ten, ettd sopivan ty<in puute oikeuttaa tdyteen ty<ikyvyttrimyyseliikkeeseen,
vaikka l:iziketieteellisesti katsottuna tyokykyii olisikin jiilje[4.

Yleisessii tytikyvytttimyyseliikelaissa tyrikyvyttrimiit jaetaan kuuteen luok-
kaan tyokyvytt<imyysasteen mukaan. Luokat ovat 25-340/o, 35-440/o, 45-
540/0, 55-640/o, 65-79o/o ja 80-1000/0. Eliike miiiiriiytyy tasasuuruisena
siten, ettd eldke on alimmasta ty<ikyvytt<imyysluokasta ykispdin 20o/o,30o/o,
400/0,500/0,65 0/o tai 800/o ns. perusmiiziriistii. Tiiysi perusmddrd on 2l vuotta
tiiyttdneelle yksinziiselle henkil<ille NLG 80,33 pziivzissd. Naimisissa oleville
sekd lasta huoltavilla yksiniiisill?i tiiysi perusmdiird on NLG 93,26 tai NLG
114,48 pdivdssri jiiljellii olevasta ansiokyvystii riippuen. Alle 2l-vuotiailla
perusmddrdt ovat pienempiii.

Tytikyvytttimyyseliikelain perusteella maksettavat eldkkeet miirirziytyvrit tyo-
kyvytt<imyysasteen ja ansioiden mukaan. Ty<ikyvytt<imdt jaetaan seitsemddn
luokkaan tyrikyvytt<imyysasteen mukaan. Luokat ovat I 5-24 o/o, 25-34 o/0,

35-44o/0,45-54o/0,55-64o/0,65-79 0/o ja 80- 100 0/0. Eliikkeet ovat vastaa-
vasti luokasta riippuen l0 o/o, 17 ,5 o/0, 26,5 o/0, 35 o/0, 44 o/o, 57 o/o ja 70 0/0. eleik-
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keen perusteena olevasta palkasta. Elzikkeen perusteena olevalla palkalla on
vdhimmiiismzizirii - NLG 140,09 pdiviissii - ja enimmiiismtiiirzi - NLG
262,28 pziivzissd. Eliikkeestii viihennetiiiin yleisen ty<ikyvyttomyyseliikelain pe-
rusteella maksettava el2ike.

Molemmissa eldkelaeissa eldkkeend maksetaan korkein eldke, jos eliikkeen-
saaja tarvitsee toisen henkil<in jatkuvaa hoitoa.

Lomaraha on 7,5 0/o edellisen vuoden ty<ikyvytttimyyseliikkeen mdziriistii.
Lomaraha maksetaan kerran vuodessa - toukokuussa.

Tycikyvyttrimyyseldke tulee maksuun vuoden kuluttua tytikyvytt<imyyden
alkamisesta. Tiimiin ajan maksetaan sairausvakuutuksen pdiv?irahaa. Ty<iky-
vytt<imyyseldke muutetaan vanhuuseliikkeeksi eliikkeensaajan tiiyttiiessti 65
vuotta.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan naisleskelle ja lapselle.
Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan naisleskelle, joka huoltaa alle l8-vuo-

tiasta lasta. Ellei huoltovelvollisuutta ole, lesken edellytetiidn tdyttiineen 40
vuotta tai olleen ty<ikyvyt<in viihintiiiin kolmen kuukauden ajan edunjtittiijiin
kuoleman aikaan. Eliike maksetaan my<is edunjiittiijiin kuollessa 35-39-vuoti-
aalle leskelle, jonka lapsi oli mennyt naimisiin tai kuollut ennen edunjiittiijiin
kuolemaa. Jos edunjzittiijii oli tiiyttzinyt 65 vuotta avioliittoa solmittaessa, avio-
liiton edellytetiiiin jatkuneen vdhintiiiin viisi vuotta, ellei avioliitosta ollut syn-
tynyt lasta.

Eliike maksetaan leskelle 65 vuoden ikiiiin asti. Jos leski solmii uuden avio-
liiton, eliikkeen maksu lopetetaan. Tiill<iin hzinelle maksetaan kertasuoritukse-
na enint66n vuoden leskeneliikettd vastaava summa.

Jollei leski ole oikeutettu varsinaiseen leskeneldkkeeseen, hdnelle maksetaan
viiliaikainen leskenavustus. Avustus maksetaan kuudelta kuukaudelta, jos leski
on alle 27-vuotias. Jokaista ikiivuotta kohti 26 ikiivuoden jiilkeen avustuksen
maksamista jatketaan yhdellii kuukaudella. Enintiiiin avustusta maksetaan l9
kuukaudelta.

Leskeneldke ja viiliaikainen leskenavustus ovat leskelle, jolla ei ole huollet-
tavanaan alle 18-vuotiasta lasta, yksinriisen henkil<in vanhuuseldkkeen suurui-
sia. Jos leskelld on huollettavanaan lapsi, eliike on avioparieliikkeensaajalle
maksettavan vanhuuseliikkeen suuruinen. Lomarahat maksetaan samalla ta-
valla kuin vanhuuseldkkeessti.

Eronnut nainen, joka ei ole solminut uutta avioliittoa, voi saada leskeneltik-
keen.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan vain tiiysorvoille. Eliike maksetaan 16
ikdvuoteen asti tai 27 ikiivuoteen asti, jos lapsi on ty<ikyvyt<in tai jatkaa opis-
keluaan. Lapsenel2ike on alle l0-vuotiaalle NLG 4.248, l0-l5-vuotiaalle
NLG 6.372 ja 16 vuotta tiiyttdneelle NLG 8.495,88 vuodessa. Kerran vuodessa
maksettavat lomarahat ovat vastaavasti NLG 258,24, NLG 387,36 ja NLG
516,36.

Indeksitarkistus. Kansaneliikkeitii on tarkistettu palkkaindeksin perusteella
kaksi kertaa vuodessa - tammikuussa ja heindkuussa. Vuonna 1984 tiistii kui-
tenkin poikettiin ja eldkemenojen sddstiimiseksi eldkkeitii hieman alennettiin.
Vuosina 1985-1987 eliikkeite ei korotettu.

Vakuutusmaksuperusteen yliiraja tarkistetaan palkkaindeksin mukaan ker-
ran vuodessa.
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Rahoitus. Vakuutetut, tytinantajat ja valtio vastaavat eliikkeiden rahoituk-
sesta.

Vakuutetun vakuutusmaksu vanhuuselzikkeisiin on ll,7 5 o/oja perhe-eliik-
keisiin 1,25o/o vakuutusmaksun perusteena olevasta tulosta, jonka yldraja on
NLG 64.550 vuodessa. Vakuutettu maksaa lisiiksi palkansaajien tyrikyvytt<i-
myysel2ikettd varten 14,40/o palkastaan, jonka yltirajana on NLG 262 paivassd,

- viitenii pziiviinii viikossa. Yleistii tyrikyvyttcimyyseliikettd varten vakuutettu
ei maksa vakuutusmaksua.

Palkansaajien ty<ikyvytt<imyyseliikettii varten vakuutettu ei maksa vakuu-
tusmaksua ensimmdisestii NLG 9l suuruisesta piiiviipalkan osasta, koska yleis-
td ty<ikyvyttcimyyseldkettd varten koottavat maksut peittdvtit sen.

Ty<inantaja maksaa yleistd tytikyvyttrimyyseliikettd varten 6,20/o vaklutetun
palkasta, jonka yliirajana on NLG 64.550 vuodessa. Ty<inantajat eiviit maksa
vakuutusmaksuja palkansaajien ty<ikyvyttrimlyseliikettii eiviitkri vanhuus- ja
perhe-eliikkeitd varten.

Itseniiiset yrittiijiit maksavat omaa eldketurvaansa varten vakuutetun ja
ty<inantajan yhteisen vakuutusmaksun suuruisen maksun.

valtio maksaa pienituloisten vakuutettujen ja lapsesta saakka ty<ikyvyttti-
mien vakuutusmaksut. Lisiiksi valtio maksaa sen osan kustannuksista, joita
vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmaksut eivdt kata.

Ty<ikyvyttrimyys- ja perhe-eliikkeisiin tarkoitetuista maksuista rahoitetaan
mycis tapaturmavakuutuksen tyrikyvytttimyyseldkkeet.

Rahoitus perustuu jakojiirjestelmiiiin. Vakuutusmaksut kootaan verotuksen
yhteydessri.

Hallinto. Sosiaalivakuutuspankki huolehtii vanhuus-, yleisten ty<ikyvytt<i-
myys- ja perhe-eliikkeiden hallinnosta. Sosiaalivakuutuspankin alaisena on eri
paikkakunnilla yhteensd,22 tyonetwostoa, jotka my<intavat ja maksavat el6k-
keet. Tydneuvostojen hallintoelimet koostuvat tyrintekij<iiden ja tyrinantajien
edustajista.

Palkansaajavakuutettujen tydkyvytt<imyyseliikkeiden hallinto on 25 toimi-
alayhdistyksellii, jotka on perustettu teollisuuden piiiihaaroja varten. Tyrinteki-
j<iiden ja ty<inantajien edustajat ovat yhdistysten hallinnossa edustettuina.

Sosiaali- ja terveysministericilld on kansaneliikejiit'estelmiin ylin valvonta.
Eltikkeiden valituseliminii toimivat alueelliset valituslautakunnat ja niiden

yliipuolella ylin valituslautakunta. Valtiovarainministeriri toimii valituselime-
nd vakuutusmaksuja koskevissa asioissa.

9 .1.2. Palkansaajien lisiieliikej[rjestelmiit

Yksityisen sektorin lisiieliikej iirj estelm[t

Ulottuvuus ja hallinto. Yksityisen sektorin palkansaajien lisiieliiketurvasta
huolehtivat teollisuusalakohtaiset elzikekassat, yrityskohtaiset el?ikekassat ja
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vakuutusyhti<iistii otetut eldkevakuutukset. Noin 82 0/o kaikista palkansaajista
on lis[elSketurvan piirissii. El:iketurva ei ole pakollinen, mutta sosiaali- ja ter-
veysministerion piiiit<iksellzi eldkekassaan kuuluminen voidaan tehdii pakolli-
seksi.

Teollisuusalakohtaisia elzikekassoj a on 7 9 . Niissii on 1 , 5 milj oonaa vakuutet-
tua, joista useimmat ovat pakollisesti vakuutettuja. Yrityskohtaisia eliikekas-
soja on 1.090 ja niissii on 0,6 miljoonaa vakuutettua. Vakuutusyhti<iistii otet-
tuja eliikevakuutuksia on noin 18.000 ja niisszi noin kolme miljoonaa vakuu-
tettua. Teollisuusalakohtaisten eliikekassojen hallinnossa vakuutetut ja tytin-
antajat ovat yhtzilziisesti edustettuina. My<is yrityskohtaisten eliikekassojen hal-
linnossa vakuutetut voivat olla mukana.

Ty<intekijiit ja toimihenkil<it kuuluvat yleensii samaan eliikejiirjestelmiiiin.
Yrityskohtaisissa eliikekassoissa eldketurvan piiriin kuulumisen alaikiiraja on
tavallisesti 25 vuotta, joskus 2 I vuotta. Teollisuusalakohtaisissa eldkekassoissa
ikiiraja on 18 tai 2l vuotta. Ikzirajat eivdt koske perhe-el6kett6.

Eriiill?i itseniiisillii yrittiijillii on omia lisiieliiketurvaa antavia eliikekassoja.
Niitd on erityisesti sairaanhoitoalan yritttijillii.

Eliikkeet. Palkansaajien lisdeliikejiirjestelmien on taytetteve vuonna 1952
annetun eliikelain vzihimmdisvaatimukset. Lain mukaan jiidestelmiistd on
maksettava ainakin vanhuus- ja perhe-elekkeita. Eliiketurvan tulee siiilyii kos-
kemattomana yhden vuoden vakuutusajan jiilkeen. Vakuutusmaksut voidaan
maksaa takaisin vakuutetulle, joka muuttaa pysyviisti pois maasta ennen eld-
ketapahtumaa. Sama koskee naista, joka avioliittoon mennessddn luopuu ty<is-
t?iiin kodin ulkopuolella. Vakuutusmaksut voidaan maksaa takaisin mytis sil-
loin, kun eliike jiiii pieneksi tai vakuutusaika on alle viiden vuoden. Avioerossa
nainen siiilyttiiii oikeutensa leskeneldkkeeseen avioliiton kestoajalta.

Samoista perusvaatimuksista huolimatta jzirjestelmissd on suuria eroavuuk-
sia.

Vanhuuseliikeikii on normaalisti 65 vuotta. Joillakin teollisuuden aloilla
sekai naisilla erdissd vanhemmissa eliikejiidestelmissd on 60 vuoden eliikeikii.
Yleensd eliike miiiirdytyy ansioiden ja vakuutusvuosien m66rdn mukaan. Ta-
vallisesti ekikettii karttuu 1,75o/o loppupalkasta jokaiselta vakuutusvuodelta.
Enimmiiiseliike on 70 0/o loppupalkasta yhdessii kansaneldkkeen kanssa 40
vakuutusvuoden jdlkeen.

Naislesken eliike on 70 0/o edunjiittiijiin eliikeoikeudesta. Miesleskelle el6ket-
td maksetaan harvoin. Lapseneldke on 14 0/o edunjiittiij?in eliikeoikeudesta.
Tiiysorvolle eliike on yleensd kaksinkertainen.

Tytikyvytttimyyseliikettii maksaa alle puolet jiirjestelmistii. Tytikyvytto-
myyselzikettd saavat yleensd vain korkeimmin palkatut toimihenkil<it, koska
eldkkeeseen oikeuttaa vain kansaneliikejiirjestelmdn tydky\rytt6myysel[kkeen
perusteena olevan palkan yliirajan ylittdvii tulon osa.

Indeksitarkistus. Niissii jiidestelmissd, joissa eliikkeet yhteensovitetaan kan-
sanel2ikkeiden kanssa, eliikkeitii tarkistetaan elinkustannusten muutosten pe-
rusteella. Muutoin tarkistuksia tehdiiiin vain ty<inantajan harkinnan mukaan.

Rahoitus. Vakuutetut ja ty<inantajat osallistuvat eldkkeiden kustannuksiin.
AnsioelSkejdrjestelmissd vakuutetun maksu on 3-6 0/0, ty<inantajan l0-20o/o
eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Jiirjestelmissd, joissa etuudet mriiiriiyty-
vdt vain vakuutusajan pituuden mukaan, vakuutettujen maksut ovat kiinteitii.
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Kokonaisuutena katsoen vakuutetut rahoittavat eldkemenoista 25-50 o/o ja
tytinantaj at loput. Eliikekassojen kokonaisvaroista voidaan sij oittaa enintiiiin
l0 o/o tyrinantajan yritykseen.

Rahoitus perustuu rahastointiin.

Julkisen sektorin lisiieliikej iirj estelmiit

Valtion ja kuntien palveluksessa olevilla sekzi opettajilla ja eriiillii valtion omis-
tuksessa olevilla teollisuuden aloilla, kuten sdhk<i-, kaasu- ja vesivoimateolli-
suudessa, ty<iskentelevillii on oma lisiieliikejiirjestelmtinsti. Eliikkeet mdiirdyty-
vzit siind samojen perusteiden mukaan kuin yksityisen sektorin lisiieliikejiirjes-
telmissii. Maksussa olevia el2ikkeitii tarkistetaan ansiotason muutosten mu-
kaan. Eliiketurvan rahoitus perustuu rahastointiin. Hallinto on tdtd varten
perustetulla eliikekassalla.

9. 1 .3. Varhaiseliikejiirjestelmiit

Tytimarkkinajiirjesttijen vzilisiin sopimuksiin perustuvia varhaisel?ikejiirjestel-
miii on sekzi yksityisellzi ettzi julkisella sektorilla. Yksityisellii sektorilla sopi-
muksia on yli 400. Niistii noin 300 on yrityskohtaisia ja loput teollisuusalakoh-
taisia. Sopimusten piirissii on hieman yli kaksi miljoonaa palkansaajaa eli noin
puolet lisiieliiketurvan piirissti olevista palkansaajista.

Varhaiseliikejiirjestelmdt eroavat jossain miitirin toisistaan. Useimmiten
varhaiseltike edellytt?iai, ettd palkansaaja on ollut yrityksen tai teollisuusalan
palveluksessa viihinttiiin l0 vuotta. Varhaiseltike maksetaan tavallisesti 62
vuoden iiissii. Erdillzi aloilla eliikeikii on alempi, jopa 58 vuotta. Julkisella sek-
torilla varhaiseliike maksetaan 62 vuoden i6ssd, paitsi sairaalalaitoksessa, jossa
ikiiraja on 60 vuotta. Yksityiselld sektorilla varhaiseliike on 80 0/0, julkisella
sektorilla 90 0/o loppupalkasta. Varhaiselzikettd maksetaan normaaliin eliikei-
kzizin asti. Eltikett?i tarkistetaan tavallisesti samalla kuin aktiivivakuutettujen
palkkoja.

Vakuutusmaksu on 2 - 3 o/o palkkasummasta. Vakuutettu ja ty<inantaja jaka-
vat kustannukset tasan keskendtin niisszi puolessa kaikista jzirjestelmistd, joissa
vakuutettu osallistuu rahoitukseen. Muissa ty<inantaja vastaa yksin varhaise-
liikkeiden kustannuksista. Yrityskohtaiset varhaiseliikejiirjestelmiit ovat yri-
tyksen omassa hallinnossa. Teollisuusalakohtaista jiirjestelmdd varten on pe-
rustettava erillinen hallinto-organisaatio.
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9.2. Belgia

Eliikej iirj e stel m iit :

- palkansaajien eliikejiirjestelmii
- julkisen sektorin el2ikejzirjestelmiit

- itseniiisten yrittiij ien eliikej ?irj estelmd

- vapaaehtoiset lisiieliikej?irjestelmdt

(BELI=FlM0,l2)

9.2.1. Palkansaajien eliikej[rjestelmd

Ulottuvuus. Palkansaajien eliikejzirjestelmiin (vuodelta 1967) piiriin kuuluvat
yksityisen sektorin palkansaajat sekii ne julkisen sektorin palveluksessa olevat,
jotka eiviit ole virkamiehiii. Jrirjestelmiidn kuuluvat my<is eriiiit vapaiden
ammattien harjoittajat, kuten muusikot, taiteilijat, lehtimiehet ja ammattiur-
heilijat. Jdrjestelmridn kuuluvilla merimiehillii ja kaivosmiehillii on eliikeikii?i
j a eliikkeen laskutapaa koskevia erityiss?iiinn<iksiii.

Belgian kansalaiset voivat ottaavapaaehtoisen eliikevakuutuksen, jos pakol-
lisen vakuutuksen edellytykset eiviit ole voimassa.

Etuudet. Eliikkeinii maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteu-
tettuja vanhuus- ja leskeneldkkeitii. Lapsenelzikkeet ovat tasasuuruisia. Ansio-
perusteisia ty<ikyrrytt<imyyselzikkeitii sekii hautausavustuksia maksetaan sai-
rausvakuutuksesta.

Ekikkeiden maksaminen ulkomaille ulkomaiden kansalaisille edellyttiiii so-
siaaliturvasopimusta.

Vanhuuselflke. Vanhuuseliike maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden
izissii. Miehet, joilla on viihintzidn 45 vakuutusvuotta, voivat jAade eliikkeelle
64 vuoden irisszi. Vakuutetut, jotka ovat olleet vaarallisesssa tai epiiterveellises-
sii ty<issd vdhintiitin viisi vuotta viimeisten 15 vuoden aikana ennen 64 lka-
vuotta tai yhteensii l2 vuotta koko tyriuran aikana, piiiiseviit vanhuuseldkkeelle
64 vuoden i6ssii.

Merimiesten el2ikeikd on 60 vuotta. Maanalaista kaivostytitii tehneet piidse-
viit eliikkeelle 55 ja maanpiizillistri kaivosty<itzi tehneet 60 vuoden idssti. Maan-
alaisessa kaivostyrissii viihint?iiin 25 vuotta olleet piiiiseviit eliikkeelle ilman
ikiirajaa.

Miespuolisten vakuutettujen eliikeikii on alaspiiin liukuva siten, ettd he voi-
vat ottaa eliikkeen viisi vuotta normaalia eliikeik?iii aikaisemmin eli samassa
idssii kuin naispuoliset vakuutetut. Tiill<iin miesten eliikettii alennetaan 5 0/o

vuotta kohti. Eliikkeen ottamista voidaan lykiitii viidellii vuodella eltikeiiistii
yl<ispiiin. Jos vakuutettu tiill<iin maksaa edelleen vakuutusmaksuja, karttuu
hdnelle lisiiii eliikeoikeutta, ellei hiin jo ole oikeutettu tiiyteen eliikkeeseen tiiy-
den vakuutusajan jdlkeen. Muutoin lykkiiysajan ansioita voidaan kiiyttiiii eliik-
keen laskemiseen, jos ne tuottavat paremman ekikkeen kuin varsinaista eltike-
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ikiiii edeltiivdt ansiot.
Eliikkeen saaminen edellyttzid, ettii vakuutettu on ollut tyrissti vdhintiiiin l0

vuotta, josta viihintiiiin yhden vuoden velittdmesti ennen eliikkeelle siirtymis-
tti. Muilta kuin Belgian kansalaisilta vaaditaan Belgiassa asumista elzikkeen
saamisen ehtona.

Tiiysi eliike edellyttiiti miehilte 45 ja naisilta 40 r.uoden vakuutusaikaa.
vakuutusaikaan lasketaan mytis ty<itttimyysajat, sairausajat ja palvelusaikaa
armeijassa. Mikali vakuutetulla ei ole t?iyttii miizirid vakuutusvuosia, eldke las-
ketaan suhteessa vakuutusvuosiin. Niiitii miespuolisilta vakuutetuilta, jotka
ovat maksaneet vakuutusmaksuja koko ajan vuodesta 1946, einiiitzi vakuutus-
aikavaatimuksia edellytetii. Merimiehilte edellytetiiiin l4 vuoden vakuutusai-
kaa.

Tdyden eldkkeen miiiirii on yksiniiiselle sekzi naimisissa olevalle vakuutetul-
le, jonka puoliso saa oman eldkkeen, 60 o/o keskim:iiireiisistii ansioista koko
tyrisseioloajalta. Naimisissa olevalle vakuutetulle, jonka puoliso ei saa omaa
eldkettri, eldkeprosentti on 75.

Keskimdiiriiisiii ansioita laskettaessa todelliset ansiot tarkistetaan kuluttaja-
hintaindeksilld sekd yleistii taloudellista kasvua osoittavalla indeksillii. foimi-
henkilciillii on el[kkeen perusteena oleville ansioille asetettu yldraja,joka on
BEL 1.104.123 vuodessa. Tycintekijciillti ei tiitti yldrajaa ole.

Vanhuuseldkkeen vdhimmiiismddrd, on yksintiiselld eldkkeensaajalla BEL
215.224 ja avioparieliikkeensaajille yhdessii BEL 312.720 vuodessa. foimihen-
kiltiilH eleikkeen enimmdismiizird on yksiniiisellii naispuolisella eliikkeensaajal-
la BEL 388.777, miespuolisella BEL 406.435 ja avioparilla BEL 485.975 vuo-
dessa.

Ty<inteon jatkaminen eltikeaikana voi alentaa eliikettii. Eliikettii alennetaan
\gtmanneksella, kun ansiot ylittriviit huoltovelvollisella BEL 25.929ja muilla
BEL 17.286 kuukaudessa. Kun ansiot ovat kaksinkertaiset nziihin miitiriin ver-
rattuna, eliikkeen maksaminen lopetetaan kokonaan.

Kerran vuodessa - toukokuussa - eldkkeensaajille maksetaan kertasuorit-
teinen lomaraha. Yksiniiiselle eldkkeensaajalle se on BEL 14.842ja avioparille
yhdessii BEL 18.552.

Naispuolinen vakuutettu, joka jiiii kotiin hoitamaan lasta, kartuttaa edelleen
el?ikeoikeutta lapsen kolmanteen ikdvuoteen saakka (tai kuudenteen, jos lapsi
on vammainen), mikiili hiin jatkaa vakuutusmaksujen maksamista. tisatcsi
edellytetiiein, ettd vakuutettu oli kuulunut eliikevakuutukseen vzihintiizin vuo-
den ajan ennen lapsen syntymiiii.

Eronnut nainen voi maksaa vapaaehtoisesti vakuutusmaksuja saadakseen
oman vanhuuseldkkeen. Hiin voi tiilkiin laskea hyvdkseen omien vakuutus-
maksujen lisiiksi puolet aviomiehen avioliiton aikana maksamista vakuutus-
maksuista.

Perhe-eliike. Perhe-el2ikettzi maksetaan leskelle. Miehet saivat leskeneliikeoi-
keuden vuonna 1984. Lapset eiv:it saa lapseneliikettii, mutta heille maksetaan
korotettuj a lapsiavustuksia.

Leskeneliike. Leskeneldkkeen saamiseksi vaaditaan, ettii edunjiittiijii sai itse
elzikett[ tai oli ollut vakuutettu viihintiiiin yhden vuoden ajan viilittrimiisti
ennen kuolemaansa sekd viihintiizin puolet siite ajasta, joka oli kulunut 20 ike-
vuoden tziyttiimiseste eHketapahtumaan.
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Leskeneliike maksetaan 45 vuotta tiiytttineelle leskelle ja ty<ikyvystiiiin vii-
hintiiiin kaksi kolmasosan menettdneelle leskelle sekd lasta huoltavalle leskelle.
Ellei avioliitosta ole lasta tai edunjiittiijiin kuolema aiheutui muusta syystii kuin
tapaturmasta, avioliiton edellytetdzin jatkuneen vzihintdiin vuoden ajan ennen
edunj iittiij iin kuolemaa.

Leskeneliikkeen mii:irii on 80 0/o edunjiittiijiin eliikkeestii tai eldkeoikeudesta,
joka tzissri tapauksessa lasketaan avioparielzikkeend. Eldkkeen vzihimmtiismiid-
rd on sama kuin yksiniiiselld vanhuuseldkkeensaajalla edellyttiien, ett?i edunjiit-
tiijii oli oikeutettu tdyteen eldkkeeseen. Leskeneliikkeessd kiiytetiiiin samoja
tulosidontasiiiintcijI kuin vanhuuseldkkeessd.

Leski, joka ei ole oikeutettu leskeneldkkeeseen, saa edunjiittiijiin kuollessa
yhden vuoden leskenelzikettd vastaavan kertasuorifuksen. Jos varsinaista les-
keneldkettri saava leski solmii uuden avioliiton, eldkkeen maksu lopetetaan,
mutta hiinelle maksetaan kertasuorituksena kahden vuoden eliike.

Eronnut nainen voi erdin edellytyksin saada leskeneldkkeen.
Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytt<imyyseldke maksetaan sairausvakuutuk-

sesta.
Vakuutettu on oikeutettu tytikyvytt<imyyseliikkeeseen, kun hdnen ty<ikykyn-

sd on fyysisen tai psyykkisen sairauden vuoksi alentunut siinii mii6rin, ettei hdn
voi ansaita kuin enintddn kolmasosan niistd ansioista, joita samanikdiset, ter-
veet ja vastaavan koulutuksen saaneet saavat samassa tai vastaavassa tydsse.
Lisiiksi vaaditaan, ettd vakuutettu on maksanut vakuutusmaksut viihintiiiin
kuudelta kuukaudelta, josta ajasta hdn on tyriskennellyt ainakin 120 tyopiiiviiii.
Osa-aikaty<itii tehneiltii edellytetiidn kuuden kuukauden ajalta joko 120 tyopiii-
vdd tai 400 tyrituntia.

Ensimmdiseltii tycikyvytt<imyysvuodelta vakuutettu saa sairausvakuutuksen
piiivrirahaa. Eliikettii aletaan maksaa toisesta tytikyvytt<imyysvuodesta. Eliik-
keen mddrd on 65 0/o ansiotuloista, jos edunsaajalla on huollettavia ja 43,5 o/o

jos heitzi ei ole. Ekikkeen perusteena olevan ansiotulon yldraja onBEL 2.975
piiivaissii. Huollettavia ovat vaimo tai mies, jotka eiviit ole ansiotycissd, lapset,
sekd vanhemmat, jotka ovat tdyttiineet 55 vuotta tai ovat tyokyvyttomiii.

Kaivosmiehille maksetaan lisiiksi erityistii tytikyvytt<imyyseliikettii, jos he
ovat olleet maanpiiiillisessd kaivostytissd vdhintddn l0 vuotta tai maanalaises-
sa kaivostyossii vdhintzirin viisi vuotta. Neite viihimmiiisaikoja ei vaadita, jos
kaivostyo on jatkunut yhtiijaksoisesti 20 vuoden iiin tiiyttzimisestii. Etuus on
tasasuuruinen, vaihdellen kaivosty<in laadun ja huollettavien lukumddrdn mu-
kaan.

Merimiehet ovat oikeutettuja samoin erityiseen ty<ikyvyttomyyselzikkeeseen
ty<ikyvyn alennuttua vrihintdiin kolmasosalla normaalista. Etuus on ansioihin
suhteutettu samalla tavalla kuin muillakin palkansaajilla.

Varhaiseliike. Belgiassa on kiiyttissti kaksi varhaiseliikejiirjestlmiiii, jotka
ovat nykyisessd muodossaan voimassa vuoden l987loppuun asti. Toinen var-
haiseliikkeistd kuuluu tyritttimyysvakuutukseen ja toinen eldkevakuutukseen.

Tytitttimyysvakuutukseen kuuluva varhaiseldke (vuodelta 1974) perustuu
ty<imarkkinajiirjesttijen tekemiidn sopimukseen. Varhaiseldke maksetaan tycit-
t<imiiksi joutuneelle henkil<ille yleensii viisi vuotta ennen normaalia vanhuus-
el5keikiiii. Eldkkeen miizir:i on ty<ittomyysetuuden tiiysi miiiirii lisiittynii puolel-
la sen ja loppupalkan erotuksesta.
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Eliikevakuutukseen kuuluva varhaiseliike (vuodelta 1975) maksetaan 57vuotta ttiyttiineelle vakuutetulle, joka luopuu vapaaehtoisesti ty<istiidn. Eliike
on saman suuruinen kuin vanhuuseliike normaaiissa eliikeiiissii. Varhaisekik-
keen my<intdminen_edellyttdii, ettii eldkkeelle siirtynyt korvataan yrityksessii
ty<itttimiillii henkil<illii viihintziiin kolmen vuoden ajitsi. Jos korvlamista eitehdri, eldkkeen mddrdri alennetaan.

Tulosidonnainen eliike. Tulosidonnaista eliikettii maksetaan eliikkeensaajal-lq jonka varsinainen eliike ei yllii viihimmiiistavoitteeseen. Tavoite on n-oin
90.0/o eliikejzirjestelmiin vtihimmdiseldkkeestd. Tuloharkinnassa otetaan huo-mioon l-apsilisiii ja eriiitii avustusluontoisia tuloja lukuun ottamatta kaikkimuut tulot sekd varallisuus.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan kuluttajahintain-
deksin muututtua viihintiiiin 2 0/0. Tarkistus on saman suuruinen kud inAe6in
muutos. Sosiaalimenojen kasvun hillitsemiseksi useista indeksitarkistuksistaluovuttiin vuosina I 984-86.

Rahoitus. Vakuutetut, ty<inantaja ja valtio vastaavat eldkkeiden rahoittami-
sesta. Rahoitus perustuu jakojiirjestelmiiiin.

Vanhuu_s- ia perhe-eliikkeisiin vakuutetut maksavat 7 0/o palkastaan ja ty<in-antajat 8,86 0/o vakuutetun palkasta. Tycikyrrytt<imyyseliikieisiin vakuuietut
maksav-at l,l5o/o.ja ty<inantajat 2,2o/o palkoiita. fi,6tyvytttimyyseliikkeisiin
menevillii maksuilla rahoitetaan mycis muut sairausvakuuiuksen menot. Kai-vosteollisuu9ftuJ? merenkulussa vakuutusmaksuprosentit ovat joitafrin pro-
sentliyksikkcijii edellisiii korkeampia.

Piente.n yritysten maksurasitusia helpotetaan siten, ettii niille palautetaan
vuosittain osa vakuutusmaksuista takaiiin. Edellytyksend on, ettii^yrityksessii
on.alle.50 tydntekijee tai se on suostunut viihentiimiidn ty<iaikaa So/o:lla tailis?iiimii[n ty<intekijflmaarda 3 o/o:lla. vakuutusmaksupalautus .i tor[. .iryy-yhti<iitii, vakuutusyhtidita, pankkeja, kaasu- ja siihk<iyhti<iita eita Hiikintiiaianpalveluksia tuottavia yrityksie.

Yaltio maksaa noin 20 0/o vanhuus- ja perhe-eliikemenoista. Tycikyvytt<i-
myyseldkkeissd valtio maksaa 50 0/o eliikkeistii ensimmdiseltii tyrikyvytt<i"ir;-
vuodelta, 75 0/o toiselta vuodelta ja 95 o/o seuraavilta. Hautausavustukset lius-tannetaan kokonaan valtion varoista.

Tyritt<imyysvakuutukseen kuuluvat varhaiseliikkeet rahoitetaan ty<ittcimyys-vakuutuksen yhteydesszi. Eliikevakuutuksen varhaisel[ke rahoitetian ,atiionvaroista samoin kuin tulosidonnaiset eldkkeet, joiden kustannuksiin kuitenkin
my<is kunnat osallistuvat.

Hallinto. Vanhuus- ja perhe-eldkkeiden hallinto on Palkansaajien kansalli-
sella eliikelaitoksella. Tdmti laitos my<intziii ja maksaa eliikkeet. Elikehakemuk-
set voidaan jataAasuinkunnan viranomaiiille.

Ty<ikyvytt<imyyseldkkeiden hallinto on Kansallisella sairaus- ja tyrikyvyttri-
myysvakuutuslaitoksella. Tiimiin laitoksen paikallisina elimini toimli ;;in
I 80 keskiniiistd sairausvakuutuskassaa.

Vakuuetut ja ty<inantajat ovat edustettuina eliikelaitosten hallinnossa.
Sosiaaliministericin alainen Sosiaaliturvavirasto keriiii ja viilittiiii vakuutus-

maksut ekikelaitoksille.
sosiaaliministeri<illii on eldkevakuutuksen yleisvalvonta.
Valituseliminii toimivat paikalliset valitusoikeudet, viisi alueellista oikeutta
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9.2.2. Julkisen sektorin eliikejiirjestelmdt

Valtion, maakuntien ja kuntien virkamiehillii, oikeuslaitoksen palveluksessa
olevilla, opettajilla ji armeijalla on omat eliikejiirjestelmiinse. Eleketurvan
tarolteiaso ot 7S o/oioppupaikasta. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden i6ssd
j0 vakuutusvuoden jeiGen. Tziyteen eldkkeeseen vaaditaan kuitenkin 45 vuo-
den vakuutusaika. BHtckeet on sidottu kuluttajahintaindeksiin sekd julkisen
r.f.iorin put[tojen kehitykseen. Tyrinantajat rahoittaval eldketurvan yksin
muutta tuin peitre-eliikkeiden osalia, joiden kustannuksiin myds vakuutetut
osallistuvat.

sekti ylimpiind Korkein oikeus.- 
fui"or.iesten ja merimiesten erityisetuuksien hallintoa hoitaa heidiin omat

kansalliset eldkekassansa.

9.2.3. Itsendisten yrittejien eliikejiirjestelmii

Uloffuvuus. Itsenaisten yrittiijien etiikejiirjestelmii (vuodelta 1958) kattaa itse-
niiir.t yrittaj iit mukaan iuettuna maatalousyrittejet._ Avustavat perheenjdsenet
aviopuolisoita lukuun ottamatta kuuluvat mytis vakuutukseen.- fittajat voivat tdydentiid pakollista vakuutustaan vapaaehtoisella lisziva-
kuutuksella.

Etuudet. Eliikejiirjestelmiistd maksetaan tasasuuruisia vanhuus- ja perhe-
eliikkeitd. Tytikyrytittmyyseltikkeet ovat sairausvakuutuksen yhteydessil- -^

Vanhuuseiiit6. Vanhritiseliike maksetaan miehille 65 vuoden ja naisille 60
vuoden iiissii. Vanhuuseldke voidaan ottaa jo viisi vuotta ennen eliikeikiiti,
jolloin sen miieir62i alennetaan 5 0/o kutakin vuotta kohti. Alennusta ei kuiten-
kaan tehdd vakuutetulle, j oka saa ty<ikyvytt<imyyseliikettii. El?ikkeen ottamista
voidaan mytis lykzitii kahdella vuodella eliikeiiistii yl<ispiiin-

faysi ekike edeflytt?i?i miehilla 45 janaisilla 40 vuoden vakuutusaikaa. Lyhy-
empi vakuutusaiki oikeuttaa vastaavaan osuuteen tiiydestii eliikkeestzi. Van-
huuseliike on tasasuuruinen, vaihdellen kuitenkin vakuutusajan pituuden, per-
hesuhteiden sekzi varallisuuden mukaan. Eliikkeen m?iiiriiii alennetaan, jos
edunsaajan tulot tai varallisuus ylittiiviit tietyn yl?irajan Yksindisen henkil<in
eliike on 80 0/o perheelliselle maksettavasta vanhuuseliikkeestii.

perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan vain leskelle. Leskenelzikkeen saamisen
edellytykset ovat samat kuin palkansaaj.ien eliikejiirjestelmlssd. Leskenelflke
on tasasuurulnen,loskin sen mAerean vaikuttavat mytis edunjiittiij?in ikii tyo-
linhetkellii, vakuuiusaika sekii maksettujen vakuutusmaksujen mdiir:i..Leske-
neldkkeen triysi miiiirii on yksiniiisen henkiltin vanhuuseldkkeen suuruinen.

ylimiiiiriiinen elflke. Vaicuutetulle ja hdnen leskelleen voidaan maksaa yli-
mii2irriistii eliikettd, jos he eivdt saa normaalia vanhuus- tai leskenelakette tai
niiden miiiirii jiiii ytimaaraistii eliikettzi pienemmiiksi. Ikikki ylimiiiiriiiset elzik-
keet tulevat makiuun miehillii aikaisintaan 65 ja naisilla 60 vuoden iiisszi.
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Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytttimyyseliikkeen saamisen edellytykset ovat
samat kuin palkansaajien jiirjestelmdssii. Tytikyvytt<imyyseltikkeen maksami-
nen aloitetaan vuoden kuluttua tycikyvyttomyyden alkamisesta. Ensimmiiisel-
tii tycikyvyttrimyysvuodelta maksetaan sairausvakuutuksen peiverahaa. Tyri-
kyvytt<imyysekike on vanhuuseldkkeen suuruinen.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan samoilla perusteilla
kuin palkansaaj ien jiirj estelmiissii.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen maksuilla sekii valtion tuella.
Vakuutettujen vakuutusmaksut riippuvat tyrituloista, vaikka eldkkeet ovat

tasasuuruisia.
Valtio maksaa vanhuus- ja perhe-eliikkeitii varten tukimaksun, jonka suu-

ruus mddrdytyy vakuutettujen vakuutusmaksujen tuoton mukaan. Ty<ikyvyt-
trimyyseliikkeissii valtio maksaa ensimmdiseltii tyrikyvyttcimyysvuodelta 50 0/0

eldkemenoista ja toisesta vuodesta eteenpiiin 90 0/0.

Hallinto. Vanhuus- ja perhe-eklkkeiden hallinto kuuluu Itseniiisten yrittiijien
kansalliselle sosiaalivakuutuslaitokselle. Ttimii laitos my<intaa ja maksaa eliik-
keet. Eldkehakemus jiitetiiiin kuntien viranomaisille. Vakuutusmaksujen ke-
riitijinii toimivat tiitii tarkoitusta varten perustetut kassat.

Tycikyvytt<imyyseltikkeiden hallinto on Kansallisella sairaus- ja tyrikyvytto-
myysvakuutuslaitoksella, joka hoitaa my<is palkansaajien tycikyvyttrimyysva-
kuutusta. Vakuutusta varten yrittiijtin on liityttiivii johonkin keskiniiiseen sai-
rausvakuutuskassaan.

Sosiaaliministeri<illii on eliikejiif estelmdn yleisvalvonta.
Valituseliminii toimivat samat oikeusistuimet kuin palkansaajien jiirjestel-

mdssd.

9 .2.4 . Vapaaehtoiset lisiieltikej iirj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Alle kolmasosa palkansaajista on vapaaehtoisen listielii-
keturvan piirissii. Julkisella sektorilla lisiieliikkeitti ei ole lainkaan. Vakuutuk-
sen piiriin tullaan yleensd 25 vuoden iiissii yhden vuoden palveluksen jiilkeen.
Valtaosa lisdeldkkeist?i on jiirjestetty ryhmiivakuutuksella vakuutusyhtiristii tai
erillisellzi eliikekassalla.

Etuudet. Lisiieliikkeitd koskevat verolait, ty<ioikeuslait ja yleiset vakuutus-
lait. Vuonna 1985 tuli voimaan eldkekassoja koskeva laki, joka muun muassa
sii2itelee eldkekassan perustamista sekii asettaa rahastoja koskevia vaatimuk-
sia.

Vanhuuseliike maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden iiissil. Ekike voi-
daan alennettuna ottaa viisi vuotta ennen yleistd eltikeikii2i. Tiiysi eliike yleensd
edellytt2iii 40 vuoden vakuutusaikaa. Eliikettii karttuu 1,5-2,5 0/o palkasta
vuotta kohti. Eliikepalkkana kiiytetiiiin joko loppupalkkaa tai koko ty<iuran
keskipalkkaa. Eliike yhteensovitetaan yleisten eliikkeiden kanssa.

Leskeneliike on varsin yleinen etuus. Tavallisesti leskenel2ike on puolet tai
kaksi kolmasosaa edunjiittiijiin vanhuuselzikkeestzi. My<is kertasuoritteiset per-
he-eldkkeet ovat yleisizi. Kertasuoritus on tavallisesti 1-3 vuoden palkan suu-
ruinen. Lapseneliikkeitii maksetaan vain harvoin.
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Tydkyvytttimyyseliikkeenii maksetaan palkansaajien eliikejiirjestelm?in eldk-
keen perusteena olevan palkan yliirajan alapuolelle jiiiiviin tulon osalta kor-
keintaan 20o/o ja ylimeneviiltii palkan osalta 60-800/0. Tavallisesti elflkkeen
mzirirei vaihtelee mycis ty<ikyvytt<imyysasteen mukaan.

Maksussa olevien eliikkeiden indeksitarkistus ei ole yleistii.
Rahoitus. Yleensii lisiieliikkeiden rahoitus perustuu rahastointiin. Yleinen

kiiytiintri on, ettd my<is vakuutetut osallistuvat rahoitukseen. Kustannusten
jako tycinantajan ja vakuutettujen kesken vaihtelee suuresti eliikejiirjestelystti
toiseen.

9.3. Espanja

Eliikejiirjestelmdt:
- palkansaajien el?ikejiirjestelmii
- muut palkansaajien eliikejiirjestelmiit

- maataloustycintekij riiden el?ikej iirj estelmii
- kaivosmiesten el?ikej?irjestelmii
- merimiesten eliikejiirjestelmii
- osuustoimintayritysten eldkej zirj estelmii
- kotitalousty<intekij <iiden elzikej zirj estelmii
- myyntiedustajien eliikejiirjestelmii
- lukuisia pienempiri yksityisen sektorin palkansaajaryhmiii kiisittiivi?i elii-

kejiirjestelmiii
- rautatieldisten eliikej?irjestelmii
- armeijan eliikejiirjestelmii
- virkamiesten el2ikejiirjestelmii
- eriiitii pienempiri julkisen sektorin palkansaajaryhmi2i kesittevie el:ike-

jiirjestelmiii
- itsenziisten yrittiijien eliikej?irj estelmiit

- itseniiisten yrittdj ien eliikej iirj estelmii
- pienviljelij<iiden el?ikejiirjestelmii
- vapaiden ammattien eliikejiirjestelmiit

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(ESBl=FIM0,04)

9.3.1. Palkansaajien eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Palkansaajien yleiseen eliikejiirjestelmiiiin kuuluvat teollisuuden,
kaupan ja palvelualojen palkansaajat. Vakuutus on pakollinen. Vakuutettu voi
vapaaehtoisesti jatkaa vakuutustaan, jos pakollisen vakuutuksen edellytykset
lakkaavat.

Vakuutus on pakollisena voimassa mycis siltii ajalta, jonka vakuutettu on
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tyossd ulkomailla tyrinantajansa liihetttimdnd, ellei sosialiturvasopimuksella
ole muuta sovittu.

Vuonna 1985 eliikkeiden saamisen edellytyksiii ja laskutapaa muutettiin
perusteellisesti. Samassa yhteydesse tehtiin piiiit<is useimpien yllii olevassa el6-
kejtirjestelmdluettelossa mainittujen yksityisten ja julkisen sektorin eliikejiirjes-
telmien sekd itseniiisten yrittiijien eliikejiirjestelmien etuuksien yhdenmukais-
tamisesta palkansaajien yleisen el?ikejiirjestemdn kanssa. - Seuraava kuvaus
palkansaajien yleisestii eliikejiirjestelmdstii soveltuu piiiiosin myris muihin elzi-
kejdrjestelmiin.

Etuudet. Eliikejiirjestelmiistii maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvyttrimyys- ja perhe-elekkeite, sekd hautausa-
vustuksia.

Eliikkeet maksetaan 14kertaa vuodessa. Ylimii2iriiiset kuukausierdt makse-
taan heind- ja joulukuussa.

Eldkkeen maksaminen ulkomaille edellytftiii sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan 65 vuotta tiiyttiineelle vakuutetulle,

joka on maksanut vakuutusmaksuja viihintiizin l5 vuoden ajalta. Vakuutusai-
kaan tulee sisdltyd maksetut vakuutusmaksut viihintiiiin kahdelta vuodelta vii-
meisten kahdeksan vuoden aikana. Vakuutetun ei edellytetd olevan mukana
tycielaimdssd tullessaan eliikeikiidn, mutta eldkkeen saaminen edellyttiiii ty<inte-
on lopettamista.

Ennen vuoden 1985 elokuuta 60 vuotta tziyttrineet vakuutetut voivat jeedA
elaikkeelle ennen eliikeuudistusta voimassa olleiden vanhojen s:izintrijen mu-
kaan edellyttden, ettzi he ovat tytissd tullessaan el?ikeikiiiin. Niiiden vakuutettu-
jen edellytetiiiin maksaneen vakuutusmaksut viihintiiiin 10 vuodelta, johon
sisziltyy vakuutusmaksut viihintiiiin 700 piiiviltii viimeisten seitsemdn vuoden
aikana.

Vanhuuseldkkeen mddrd on l0 vakuutusvuoden jiilkeen 50 0/o keskimiiiirdi-
sestii elzikkeen perusteena olevasta tulosta viimeisiltii kahdeksalta vuodelta.
Sen jzilkeen eliikkeen mzirird kasvaa 2 prosenttiyksikk<iii kultakin vuodelta, jol-
loin ttiysi eliike on 100 0/o eldkkeen perusteena olevasta tulosta 35 vakuutusvuo-
den jdlkeen. Eldkkeen perusteena oleva tulo saadaan jakamalla vakuutusmak-
sun perusteena ollut tulo kahdeksalta viimeiseltzi vuodelta luvulla 112. EHk-
keen perusteena olevaa tuloa laskettaessa kiiytetiiiin kahdelta viimeiseltd vuo-
delta tosiasiallista tuloa ja niiltii edeltiiviltii vuosilta kuluttajahintaindeksillzi
tarkistettuja tuloja. Siirtymiikauden sddnn<ikset ovat eliikeperusteessa voimas-
sa elokuuhun 1988 saakka. Vuoden 1987 elokuuhun saakka kiiytetiiiin viimeis-
ten kahdeksan vuoden asemesta kuutta viimeistd vuotta ja vuoden 1988 elo-
kuuhun saakka seitsemiiii viimeistii vuotta. Eliikkeen perusteena olevan tulon
miidriidmistd varten vakuutetut on jaettu 12 ammattiluokkaan, joissa kussakin
tuloille on asetettu viihimmiiis- ja enimmriismiiiiriit. Luokat ovat jiiljempiinzi
rahoituksen yhteydesszi.

Vanhuuseldkkeen viihimmiiismrieirzi on ESB 31.590 kuukaudessa. Jos eliik-
keensaajalla on huollettava aviopuoliso, eldkkeen vdhimmiiismiiiirii on ESB
35.165 kuukaudessa. Maan hallitus mddrdd vrihimmiiiseliikkeet asetuksella
vuosittain. Eldkkeen enimmdismiiiirii on ESB 187.950 kuukaudessa. Se on
pysytetty samana vuodesta 1983.

Tytikyvytttimyysellike. Tyokyvytt<imyyseliike edellyttiiii ty<ikyvyn alenemis-
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ta sairauden tai muun syyn vuoksi. Lisiiksi vaaditaan, ettd vakuutettu on ollut
tytissri viilitttimlsti ennen tyrikyvytt<imiiksituloa. Jos vakuutettu on alle 26-
vuotias, hdnen edellytetiidn maksaneen vakuutusmaksut viihintiiiin puolesta
siite ajasta, joka on kulunut 16 ikiivuoden tiiyttdmisen ja tyrikyvytt<imiiksitu-
lon viilillei. Jos vakuutettu on teiyttiinyt 26 vuotta, hdnen edellytetddn maksa-
neen vakuutusmaksut vzihintiiiin neljdsosasta siitii ajasta, joka on kulunut 20
ikiivuoden tziyttiimisen ja ty<ikyvyttrimiiksitulon viilillii, kuitenkin viihintiiiin
viideltii vuodelta. Viihintiiiin viidesosa vakuutusmaksuista on pitdnyt maksaa
10 vuoden aikana viilitt<imiisti ennen eliikehakemuksen tekemistii.

Jos vakuutettu ei ole ty<issd tyrikyvyttrimdksi tullessaan, hdnen edellytetddn
maksaneen vakuutusmaksut yhteenszi viihintiiiin l5 vuodelta ja viihintiiiin vii-
desosan vakuutusmaksuista viimeistdzin 10 vuoden aikana vtilitt<imdsti ennen
eliikehakemuksen tekemistzi.

Tycikyvytttimat jaetaan seitsemddn luokkaan tytikyvytttimyyden laadun ja
asteen mukaan. Niiistii kaksi luokkaa - lyhytaikainen ja mdiiriiaikainen ty<iky-
vytt<imyys - kuuluvat sairausvakuutukseen. Ty<ikyvyttcimyyseliikkeitii mak-
setaan seuraavien tytikyvytt<imyysluokkien mukaan:

l) Pysyvii, osittainen tydyvyfftimyys; Vakuutetun ty<ikyky on omassa tytissii
alentunut vdhintzidn kolmasosalla. Etuutena maksetaan kertasuoritus, jonka
miidrzi on24 kertaa viimeisin vakuutusmaksujen perusteena ollut kuukausitu-
lo.

2) Pysyvfl, tAysi, ammatillinen tytikyvyttiimyys; Vakuutettu on tiiysin tytiky-
vyt<in omaan tytih<insii, mutta kykenee muuhun tytihon. Eliikkeen mddrd on
55 0/o keskimdiiriiisistii eliikkeen perusteena olevista tuloista, jotka lasketaan
samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeessii. Eliikkeen vdhimm[ismiitirzi on sama
kuin vanhuuseldkkeessii. Jos tytikyvyttomyys alkaa ennen 60 ikzivuotta, Ya-
kuutettu voi halutessaan ottaa elzikkeen kertasuorituksena.

3) Pysyvii, tiiysi, ammatillinen tytikyvytttimyys ammattitaitoa vaativassa
Btissii; Tyokyvytttimyyden miiiirittely on sama kuin edellisessd luokassa, mut-
ta vakuutetulla on vaikeuksia l<iytii[ ty<itii oman ty<ialansa ulkopuolelta iiin (55
vuotta tai enemmdn), yleisen tai erityiskoulutuksen puutteen taikka asuinpaik-
kakunnan erityisten sosiaalisten tai tytiolosuhteisiin liittyvien syiden vuoksi.
Eldkkeen miiiird on 75 0/o keskimtiirtiisistii eliikkeen perusteena olevista tulois-
ta, jotka lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeessd. Eliikkeen vdhim-
meiismiiiirii on sama kuin vanhuuseldkkeessd.

4) Pysyvii, tiiysi, yleinen tytikyvyttdmyys; Vakuutettu on tycikyvyttin kaik-
keen ty<ihrin. Eliikkeen mziiirii on 100 0/o keskimdiirtiisisfti ansioista l2 kuukau-
delta ennen tytikyvytt<imdksi tuloa. Keskiansio lasketaan vakuutetun todelli-
sista tuloista hdnen vakuutusmaksuluokastaan riippumatta. Eldkeperusteen
yliiraja on vanhuuseliikkeesszi k?iytettdvl korkein mahdollinen eldkeperuste.
Ekikkeen viihimmiiismiiiirzi on sama kuin vanhuuseldkkeessd.

5) Tiiysi tytikyvytttimyys; Vakuutettu on kyvyton tekemiiiin mitiiiin tyotti ja
pitdmiiiin huolta itsesteiiin. Eliikkeen miiiirii on sama kuin edellisessii tytikyvyt-
tcimyysluokassa. Elzikkeeseen maksetaan hoitolisiinii 50 0/o keskimiidriiisistii
eldkkeen perusteena olevista tuloista. Tiim?in eldkkeen vdhimmiiismiiiird on
l, 5 kertaa vanhuuseldkkeen viihimmiiismiiiirii.

Ty6kyvytt<imyyseliike tulee maksuun sairausvakuutuksen piiivzirahan mak-
sun loputtua. Ty<ikyvyttrimyydestii riippuen sairausvakuutuksen piiivdrahaa
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maksetaan yhden vuoden, puolentoista vuoden tai kuuden vuoden ajan.
Perhe-eliike. Perhe-eliike edellyttiid, ettd edunjiittiijii sai itse eliikett?i tai oli

maksanut vakuutusmaksut vzihintiiiin 500 piiiviiltii viimeisten viiden vuoden
aikana. Vakuutusmaksuvaatimusta ei ole, jos edunjiittiijii kuoli tytitapaturman
tai ammattitaudin seurauksena.

Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekii edunjiittiijiistii taloudelli-
sesti riippuvaisille muille omaisille.

Leskeneliike. Leskeneldke on 45 0/o edunjiittiijiin ekikkeen perusteena olevista
tuloista samalla tavalla laskettuna kuin vanhuuseldkkeess[ siinii tapauksessa,
ettii edunjiittiijii kuoli ollessaan ty<issii.

Edunjiittiijiin kuollessa eliikeaikana leskeneliikkeend maksetaan pienempi
seuraavista kahdesta: joko 60 0/o edunjiittiijiin eliikkeestti tai 45 0/o edunjiittiijiin
eltikkeen perusteena olleista tuloista. Jiilkimm?iisessd tapauksessa ansiotulot
tarkistetaan indeksillii eliikkeelle siirtymisen aj ankohdasta kuolemaan.

Eleikkeen v?ihimmiiismiidrii on ESB 20.780 kuukaudessa, jos edunsaaja on
alle 65-vuotias, ja ESB 24.065 kuukaudessa, jos edunsaaja on tiiyttiinyt 65
vuotta.

Vaikka leski ei olisi oikeutettu leskeneldkkeeseen, hdnelle voidaan maksaa
siitii huolimatta leskeneliikkeen suuruinen etuus vdliaikaisesti kahden vuoden
ajan.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan alle 18-vuotiaalle, huollettavalle lap-
selle. Ikiirajaa ei kiiytetd, jos lapsi tulee ty<ikyvytt<imiiksi ennen 18 ikrivuotta.
Eliike on kullekin lapselle 20 0/o edunjiittiijiin eliikkeen perusteena olleista
tuloista. Eliikkeen vilhimmiiismdiirii on ESB 9.330 kuukaudessa. Jos lapsi on
menettdnyt molemmat vanhempansa, hdn saa my<is leskeneldkkeen.

Muiden omaisten perhe-elilke. Perhe-eldke voidaan maksaa myris edunjzittri-
jiistd taloudellisesti riippuvaisille muille omaisille. Heite ovat edunjiittiijiin
vanhemmat, alaikiiiset sisaret ja veljet, sisaren tai veljen alaikziiset lapset, nai-
mattomat 45 vuotta tiiytttineet sisaret tai tyttaret sekd naimattomat tiidit. Eliike
on heille 20 0/o edunjtittiijiin eldkkeen perusteena olleista tuloista.

Perhe-eliikkeen yhteismiliirli. Perhe-eliikkeiden yhteismiirirzi ei saa ylittae
I 00 o/o ekikeperusteesta.

Hautausavustus. Hautausavustuksen miiiini on ESB 5.000.
Varhaiseliike. Tammikuussa 1967 eliikejiirjestelmiiiin kuuluneet vakuutetut

voivat jaade varhaiseliikkeelle 60 vuoden iiissii. Tiill<iin 65 vuoden itissti mak-
settavaksi tulevaa elaikettd alennetaan 8 0/o vuotta kohti.

Lokakuussa 1981 perustettiin tydmarkkinasopimuksella uusi varhaiseldke.
T?imiin sopimuksen perusteella tiiysi vanhuuseliike maksetaan 64 vuoden idss6.
Eldkkeelle siirtynyt on korvattava yrityksessii ty<itt<imiillzi, nuorella henkikil-
le.

Vapaaehtoinen lisiivakuutus. Yritykset voivat omalla kustannuksellaan
maksaa vakuutetuille pakollista eldketurvaa parempia etuuksia. Ty<ivoimami-
nisteri<in suostumuksella voivat my<is vakuutetut osallistua niiiden etuuksien
kustantamiseen.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitd tarkistetaan kunkin vuoden
tammikuussa sind vuonna odotettavissa olevan kuluttajahintaindeksin muu-
toksen mukaan. Vuoden lopussa indeksin ja tarkistuksen mahdollinen ero kor-
vataan nostamalla kaikkia niitai eldkkeitii, jotka ovat lakisiidteisen vdhimmiiis-
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palkan alapuolella.
Tulosidonnainen eliike tydttiimiille. Tytitttimiille, eliikeikdzi ldhestyvdlle hen-

kilolle voidaan maksaa tulosidonnaisena etuutena se vanhuuseldke, jonka hrin
saisi 65 vuoden iiissii. Eltikkeen maksaminen aloitetaan tavallisimmin 60 vuo-
den i6ssd, mutta poikkeustapauksissa jo 55 vuoden iiissii.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tycinantajien vakuutusmak-
suilla ja valtion tuella. Valtion osuus maan kaikista sosiaaliturvamenoista on
25 o/0.

Vakuutetut maksavat 4,8 o/oja tytinantajat 24 o/o vakuutetun vakuutusmak-
sun perusteena olevasta tulosta. Neille maksuilla rahoitetaan eliikevakuutuk-
sen, sairausvakuutuksen ja perhe-avustusjiirjestelmdn menot.

Vakuutusmaksut m6iiriiytyvzit sen ammattiluokan mukaan, j ohon vakuutet-
tu kuuluu riippumatta siitd, mikzi hiinen palkkansa todellisuudessa on. Am-
mattiluokkia on 12 ja kussakin luokassa vakuutusmaksuperusteella on ala- ja
yltirajat. Luokat ovat seuraavat:

Ammattiluokka Yliiraja
ESB/KKESB/KK

Alaraja

l. Yliopistokoulutusta vaativat ammatit,
johtajat ja insinotirit

2. Asiantuntijat ja ammattinimikkeen
omaavat avustajat

3. Toimistojen ja osastojen piiiillik<it
4. Teknikot
5. Hallinnollinen henkilcist<i
6. Muut toimihenkil<it
7. Avustava henkiltist<i

76.6s0 2s9.980

63.s70 2t5.490

55.260
49.170
49.170
49.170
49.t70

187.530
165.690
153.360
140.400
140.400

ESB/piiiv?i ESB/piiivd

8. Ammattitydntekijet:
I ja II luokka

9. Ammattity<intekijiit:
III luokka

10. Tilapiiiset ty<intekijiit
I l. Oppisopimukset: 3. ja 4

vuosi (l 6- I 7-vuotiaat)
12. Oppisopimukset: l. ja 2

vuosi (14- 1 5-vuotiaat)

1.639

r.639

1.639
1.005

663

5.007

4.886

4.640
2.857

1.800

Rahoitus perustuu jakoj iirj estelmiizin.
Vakuutusmaksut makselaan 12 kertaa vuodessa. Kahden ylimtiiiriiisen kuu-

kausipalkan vakuutusmaksut on sijoitettu niiihin maksukertoihin.
Hallinto. Eliikej?irjestelmdn hallinto on Valtakunnan sosiaaliturvalaitoksella
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ja Yleisellii sosiaaliturvarahastolla.
_Sosiaali- ja terveysministeri<i sekii ty<ivoimaministeri<i vastaavat eliikejiirjes-

telmdn valvonnasta.

9 .3.2. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoinen lisdeliiketurva on yleistynyt viime vuo-
sina, mutta silti valtaosalla yrityksistii ei ole lisdeliikkeiia. Useimmiten lisii-
eliikkeet on jzirjestetty vain korkeimmin palkatuille toimihenkil<iille.

Lisdelziketurva toteutetaan vakuutuksella vakuutusyhti<istii, eliikekassalla
joko. yrityksen yhteydessii tai sen ulkopuolella taikka eiekevarauksella yrityk-
sen kirjanpidossa.

Lisiieliiketurvaa sddtelevld lainsdiidiint<iii on varsin viihiin. Elzikekassoja kos-
keva laki tultaneen antamaan liihivuosina.

Etuudet. Eliikeikii on tavallisimmin 65 vuotta. Vanhuuseliikkeen mziiirii on
1,5-20lo loppupalkasta vakuutusvuosien mddriillii kerrottuna. Eliiketurvan
kokonaistavoite on 65-85 0/o loppupalkasta yhdessii yleisten eliikkeiden kans-
sa.

Perhe-eliikkeitii maksetaan tavallisimmin ryhmiihenkivakuutuksesta, j oka
onkin yleisimmin jzirjestetty lisiielziketurvan muoto. Ryhmzivakuutui<sesta
maksettava kertasuoritus on l-2 kertaa vakuutetun vuosipalkka. Joissakin
lisiieliikejiidestelmissd maksetaan myris jatkuvia lesken- ja lapsenelekkeite.
Leskeneliike on ttilltiin 40-600/o ja lapseneliike 10-20Tredunjiitttijiin van-
huuseldkeoikeudesta.

Tytikyvytttimyyseliikkeet ovat erittiiin harvinaisia.
Vapaakirjaoikeudesta ei ole jiirjestelmid sitovia miiiiriiyksiii. Niiin ollen ty<i-

paikkaa vaihtava vakuutettu tavallisesti menettee joko oian tai koko lisiiekike-
oikeutensa.

Rahoitus. Ty<inantajat kustantavat useimmissa tapauksissa yksin lisiieliike-
turvan.

r25



9.4. Irlanti
Eliikej iirj estelmiit:
- palkansaajien eliikejtirjestelmii
- j ulkisen sektorin lisiieltikej iirj estelmdt

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(IEPI=FIM6,60)

9.4.1. Palkansaajien eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Palkansaajien eliikejiirjestelmeidn (vuodelta 1952) kuuluvat pakol-
lisesti 16 vuotta tiiyttiineet yksiiyisen ja julkisen sektorin ty<intekijtit ja toimi-
henkil<it.

Vakuutettu voi jatkaa vakuutustaan vapaaehtoisesti, jos pakollisen vakuu-
tuksen edellytyksei lakkaavat. Vapaaehtoinen jatkovakuutus. vaatii, ettii pakol-
linen vakuui.ri o, jatkunut viihintiiiin kolme vuotta. Irlannin kansalaiset voi-
vat pitee vakuutulisen vapaaehtoisesti voimassa tytiskennellessddn ulkomail-
la.

Etuudet. El?ikejiirjestelmiistri maksetaan tasasuuruisia vanhuus-, tytikyvytt<i-
myys- j a perhe-eliikkeitii sekl hautausavustuksia.

Vaniruuseliike maksetaan ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuseliike. Vanhuuseliike voidaan ottaa 65 tai 66 vuoden iiissii. Edelli-

sessd tapauksessa edellytetdrin ty<inteon lopettamista. Jiilkimmeiisessti tapauk-
sessa eldke maksetaan tytinteosta riippumatta.

Kun vakuutettu ottaa vanhuuseldkkeen 65 vuoden idssd, vaaditaan, ettd hdn
on maksanut vakuutusmaksut 156 viikolta ennen eliikeikiiii ja ettii hiln on tul-
lut vakuutukseen ennen 55 vuoden ikdzi.

Tdyden eliikkeen saadakseen vakuutetun edellytetdiin maksaneen vakuutus-
maksuja keskimdiirin 48 viikolta kunakin vuonna vuodesta 1953 liihtien tai sen
jtilkeiseltii vuodelta, jos vakuutukseentulo on tapahtunut vuoden 1953 jiilkeen.
iayder, elzikkeen asemesta maksetaan alennettu el6ke, jos vakuutettu ei ole
maksanut vakuutusmaksuja vuosittain keskimzidrin 48 viikolta mutta kuiten-
kin vdhinttidn 24 viikolta.

Kun vakuutettu ottaa vanhuuseldkkeen 66 vuoden idss6, ovat eldkkeen saa-
misen edellytykset vakuutusajan osalta samat kuin 65 vuoden iiissii otettavassa
vanhuuseldkkeessii paitsi, ettd vakuutetun on t?iytynyt tulla vakuutukseen
ennen 56 vuoden ikiiii. Alennetun elilkkeen ollessa kyseessd vakuutusmaksu-
vaatimus on 24 viikon asemesta 20 viikkoa.

Vanhuuseldke on saman suuruinen riippumatta siit6, otetaanko se 65 tai 66
vuoden idssii. Yksiniiiselle eldkkeensaajalle vanhuuseldke on IEP 53,45 viikos-
sa.

Eliikettii korotetaan huollettavasta aikuisesta ja alle 18-vuotiaasta lapsesta.
Jos elzikkeensaajalla on huollettavanaan alle 66-vuotias aikuinen henkilti, van-
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huuselzike on IEP 87,55 viikossa. Jos huollettava on tiiyttiinyt 66 vuotta, eldke
on IEP 93,35 viikossa. Kun eldkkeensaaja tdyttaa 80 vuotta, eliikettii korote-
taan IEP 3,65 viikossa. Lapsikorotus on ensimmdisestd rapsesta IEp 10,60,
toisesta lapsesta IEP 11,70, kolmannesta lapsesta viidenteen kustakin IEP 9,75
sekd kuudennesta ja kustakin seuraavasta lapsesta IEp 8 viikossa.

Yksin asuvalle eldkkeensaajalle maksetaan eldkkeeseen korotuksena IEP
3,55 viikossa. Jos eldkkeensaaja tarvitsee jonkun sukulaisensa jatkuvaa hoitoa,
vanhuuseldkettii korotetaan IEP 23, l0 viikossa.

Edell?i mainitut eliikemddriit ovat tiiysiii eliikkeitti. Jos vakuutettu ei ole
oikeutettu dyteen eldkkeeseen, sen mddrdd alennetaan. Ttiyden ja alennetun
elzikkeen vdlinen ero on kiiytiinn<issii kuitenkin varsin viihiiinen. 

-

Tytiky_vyttdmyyseliike. Tycikyvyttrimyyseltike maksetaan pysyvdsti ty<iky-
vytt<imiille vakuutetulle. Listiksi edellytetiiiin, ettd vakuutettu 

'on 
makianut

vakuutusmaksut viihinttiiin 48 viikolta tyrikyvytt<imyyttii edeltiiviinii vuonnaja yhteensii viihintiidn 156 viikolta.
_-Ty<ikyvytt<imyyseliikkeen mdiirii on IEP 47,10 viikossa, jos eliikkeensaaja on

alle 66-vuotias. vakuutetulle, joka on tiiyttiinyt 66 vuotta, eliike on IEp 4g,05
viikossa.

Eliikettii korotetaan huollettavasta aikuisesta ja lapsesta. Jos eliikkeensaaja
huoltaa alle 66-vuotiasta aikuista henkil<iti, ty<ikyvytt-<imyysel?ike onlEp 77,i0
viiko.ssa, ja IEP 79,25 vllkossa, jos huollettava ailujnen on tayttanyt 66 vuoita.
Lapsikorotus on ensimmiiisestii lapsesta IEp 9,40, toisesta IEp 10;50, kolman-
nesta viidenteen kustakin IEP 8,70 sekii kuudennesta ja kustakin seuraavasta
lapsesta IEP 6,95 viikossa.

t$in asuvalle ja sukulaisen hoitoa tarvitsevalle ty<ikyvytt<imyyselaikkeen
saajalle maksetaan samat korotukset kuin vanhuuseliii<keessii
..Ty<ikyvytt<imyyseliike tulee maksuun vuoden kuluttua tydkyytt6myyden

alkamisesta sairausvakuutuksen piiivtirahan maksun loppumis-en jiii[een.
Eldkkeen maksu lopetetaan vanhuuseldkeidssd, jos vakuuieltu on oikeutettu
vanhuuseldkkeeseen.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle, pysyvdsti ty<ikyvytt<imiille
miesleskelle sekii tiiysorvolle.

Leskeneliike. Leskeneliikkeen vakuutusaikavaatimuksen voi tiiyttiiii joko
edunjtittiijii tai leski.

Leskeneliikkeen maksaminen naisleskelle edellyttiiii, ettd vakuutusmaksut
oli maksettu ainakin 156 viikolta ennen edunjiitt?ijiin kuolemaa tai vanhuuse-
liikkeelle siirtymistii. Tiiyden elfrkkeen saamiseksi-vaaditaan lisziksi vakuutus-
maksut keskimiiiirin 39 viikolta kolmen tai viiden vuoden ajalta ennen edun-jiittiijiin kuolemaa tai vanhuusekikkeelle siirtymistii, tai vakuutusmaksut keski-
miiiirin 48 viikolta kunakin vuonna vuodesta 1953 tai sen jiilkeiseltd vuodelta,
jos vakuutukseen tulo on tapahtunut myrihemmin. Alenneitu eldke maksetaan,
jos vakuulusmaksuja ei ole maksettu kunakin vuonna keskimiitirin 48 viikolta,
mutta kuitenkin viihinttiiin 24 viikolta.

Leskeneliikkeen tiiysi mdtirii on alle 66-vuotiaalle IEp 48,10, 66-79-vuoti-
aalle IEP 49,10 ja 80 vuotta tiiyttiineelle leskelle IEp 52,35 viikossa.

Leskeneliikkeeseen maksetaan korotus huollettavasta lapsesta. Tiimd koro-
tus korvaa puoliorvon eliikkeen. Ensimmiiisestd lapsesta kolotus on IEP 12,40,
toisesta lapsesta viidenteen kustakin IEP 13,65 sekii kuudennesta ja kustakin
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seuraavasta lapsesta IEP 11,75 viikossa. Jos leski on tiiyttiinyt 6.6 vuotta,-1ap-
sikorotukset ovat vastaavasti IEP t2,75,IEP 13,80 ja IEP 12,05 viikossa. Yksin
asuvalle ja sukulaisen hoitoa tarvitsevalle maksetaan samat korotukset kuin
vanhuusel6kkeessd.

Leskenel6kkeen maksaminen lopetetaan lesken mennessd uuteen avioliit-
toon tai saadessa oman vanhuuseldkkeen. Leskeneliikettzi voidaan kuitenkin
maksaa eliikeiiin tiiyttiimisen jiilkeenkin, jos sen miiiir[ on vanhuuseltikettii
suurempi.

Miesieskelle maksetaan leskeneldke vain, jos hdn on pysyvdsti tytikyvytdn
eikd saa omaa ty<ikyvyttdmyyselzikettii. Mieslesken eliike on saman suuruinen
kuin naislesken.

Lapseneliike. Lapseneliikettii maksetaan tdysorvolle. Eldkkeen saamisen
edellytys on, ette edunjiittiijii oli maksanut vakuutusmaksut viihintiizin 26 vli-
kolta. iapseneliikettii maksetaan 18 vuoden ikiiiin asti tai 2l vuoden ikiiiin, jos
edunsaaji opiskelee tdysiaikaisesti. Lapseneliikkeen mti2irei on IEP 30,40 vii-
kossa.

Hautausavustus. Hautausavustuksen m:iiirii on IEP 100. Alle 18-vuotiaasta
edunjiittiijiistd hautausavustus on pienempi. Hautausavustus maksetaan va-
kuutetun, hdnen puolisonsa, leskensd tai lapsensa kuoleman jdlkeen. 

.

Indeksitarkistui. Maksussa olevia eldkkeitii tarkistetaan puolivuosittain tai
kerran vuodessa valtion talousarvion yhteydesse tehtevillii ptiiitoksillii.

Tulosidonnainen elfike. Tulosidonnainen vanhuus-, tyokyvytt<imyys- tai
perhe-elake maksetaan, jos henkil<i ei saa varsinaista eliikettii. Tulosidonnai-
iiin eliikkeisiin ovat oileutettuja my<is itseniiiset yrittiijdt ja maanviljelijiit,
joilla ei ole muuta lakisddteistl eldketurvaa, sekd 58-65-vuotiaat yksiniiiset
naiset. Vanhuuseldkkeessd eliikeikii on 66 vuotta. Tuloharkinnassa otetaan
huomioon kaikki tulot ja varallisuus.

Rahoitus. Vakuutetui ty<inantajat ja valtio rahoittavat eldketurvan. Rahoi-
tus perustuu jakojiirjestelmdiin.

Vikuutetui maksivat vakuutusmaksuna 5,50/o ja ty<inantajat 12,330/o va-
kuutetun palkasta. Niiistii vakuutusmaksuista rahoitetaan eldkkeiden lisiiksi
tytittomyysetuudet. Vakuutusmaksussa huomioon otettavalle palkalle on ase-
tettu yldraja, joka on IEP 14.700 vuodessa.

Valiio maksua puuttuvan osan eldkkeisiin tarvittavista varoista. Valtion
osuus on ollut noin neljeinnes eldkemenoista. Tulosidonnaiset eliikkeet rahoite-
taan valtion varoista.

Hallinto. Sosiaaliministeri<itlii on eldkejairjestelmiin hallinto. Ministeri<in
apuna on paikallistoimistoja, jotka toimivat lflhinnzi neuvonantotehtAvissa.
Vakuutusmaksut kootaan verotuksen yhteydessd.

9 . 4 .2 . Julkisen sektorin lisiieliikej iirj estelmiit

Ulottuvuus ja haltinto. Noin neljd viidesosaa julkisissa t<iissd olevista on lisd-
eldketurvanpiirissii. Valtaosalle heistti vakuutus on pakollinen. Eliikejiirjestgf-
mdt voidaarrjakaa neljiidn ryhm66n; valtion, kuntien, opetuslaitoksen ja valti-
on laitosten 6Ut eia4eltelmiit. Eliikejiirjestelmien hallinto on joko eliikejiirjes-
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telmdlld itselliiiin tai se on annettu jollekin vakuutusyhtirille.
Etuudet. Jzirjestelmistd maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja perhe-elzik-

keitii sekd erziissii jiirjestelmissd my<is hautausavustuksia.
Vanhuuseliike maksetaan virkamiehille 65 ja muille palkansaajille 66 vuo-

den idssei 40 vakuutusvuoden jrilkeen. Eliike on mahdollista saada erdissd jdr-
jestelmissii 60 vuoden iiiss?i l0 tai 20 vakuutusvuoden jllkeen. Eldketaso on
kaksi kolmasosaa eliikkeen perusteena olevasta palkasta tiiyden vakuutusajan
jiilkeen. Useimmissa tapauksissa eliike muodostuu siten, ettd jatkuvana eliik-
keend maksetaan 50 o/o eliikepalkasta ja loppuosa kertasuorituksena.

Tytikyvyttiimyyseliike on tavallisesti vanhuuseldkkeen suuruinen. Leskene-
liike on yleensd puolet edunjiittiijiin eliikkeestd. Lapseneliikkeen miiiirii riippuu
siit6, maksetaanko leskeneldkettri.

Rahoitus. Eldkkeet rahoitetaan joko ty<inantajan varoista tai mytis vakuutet-
tujen vakuutusmaksuilla.

9 .4 .3 . Vapaaehtoiset lisiieliikej rirj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Yksityisen sektorin palveluksessa olevista palkansaajis-
ta noin kolmasosa on vapaaehtoisen lisiieluiketurvan piirissri. Lisiiel?ikkeitii stiii-
televiiii eltikelainsiiiidiint<iii ei ole, vaan niitd koskevat verolait ja yleiset vakuu-
tuslait.

Eliikejiirjestelmiin piiriin tullaan yleensii 2l tai 25 vuoden iiissti 1-5 vuoden
ty<iss6olon jzilkeen.

Lisdeliiketurva toteutetaan pienemmissd yrityksissii vakuutusyhti<istii otetul-
la elaikevakuutuksella. Suuremmilla yrityksilld on usein oma eldkekassa.

Etuudet. Lis?ieliikejiirjestelmissii maksetaan vanhuus-, ty<ikyvyttrimyys- ja
perhe-eleikkeitii sekzi hautausavustuksia.

Ansaitun eldketurvan koskemattomuutta ei vaadita, mutta useimmat yrityk-
set turvaavat sen viiden vuoden vakuutuksen jiilkeen.

Vanhuuseliike maksetaan yleensd 65 vuoden idssd. Alennettuna el6ke voi-
daan saada jopa 50 vuoden iiissii. Eliikkeen lykkziys aina 70 ikzivuoteen on
mahdollista. Eldkkeen tavoitetaso on kaksi kolmasosaa loppupalkasta yhdessd
yleisen ekikkeen kanssa 40 vakuutusvuoden jiilkeen. Vanhuuseldke, kuten
mycis perhe-eldke, voidaan maksaa joko jatkuvana eliikkeenei tai kertasuorituk-
sena.

Puolet jdrjestelmistd maksaa perhe-eliikkeen vain naisleskelle. Kolmasosa
jdrjestelmistd maksaa eliikkeen my<is miesleskelle. Leskeneliike on yleensd
puolet edunjiittiijiin eliikeoikeudesta, jos vakuutettu kuolee ennen eliikkeelle
siirtymistddn. Noin 90 0/o jzirjestelmistd maksaa eliikkeen ohella kertasuorituk-
sen, joka on tavallisesti 2-4 kertaa edunjiittiijiin palkka.

Tytikyvytttimyyselflke on jdrjestetttivti erilliiiin vanhuus- ja perhe-eliikkeestii
vakuutusyhtitlsfti otettavalla vakuutuksella. Tycikyvyttrimyyseldkkeen saami-
seksi vaaditaan tavallisesti, ettii ty<ikyryttrimyys on jatkunut viihintiiiin 26
viikkoa. Eliike on normaalisti puolet tai kaksi kolmasosaa loppupalkasta
yhteensovitettuna yleisen eliikkeen kanssa.

Maksussa olevien eltikkeiden indeksitarkistus on harvinaista. Useimmat yri-
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tykset kuitenkin tarkistavat eliikkeiti taloudellisen tilanteensa rajoissa.
Rahoitus. Noin puolessa lis:iekikej?irjestelmistd vakuutetut osallistuvat ty<in-

antajan kanssa eldkkeiden rahoitukseen. Muissa tyrinantajat rahoittavat yksin
lisiieliiketurvan.

9.5 . Iso-Britannia
El iikej iirj e stelmiit :

- yleinen eldkejiirjestelmii
- peruseltike

- lisiieltike
- yleisen eldkejdrjestelmiin lis:ieliikkeen korvaavat eliikkeet

- tytinantajakohtainen listieliike
- vakuutetun henkiltikohtainen lisiieliike

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

(GBPI=FIM7,10)

9.5. l. Yleinen eliikejiirjestelm?i

Ulottuvuus. Yleinen eliikej?irjestelmii (1978) muodostuu peruseliikkeestii ja
lisdeliikkeestd. Peruseliike kattaa pakollisesti ne palkansaajat ja yrittejet, joiden
ansiot ovat vdhintiitin GBP 38 viikossa. Vapaaehtoisen vakuutuksen voivat
ottaa ne henkil<it, joiden ansiot ovat pienemmdt, ja henkiltit, jotka saavat muu-
ta tuloa kuin palkka- tai yrittiijtituloa tai ovat varhaiseliikkeellii. Lislielflke kat-
taa ne palkansaajat, joiden ansiot ovat vdhintiiiin GBP 38 viikossa.

Yksityisen ja julkisen sektorin tytinantajakohtaiset eliikejflrjestelmiit voivat
korvata yleisen eliikejiirjestelmiin lisiieliikkeen. Vuonna 1986 tehtiin yleisessd
eliikejzirjestelm?issil eriiitii oleellisia muutoksia. Niihin kuuluu huhtikuussa
1988 voimaan tuleva jdrjestely, jossa palkansaaja voi itse jiidestiiii oman lisii-
eldkkeensii henkildkohtaisella lis6elflkkeellii. Vakuutetun henkikikohtainen li-
siieliike voi korvata yleisen lisiieliikkeen ja tycinantajakohtaisen lisiieliikkeen.

Etuudet. Yleisestd eliikejiirjestelm[stii maksettava peruseliike on tasasuurui-
nen. Lisiieldke on vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteutettu. Etuuksina
maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja perhe-el?ikkeitii sekii hautausavus-
tuksia.

El[kkeiden maksu ulkomaille ulkomaiden kansalaisille edellyttiiii sosiaali-
turvasopimusta. Ennen ulkomaille muuttoa mytinnetty vanhuuseldke makse-
taan kuitenkin ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta.

Vanhuuselflke. Vanhuuseldke maksetaan naiselle 60 ja miehelle 65 vuoden
iiissii. Eliikkeen ottamista voidaan lykiitti yl<ispiiin. Vanhuuseldke ei edellytii
ty<inteon lopettamista, mutta voi alentaa sen miiiirtiii.

Peruselfike edellyttEti, ettd vakuutettu on maksanut vakuutusmaksuja v[hin-
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tddn 52 viikon ajalta vuoden 1975 huhtikuun 5. piiiviin jiilkeen. Tuota ajankoh-
taa edeltiiviiltii ajalta eldkeoikeus edellyttiiii maksettuja vakuutusmaksuja 52
viikon asemesta 50 viikolta. Tziyteen perusel[kkeeseen vaaditaan eri pituinen
mdiird maksettuja vakuutusmaksuvuosia vakuutetun ty<iuran pituudesta riip-
puen:

Tyciuran pituus:

l0 vuotta tai alle
ll -20 vuotta
2I-30 vuotta
31 -40 vuotta
yli 40 vuotta

Vaaditus vakuutusmaksut:
tytiuran pituus vdhennettynii 1 vuodella

,,
tt

),

2
3
4
5

,,
,,
))
,,),

Alennettu eliike maksetaan, jos vaadittavia vuosia ei ole tiiyttii mdd,rdd, mutta
on viihintiidn neljtisosa vaadittavasta. Vakuutusajan laskeminen aloitetaan
aikaisintaan 16. ikflvuoden tdyttiimisestd tai vuodesta l94l,jolloin peruseldke
nykyisessii muodossaan tuli kiiytt<itin.

Peruseliikkeen tiiysi mtiiirii on GBP 39,50 viikossa. Eliikkeensaajan huolta-
masta aikuisesta henkiltisfti maksetaan korotuksena GBP 23,75 viikossa. Sama
miiiirii maksetaan 60 vuotta tdyttiineelle naimisissa olevalle naiselle, joka ei ole
maksanut omia vakuutusmaksuja. Hiin saa eldkkeen miehensd vakuutusmak-
sujen perusteella. Lapsikorotuksena maksetaan GBP 8,25 viikossa. Eliikkeen-
saajan tziyttiiess:i 80 vuotta h6n saa ikiikorotuksena GBP 0,30 viikossa.

Eliikeaikaiset tulot, jotka ylittdviit GBP 76,70 viikossa, alentavat 65-69-
vuotiaan miehen ja 60-64-vuotiaan naisen eldkettii. Ensimm:iinen rajan ylit-
tiivii GBP 4 alentaa eliikettii puolella tiistii mdiiriistii ja GBP 4 ylitt[vii tulo
tiiydellii miiiiriill2iiin.

Eliikkeen lykkzidminen eldkeiiin ohi korottaa eliikettti. Korotus on l/7 jokai-
selta punnalta eliikkeestii kutakin lykiittyii viikkoa kohti. Tdysi lykkdyskorotus
- GBP 14,67 viikossa - maksetaan viiden vuoden lykkiiyksen j?ilkeen.

Ansioperusteista lisfieliikettii karttuu eldkkeen perusteena olevasta ansiotu-
losta, jonka alaraja on GBP 39 ja ylaraja GBP 295 viikossa. Lisiielzikettd on
voitu kartuttaa huhtikuusta 1978 liihtien vuodessa 1,25 o/o eliikkeen perusteena
olevasta ansiotulosta. Tdysi eliike maksetaan20 vuoden vakuutusajan jdlkeen,
jolloin sen miidni on 25 o/o eldkkeen perusteena olevasta ansiotulosta. Eliike
lasketaan 20 parhaan tydvuoden keskimiiiiriiisistii eliikkeen perusteena olleista
ansioista, jotka tarkistetaan indeksillii.

Ttimd laskusiiiint<i on voimassa vuosituhannen vaihteeseen saakka. Liszi-
eliikkeen laskusiiiint<iii muutettiin vuoden 1986 eliikelailla. Niille vakuutetuille,
jotka ttiyttevet eHkeidn vuoden 2000 huhtikuun 5. piiiv?in jiilkeen, eliikkeen
tdyttd, karttumista alennetaan 25o/o:sta 0,5 prosenttiyksik<illii kutakin vuotta
kohti siten, ettii huhtikuussa vuonna 2009 ja sen jiilkeen eliikkeelle jiiiiviit saa-
vat enintddn20o/o:n eliikkeen. Alennettua karttumiskerrointa sovelletaan huh-
tikuun 5. piiiviin 1988 jtilkeen tuleviin ansioihin. Eliikkeen perusteena oleva
ansio tullaan laskemaan 20 parhaan vuoden ansioiden asemesta vakuutetun
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keskiansioista koko tytissdoloajalta, poisluettuna sairausajat sekii ajat jolloin
vakuutettu on ollut poissa ty<istii lasten kasvattamisen vuoksi.

Tytikyvytttimyyseliike. Tyokyvytt<imyyseliike maksetaan vakuutetulle, joka
ei pysty selviytymiiiin mistridn ty<ist6, jota hiinen kohtuudella voidaan odottaa
tekevdn tai johon hdnet voitaisiin kouluttaa, kun otetaan huomioon hdnen
ikdnsd, koulutuksensa, tytikokemuksensa, terveydentilansa sekd muut niihin
verrattavat yksiltilliset seikat.

Tytikyvytt<imyyseliike tulee maksuun sen jdlkeen, kun vakuutettu on saanut
28 viikon ajalta sairausajan palkkaa tyrinantajaltaan tai piiiviirahaa sairausva-
kuutuksesta.

Tytikyvytt<imyyseldke koostuu perusekikkeestd ja lisiielzikkeestii. Peruseliik-
keen mddrd on sama kuin vanhuuseldkkeessii eli GBP 39,50 viikossa. Lisdksi
maksetaan GBP 23,75 viikossa huollettavasta aikuisesta henkilcistii ja GBP
8,2 5 viikossa lapsesta. Lisiieliikkeenii maksetaan vakuutetulle ty<ikyvytttimdk-
situloon mennessd kertynyt ansioperusteinen lisdeliike.

Tytikyvytttimyysavustusta maksetaan peruseliikkeen lisiind vakuutetulle,
joka tulee pysyvzisti sairaaksi aikaisemmin kuin viisi vuotta ennen normaalia
eliikeikiiii. Avustuksen maksamista jatketaan normaalin vanhuuseldkeiiin jiil-
keenkin edunsaajalle, joka on edelleen ty<ikyvyttin. Ty<ikyvytt<imyysavustuk-
sen mddrd on GBP 8,25 viikossa alle 40-vuotiaana ty<ikyvytt<imiiksi tulevalle,
GBP 5,30 viikossa 40-49-vuotiaana ty<ikyvytttrmiiksi tulevalle ja GBP 2,65
viikossa 50 vuotta tdyttdneenii tai vanhempana ty<ikyvytt<imiiksi tulevalle.

Erillistii vaikean tytikyvytttimyyden perusteella maksettavaa avustusta mak-
setaan henkilolle, joka ei ole oikeutettu edellii selostettuihin etuuksiin. Trimzin
avustuksen mddrii on GBP 23,75 viikossa. Hoitolisiiii maksetaan tytikyvytt<i-
mdlle, joka tarvitsee jatkuvasti toisen henkil<in hoitoa. Hoitoliszin m[drd on
GBP 31,60 viikossa, jos hoidon tarve on ympiirivuorokautista. Muussa ta-
pauksessa meirirzi on GBP 21,08 viikossa. Hoitolisdd saavaa henkiltiii kotonaan
hoitavalle tyoikdiselle henkilcille maksetaan korvauksena tfistii ty<istii GBP
23,85 viikossa. Edellytyksend on, ettd hoito kestdii vrihintiiiin 35 tuntia viikossa
eikii hoitaja sen vuoksi voi mennd ansiotytih<in. Ty<ikyvytcin voi saada liikku-
misavustusta krivelykyvyn menettdmisen vuoksi 5 vuoden iiistii 75 vuoden
ikiiiin. Tiimrin avustuksen miizirii on GBP 22,10 viikossa.

Perhe-eliike. Perhe-eliikettzi maksetaan naisleskelle ja tdysorvolle. Puolior-
von eliikkeen korvaa leskeneliikkeeseen maksettava korotus.

Leskeneliike. Leskenavustus maksetaan 26 viikolta edunjiittiijiin kuoleman
jdlkeen alle 60-vuotiaalle leskelle. Edunjiittiijiin edellytetddn maksaneen va-
kuutusmaksut vdhintdan 26 viikolta. Leskenavustuksen muizird on GBP 55,35
viikossa. Kustakin huollettavasta lapsesta maksetaan GBP 8,25 viikossa.

Leskenavustuksen maksamisen loputtua leski voi saada leskiiiidin avustuk-
sen, jos hiin huoltaa edelleen alle l6-vuotiasta tai alle 19-vuotiasta koulua kiiy-
vdd lasta. Avustus maksetaan leskiiiidin henkilokohtaisen avustuksen nimelld,
jos l6- l9-vuotias lapsi asuu edelleen kotona mutta ei kiiy koulua. Lrskiiiidin
avustuksen suuruus on GBP 39,50 viikossa. Kustakin lapsesta maksetaan GBP
8,25 viikossa. Lis:iksi leski saa sen ansioperusteisen lisiielzikkeen, jonka edun-
jetteja oli kartuttanut itselleen kuolemaansa mennessd.

Leskiiiidin avustuksen maksamista jatketaan niin kauan kuin leskelld on
huollettavanaan lapsi tai siihen asti, kun leski menee avioliittoon tai avoliit-
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toon.
Leskeneliike maksetaan naisleskelle, joka oli tdyttiinyt 40 vuotta edunjiittzi-

j6n kuollessa tai joka ei eniiti saa leskiziidin avustusta. Eliike muodostuu perus-
eldkkeestzi ja lisiieliikkeestd. Peruseldkkeen miidrzi on GBP 39,50 viikossa 50
vuotta tdyttiineelle leskelle. Eliikettii alennetaan 7 0/o vuodessa kutakin 50 ike-
vuodesta puuttuvaa vuotta kohti. Eliikkeen miiiirzi on GBP 11,85 viikossa sil-
loin, kun eldke tulee maksuun 40 vuoden iiissii. Lisdeliikkeenii maksetaan
edunjiittiijiin kuolemaansa mennessd kartuttama ansioperusteinen lisdeliike.

Leskeneliikkeen maksaminen lopetetaan, jos leski menee avioliittoon tai
avoliittoon.

I,esken ttiyttiiessri 60 vuotta hiinelle perhe-eliikkeend maksettava lisdeliike ja
mahdollinen oma lisiieltike rajoitetaan yhdessii korkeimmaksi mahdolliseksi
yhdelle eldkkeensaajalle maksettavaksi lisiieliikkeeksi.

Miesleski perii vaimonsa lisiiel2ikkeen, jos vaimo kuolee molempien ollessa
eldkeiiin tziyttiineitd. Lisiieliikkeiden yhteismriiird on rajoitettu samalla tavalla
kuin naisleskelld.

Vuoden 1986 eliikelailla leskenelzikesiiiinnciksiii muutetaan huhtikuusta 1988
ldhtien. Leskenavustus ensimm?iiseltii 26 viikolta edunj[ttiijiin kuoleman jdl-
keen korvataan kertasuorituksella, jonka mzidrii on GBP 1.000. Leskiiiidin
avustusta ja leskeneliikette ryhdytedn maksamaan heti edunjettajAn kuoleman
jilkeen. Leskiiiidin henkilcikohtiisen avustuksen maksamirien lopetetaan ko-
konaan. Leskeneltikkeen saamisen ikiirajaa nostetaan viidellii vuodella. Tiiysi
leskeneldke maksetaan uusille eliikkeensaajille 55 vuoden iiistii ja alenneitu
eldke vastaavasti 45 vuoden izistd. Vuoden 2000 huhtikuun jiilkeen leskeksi
jaavat tulevat saamaan edunjiittiijiin ansaitsemasta lisiieldkkeesfti leskenelzik-
keend vain puolet nykyisin maksettavan 100 0/o:n asemesta.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan alle l6-vuotiaalle tai alle 19-vuotiaalle
opiskelevalle tdysorvolle. Etuutta kutsutaan huoltajan avustukseksi. Sen meieird
on GBP 8,25 viikossa kullekin lapselle.

Jouluraha. vanhuus-, ty<ikyvyttrimyys- ja perhe-eldkkeen saajille maksetaan
kunkin vuoden joulukuussa kertasuorituksena GBP 10.

Hautausavustus. Hautausavustuksena maksetaan enintddn GBp 30.
Hautausavustus poistetaan eldkejddestelmiin etuuksista huhtikuussa 1988.

Sen jtilkeen hautausavustusta maksetaan tuloharkintaisena etuutena vuoden
I 986 elzikeuudistuksen yhteydessii perustettavasta sosiaalirahastosta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat perus- ja lisiieliikkeet tarkistetaan kerran
vuodessa kuluttajahintaindeksin muutosten mukaan. Lisiieliikkeen perusteena
olevan ansion ala- ja yliirajat tarkistetaan maan keskipalkan muutosten mu-
kaan.

Rahoitus. Peruseldkkeet ja lisiieldkkeet rahoitetaan vakuutettujen, tycinanta-
jien ja valtion maksuilla. Samoista maksuista kustannetaan el6ke-, sairaus-,
tapaturma- ja ty<itt<imyysvakuutusten mennot. Rahoitus perustuu jakojiirjes-
telmddn.

Palkansaajavakuutettujen j a ty<inantajien vakuutusmaksujen suuruus mdd-
r[ytyy sen mukaan, kuuluuko vakuutettu yleisen listieliikkeen piiriin vai sen
korvaavaan ty<inantajakohtaiseen ekikejiirjestelmiiiin. Vakuutusmaksuprosen-
tin miiiird vaihtelee lisiiksi ansiotulon suuruuden mukaan. Vakuutusmaksua ei
makseta lainkaan, jos tulot ovat alle GBP 39 viikossa. Vakuutettu ei mv<iskiidn
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maksa vakuutusmaksua eldkeperusteen yldrajan - GBP 295 viikossa - ylittii-
vdn ansiotulon osalta. Tyrinantaja sitd vastoin maksaa vakuutusmaksua my<is
siltii osin. Seuraavassa taulukossa on vakuutettujen ja tydnantajien vakuutus-
maksuprosentit erikseen yleisen eliikejiirjestelmiin lisiieliikkeeseen kuuluvien ja
siitii irroitettujen vakuutettujen osalta.

Ansio
GBP/viikko

Yleisessii
lisiieliikkeessii
vakuu- ty<in-
tettu antaja

Lisiieliikkeestii
irroitetut
vakuu-
tettu

tytin-
antaja

39- 65
6s- 100

100-150
l s0-295
295-

5,00
7,00
9,00
9,00

5,00
7,00
9,00

10,45
10,45

2,85
4,85
6,85
6,85

0,90
2,90
4,90
6,35
6,35

Vakuutetun ansion ylittiiessii ansioluokan alarajan vakuutusmaksuprosentti on
sama koko ansiosta niiltii vakuutetuilta, jotka kuuluvat yleisen eliikejiirjestel-
m:in lisiieltikkeeseen. Siten esimerkiksi GBP 110 viikkoansioista vakuutettu ja
ty<inantaja maksavat molemmat 9 0/o vakuutusmaksua. Yleisestii lisiieliikkeestii
irroitettujen vakuutettujen osalta vakuutetut ja ty<inantajat maksavat ensim-
mdisestd GBP 39 viikkoansiosta yleiseen lisiieltikkeeseen kuulumisen mukaiset
maksut. Ylittiiviiltii ansion osalta maksetaan taulukon vakuutusmaksuprosent-
tien mukaiset maksut. Koko GBP 39 ylittiiviistii ansiosta peritiiiin ansioiden
osoittaman vakuutusmaksuprosentin mukainen maksu. Niiin esimerkiksi GBP
110 viikkoansioista vakuutettu maksaa 9 0/o GBP:sta 39 ja 6,85 o/o GBP:sta 7l
sekii tyrinantaja vastaavasti 9 o/o GBP:sta 39 ia 4,9 0/o GBP:sta 71.

Vakuutettu ei maksa vakuutusmaksua eliikeiiin tdyttiimisen jiilkeen, vaikka
hdn jatkaisi ty<intekoa. Ty<inantaja sitii vastoin maksaa vakuutusmaksua, jos
vakuutetun ansiotulo ylittiiii GBP 39 viikossa.

Itseniiiset yrittejet maksavat vakuutusmaksua GBP 3,85 viikossa. Lisiiksi
yritt?ijiit maksavat 6,3 o/o niist[ nettotuloista, jotka ovat GBP 4.490 ja GBP
1 5.340 viilill?i vuodessa.

Vapaaehtoisessa eliikevakuutuksessa vakuutusmaksu on GBP 3,75 viikos-
sa.

Valtion osuus kustannuksista on noin viidennes.
Hallinto. Sosiaaliturva- ja terveysministeriri vastaa eliikej?irjestelmiin hallin-

nosta. Ministeri<illti on elzikkeitd varten keskustoimisto, kaksi aluetoimistoa ja
noin 500 paikallistoimistoa.

Vakuutusmaksut kootaan verotuksen yhteydessii.
Ensimmziisend valitusasteena toimivat paikalliset valituslautakunnat. Seu-

raaya valitusaste on sosiaaliturva- ja terveysministeritin sosiaalivakuutuslauta-
kunta.
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Yuoden 1961 lisiielflke. Vuonna l9T5lakkautettiin vuonna l96l perustettu
palkansaajien lisiieliikejiirjestelmti. Jiirjestelmiissii siihen mennessd karttuneet
etuudet jiiiviit kuluttajahintaindeksiin sidotuiksi vapaakirjoiksi. Etuuksina
maksetaan vanhuus- ja leskenelekkeite. Vanhuuseliikettd karttui maksettujen
vakuutusmaksujen kertymdn mukaan. Leskeneldke on puolet edunjiittiijiin
vanhuuseldkeoikeudesta. Ty<inantajakohtainen eliikejiirjestelmd voi korvata
tiimiin lisiieliikej iirj estelmdn.

Tulosidonnainen elflke. Eliikkeensaajille maksetaan tulosidonnaista lisiielii-
kett?i (1966) erillisestii jiirjestelmristii. Lisdeliikkeen tarkoituksena on nostaa
eliikkeensaajan tulot kansalliselle viihimm?iistasolle.

Avioparilla viihimmdistaso on GBP 61,90, yksinhuoltajalla GBP 38,70 ja
yksiniiisellii eliikkeensaajalla GBP 3l viikossa. Aviopareille ja yksinhuoltajille
voidaan lisiiksi maksaa asumistukea. Korotettuja etuuksia maksetaan sokeille,
erityisruokavaliota tarvitseville, ldmmityskustannuksiin 70 vuotta tiiyttiineille
sekzi 80 vuotta tiiyttiineille. Tulosidonnaiset lisiieltikkeet kustannetaan verova-
roista. Hallinto on sosiaaliturva- ja terveysministeri<illii.

Tulosidonnainen lisiieliike korvataan huhtikuussa 1988 uudella tulosidon-
naisella toimeentulotuella ja asumislisiillii. Poikkeukselliset tukitarpeet tdyle-
td[n sosiaalirahastosta.

9 .5 .2. Yleisen eliikejtirjestelmdn lisiieliikkeen korv aayat
eliikkeet

Tycinantaj akohtainen lislieliike

Ulottuvuus ja hallinto. Ty<inantajakohtaisten eliikejiirjestelmien piirissd on I I
miljoonaa palkansaajaa, joista puolet on yksityisellii ja puolet julkisella sekto-
rilla. Julkisella sektorilla kattavuus on kolme neljdsosaa, yksityisellii sektorilla
alle puolet. Kaikista palkansaajista 51 o/o on tyrinantajakohtaisten lisiieliikkei-
den piirissii.

Ty<inantaja voi irroittaa oman eliikejiirjestelmdnszi korvaamaan yleisen elti-
kejdrjestelmdn ansioperusteista lisiieliikettti. Noin l0 miljoonaa yksityisen ja
julkisen sektorin palkansaajaa on n6iden korvaavien eliikkeiden piirissii. Lu-
van irrottautumiselle antaa tyrieliikelautakunta. Sen lisiiksi irrottautumiseen
vaaditaan, ettd ty<inantaja konsultoi aikeestaan alan ammattiliittoja sekd
ilmoittaa p:iiitriksestiiiin tyrintekij riilleen j a ammattiliitoille.

Ty<inantajakohtaiset el?ikejiirjestelmiit hoidetaan hallinnollisesti yksityisellii
sektorilla vakuutusyhti<iissii ja yritysten omissa eliikelaitoksissa. Julkisella sek-
torilla eldketurva hoidetaan yleensii jiirjestelmien omilla eliikelaitoksilla. Ty<in-
antajakohtaisilla eliikejiirjestelmilld ei ole varsinaista keskuslaitosta eikii eliike-
kustannusten tasausta.

Vuonna 1985 hyviiksytyn lain perusteella ty<inantajien on tietyin viiliajoin
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informoitava vakuutettuja muun muassa jrirjestelmiin siidnntiistzi, taloudelli-
sesta tilasta, vakuutusmaksujen laskemisperusteista sekd etuuksista. Jiirjestel-
mdn taloudellisesta tilasta on tehtAva vuosittain kertomus. Ntimzi siiiinnrikset
koskevat myos niitii eliikejdrjestelmid, jotka eivdt korvaa yleistzi lis:ieliikettd.

Etuudet. Tycinantajakohtaisen lisiieldkkeen mukaisen vanhuuselflkkeen ja
tytikyvytttimyyseliikkeen on oltava viihintii2in yleisen lisriekikkeen suuruinen.
T?itd eldkettd kutsutaan taatuksi vdhimmdiseldkkeeksi. Useimmat jiirjestelmiit
maksavat kuitenkin v?ihimmiiiseliikettii korkeamman eldkkeen, jolloin vdhim-
mdiseliikkeen ylittdvd osa on vapaaehtoista lisriekikettri.

Leskeneliikkeenii on maksettava vdhintzirin puolet edunjettejdn taatusta
vtihimmiiiseliikkeestii. Yleinen eliikejiirjestelmd maksaa leskelle listiksi puolet
siitii taatusta viihimmriiseleikkeestii, joka edunjettejelle olisi karttunut yleisessii
eldkejdrjestelmdssd, jollei hiin olisi lainkaan korvaavassa jdrjestelmiissii. Niiin
leskeneldkkeiden yhteismiidrdksi tulee viihintddn sama kuin yleisessl eliikejiir-
jestelmiissii. Ty<ieliikelautakunnan luvalla leskeneldkettii voidaan ty<inantajan
eldkejzirjestelmiissd alentaa 2,5 0/o kutakin vuotta kohti, jolla edunjiittiijiin ikii
ylitti l0 vuodella lesken irin. Leskelle on kuitenkin maksettava taatun viihim-
mdiseliikkeen suuruinen eliike tyrinantajan ja yleisestii jiirjestelmiistii yhteen-
sd.

Nykyisin ty<inantajakohtaisen eldkejrirjestelmdn ei tarvitse maksaa miespuo-
liselle leskelle taatun viihimmziiseldkkeen suuruista eliikettii. Vuoden 1988
huhtikuun 5. pdiviistd lShtien taatun viihimmdiseliikkeen suuruinen eliike on
maksettava my<is miesleskelle mainitun ajankohdan jiilkeiseltii vakuutusajal-
ta.

Kaikki eltikkeet on maksettava jatkuvina eldkkeind taatun vzihimmdiseliik-
keen osalta. Sen ylittzivii ekike voidaan tyrieldkelautakunnan suostumuksella
maksaa kertasuorituksena.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia taatun vrihimmiiiseldkkeen mukaisia
eliikkeitii tarkistetaan kuluttajahintaindeksin perusteella. Indeksin muutokses-
ta aiheutuvat korotukset maksetaan yleisen ekikejiirjestelmdn - ei tydnantaja-
kohtaisen eliikejzirjestelmdn - varoista.

Vuoden 1988 huhtikuun 6. piiiviistii ldhtien ty<inantajakohtaiset eliikejiirjes-
telmiit ovat velvolliset tarkistamaan maksussa olevia taatun vdhimmiiiseldk-
keen mukaisia eldkkeitd 3 o/o:lla vuodessa tai hintojen mukaan, jos lopputulos
on siten alempi. Tzimzi tarkistus koskee sitd eliiketurvaa, joka karttuu vuoden
1988 huhtikuun 5. piiiviin jiilkeen.

Vapaakirjat. Ty<inantajan eliikejiirjestelmdstd ennen eliiketapahtumaa pois-
siirtyvd vakuutettu siiilyttiiii vapaakirjana ansaitsemansa taatun vzihimmziise-
liikkeen siitii riippumatta, onko hrin muuten tziyttiinyt jiirjestelmiin vaatimuk-
set elzikeoikeuden siiilymisestii. Niiden vakuutettujen osalta, jotka tiiyttiiviit
eldketurvan s[ilymistd koskevat vaatimukset, taattu vdhimmiiiseliike voidaan
siiilyttiiii tytinantajan jiirjestelmdssri tai siirt?i?i vakuutetun mukana uuteen kor-
vaavaan eliikejrirjestelmiiiin tai ostamalla vastaava etuus vakuutusyhti<istd.
Niiden vakuutettujen osalta, jotka eiviit tiiytii eliiketuryan siiilymistii koskevia
vaatimuksia, taatun viihimmiiiseldkkeen mukainen eliikeoikeus voidaan seiilyt-
tziii joko tyonantajan jrirjestelmzissri tai ostamalla vastaava etuus yleisestd elei-
kejiirjestelmiistd.

Ty<inantajan eliikejiirjestelmdssd sriilytettrivid taatun vrihimmdiseliikkeen
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mukaisia vapaakirjoja on tarkistettava maan keskipalkan muutosten mukaan.
Tarkistus voidaan tehdii kolmella eri tavalla. l) Indeksitarkistukset tehdiidn
ty<inantajan jzirjestelmtissd tdysimii:irziisin?i. 2) Ty<inantajan eliikejiirjestelmii
takaa 5 o/o:n tarkistuksen ansioiden noususta vuodessa ja yleinen eleikejiirjestel-
md sen ylittaven osan. Tdssd tapauksessa ty<inantaja maksaa yleiselle eliikejiir-
jestelmdlle kertasuoritteisen vakuutusmaksun vapaakirjaoikeuden syntyeisri.
3) Tytinantajan eliikejiirjestelmzi takaa vuosittain kiintedn 8,5 o/o:n indelisitar-
kistuksen. Eliikkeiden maksuuntulon jzilkeen indeksitarkistuksista aiheutuvat
korotukset maksetaan yleisestii eliikejiirjestelm:istii my<is vapaakirjojen osal-
ta.

Siinti tapauksessa, ettti tydnantaja lakkauttaa eliikejiirjestelmiinsd, on hdnen
vakuutettava taattujen viihimmiiiseliikkeiden mukaiset eliikkeet joko toisessa
korvaavassa eliikejiirjestelmiissd tai siirrettiivd eldkevastuu yleisell-e eliikejiirjes-
telmdlle.

Rahoitus. Taatun veihimmtiiseldkkeen osalta rahoitus tapahtuu siten kuin
yleisen eldkejdrjestelmdn rahoituksen yhteydessd edell[ selostettiin. Vakuute-
tun ja tycinantajan yleiselle eliikejiirjestelmzille maksamaa vakuutusmaksua
alennetaan yhteensd 6,25 prosenttiyksikk<iii. Huhtikuusta 1988 alennus tullee
olemaan 5,5 prosenttiyksikkciii. Alennus kiiytetiiiin tyrinantajan jtirjestiimiin
elzikkeen rahoittamiseen.

Vuoden 1988 huhtikuun 6. piiivristii lzihtien uusien ty<inantajakohtaisten eld-
kejiirjestelmien perustamista rohkaistaan siten, ettd viiden vuoden ajan eli
huhtikuuhun 1993 saakka uusille jiirjestelmille annetaan lisdalennu{ta 2o/o
eltikkeen perusteena olevista ansioista, vtihintzi2in kuitenkin GBP I viikossa
vakuutettua kohti. Ttimii alennus koskee jiirjestelmiii, jotka irrottautuvat ylei-
sen eldkejdrjestelmdn lisdeltikkeestd ensimmdisen kerran joulukuun 1981jiil-
keen. Vakuutusmaksujen alennuksesta aiheutuva maksuvaje korvataan yleiien
eliikej iirj estelmdn varoista.

Ty<inantajakohtaisiin eluikejiirjestelmiin kuuluvat voivat maksaa vapaaeh-
toisia lisdvakuutusmaksuja ja siten nostaa eldketasoaan. Vakuutettu voi mak-
saa vapaaehtoiset maksunsa myris muuhun kuin hdnen ty<inantajansa eliikejdr-
jestelmdiin.

Vakuutetun henkilokohtainen lisdeliike

Vuoden 1988 huhtikuun 6. piiiviistii ltihtien vakuutetut voivat itse j?irjestiiii
oman listiel5keturvansa ja siten irrottautua yleisen eliikejiidestelmdn iisieUt-
keestd ja mahdollisesta tytinantajansa liszieldkkeestd. Irrottautuminen edellyt-
taa ty6elakelautakunnan hyvdksyntdii. Ne henkil<it, jotka eiviit vuoden lggg
alussa kuulu mihinkiitin ty<inantajakohtaiseen eliikejiidestelmddn, voivat jiir-
jestiiii itselleen henkil<ikohtaisen lisiielzikkeen jo tammikuun 4. piiiviistii 1988
ldhtien.

Vakuutetun henkil<ikohtaisen lisiieldkkeen on oltava vlihinteiein taatun vd-
himmziiseliikkeen suuruinen. Lisiieliikettd on tarkistettavavuosittain 3o/o:llatai
hintojen mukaan, jos niiden nousu on alhaisempi.

Viihimmdisvakuutusmaksu on sama kuin tyrinantajakohtaisille eliikejiirjes-
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telmille annettu alennus yleisistii vakuutusmaksuista eli 5,5 o/o eldkkeen perus-
teena olevista ansioista vuoden 1988 huhtikuun 6. piiiviistii ltihtien. Huhtikuu-
hun 1993 saakka annetaan 2o/o:nlisdalennus samalla tavalla kuin uusissa ty<in-
antajakohtaisissa eliikejiirjestelmissti. Tytinantaja voi maksaa vakuutetun 1is6-
elZikettii varten pakollisen maksun lisiiksi vapaaehtoista lisdvakuutusmaksua.
Tdsszi tapaukseisa tytinantaja voi vaatia, etld vakuutettu maksaa my6s itse
saman suuruisen lislmaksun.

Vakuutettu sijoittaa vakuutusmaksut vakuutusyhti<in, rahalaitoksen, raken-
nusosuuskunnan tai siidti<in kautta. Eliikkeelle jiiddessiitin vakuutettu ostaa
kertyneillii vakuutusmaksuilla ja niiden sijoitusten tuotolla itselleeen lisiieliik-
keen jostakin vakuutusyhtitistii.

9.5.3. Vapaaehtoiset listieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Kaikki yleisen eliikejiirjestelmdn ulkopuoliset eliikejiir-
jestelmiit ovat periaatteessa vapaaehtoisia eliikejiirjestelmiii. Tiimii koskee
my<is edellii kuvattuja tytinantajakohtaisia eliikejiirjestelmiii. Vapaaehtoisia
lisiieliikej[rjestelmiii on noin 65.000. Niiden piirissii on l1 miljoonaa palkp-
saajaa eil 5t 0/o kaikista palkansaajista. Yleensii tytintekijiit ja toimihenkil<it
kuuluvat samaan jiirjestelmiiiin. Yrityksen johtohenkildilla on kuitenkin usein
oma eldkejiirjestelmtinsii. Jiidestelmien piiriin tullaan tavallisesti 20-25 vuo-
den iiisszi itnian odotusaikaa. Noin viidesosa jiirjestelmistii kiiyttiiii kuitenkin
yhden vuoden tai sitii lyhyempiiii odotusaikaa.- 

Vapaaehtoinen lisiieliike voidaan toteuttaa samassa tytinantajakohtaisessa
ekikejiirjestelmiissd kuin yleisen eliikejiirjestelmdn lisiieliikkeen korvaava lis6-
eliiketai vapaaehtoista lisiieliikettd varten voidaan perustaa erillinen eliikejiir-
jestelmd. Hallinnollisesti vapaaehtoiset lisiieliikkeet jiirjestetiiiin vakuutussopi-
muksella vakuutusyhti<issd tai yrityksen omalla eliikelaitoksella.

Valtiovarainministeri<in alaisen eliikekassatoimiston hyvziksyminen tarvi-
taan kaikille niille eliikejiirjestelmille, jotka haluavat kiiyttdii hyvdkseen vero-
tuksessa saatavia vdhennyksi?i. Ty<ieliikelautakunta j a eliikekassatoimisto toi-
mivat yhteisty<issii piiiillekk?iisten toimintoj en ehkiiisemiseksi.

Etuudet. Jtirjestelmistd maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliik-
keite.

Yanhuuseliike maksetaan yleensd naisille 60 ja miehille 65 vuoden idss6.
Tiiysi eldke on 66 2/3 o/o loppupalkasta 40 vakuutusvuoden jdlkeen. Noin puo-
let jiirjestelmistii yhteensovittaa lisiieliikkeen yleisen peruseliikkeen kanssa.
Vakuutettu voi ottaa osan eldkkeestiiiin kertasuorituksena. Eliikkeen lykkiiiimi-
nen ohi eliikeitin korottaa sen mtliiriiii tavallisesti 6 0/o vuodessa. Eliikkeen otta-
minen ennen eliikeikiiti on yleistynyt viime vuosina. Ttillciin eliikkeen miiiiriiii
alennetaan, ei kuitenkaan aina.

Tydkyvyttdmyyseliikkeenfl maksetaan tavallisimmin vakuutetulle ty<ikyvyt-
t<imziksituloon mennessd karttunut vanhuusel[keoikeus.

Leskeneliikkeen miidrii on puolet edunjiittiijiin el2ikkeestii. Noin kolmasosa
jiirjestelmistd maksaa eliikkeen miesleskelle samoilla perusteilla kuin naisles-
kelle. Muut jiirjestelmdt maksavat miesleskelle eliikkeen vain, jos hiin oli talou-
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dellisesti riippuvainen vaimostaan. Jatkuvan eldkkeen ohella useimmat jiirjes-
telmiit maksavat vakuutetun kuollessa kertasuorituksen, jonka m[[rii on esi-
merkiksi kahden vuoden palkka.

Lapseneliikettd maksetaan noin puolessa yksityisen sektorin jiirjestelmistii,
julkisen sektorin jiirjestelmissd sitri vastoin liihes kaikissa.

Ansaittu eldketurva on siiilytetttivii koskemattomana vakuutetun tiiytettyii
26 vuotta ja oltua jiirjestelmdssii viisi vuotta. Viiden vuoden alarajalasketaan
huhtikuussa 1988 kahteen vuoteen. vakuutusmaksut maksetaan takaisin, jos
vakuutettu ei tiiytii el[keturvan siiilymisedellytyksiii. Eliikeoikeus on mahdol-
lista siirtiiii vakuutetun uuden ty<inantajan el2ikejiirjestelmtitin.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan yksityisellii sektoril-
la tavallisesti vain ty<inantajan harkinnan mukaan. Julkisella sektorilla tarkis-
tukset ovat automaattisia.

Vapaakirjoja, jotka perustuvat vuoden 1985 jiilkeen karttuneeseen elilkeoi-
keuteen, on tarkistettava vuosittain joko 5 o/o:lla tai kuluttajahintaindeksin
muutoksella riippuen siitd, kummalla tavalla tulos on pienempi.

Rahoitus. Neljiissii viidesosassa jdrjestelmistd vakuutetut ja ty<inantajat ra-
hoittavat yhdessii lisiieltikkeet. Lopuissa rahoitus on yksinomaan tytinantajan
vastuulla.

9 .6. Italia
Eliikejiirjestelmdt:
- palkansaajien eliikejdrjestelmii
- palkansaajien lisiieliikejiirjestelmdt

- kaupan j ohtotehtiivissd olevien el?ikej iirjestelmii
- merimiesten eliikejzirjestelmii
- kaivosmiesten eliikejiirjestelmd
- lukuisia pienempien ammattiryhmien eliikejiirjestelmiii

- muut palkansaajien eliikejiidestelmiit
- teollisuuden johtotehttiviss:i olevien eliikejii{estelm?i
- maatalouden eldkejiirjestelmii
- lentoliikenteen eliikejii{estelmd
- lukuisia pienempien ammattiryhmien eliikejiirjestelmiii
- julkisten laitosten eliikejlrjestelmdt
- valtion hallinnon eliikejiirjestelmiit
- paikallishallinnon eliikejiirjestelm?it

- itsen?iisten yrittiij ien eliikej iirj estelmiit
- kaupan eliikejiirjestelmii
- kiisiteollisuuden eliikejiirjestelm?i
- vapaiden ammattien eliikejiirjestelm:it
- maatalouden eldkejiirjestelmii

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmzit

(ITLl=F[M0,004)
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g.6.L Palkansaajien eliikejiirjestelm[

Ulottuvuus. Palkansaajien yleiseen eliikejiirjestelmii2in (vuodelta 1952) kuulu-
vat useimmat yksityisen sektorin palkansaajat.

Eliikevakuutus on pakollinen 15 vuoden i2in tlyttiineille palkansaajille kan-
salaisuudesta riippumatta. Perheenemdnndt, jotka eiviit ole ty<issii kodin ulko-
puolella, voivat liittyii jdrjestelmddn vapaaehtoisesti.

Etuudet. Jdrjestelm:issd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suh-
teutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-elflkkeitii.

Et?ikkeet maksetaan 13 kertaa vuodessa. Ylimiiiir:iinen kuukausierd makse-
taan joulukuussa.

Eldkkeiden maksu ulkomaille edellyttiiii sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan miehelle 60 ja naiselle 55 vuoden

irissd. Vakuutusaikavaatimus eliikkeen saamiseksi on l5 vuotta, mutta tdyteen
eldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden vakuutusaika. Vakuutettu voi halutessaan
jatkaa ty<intekoa 65 vuoden ikiiiin asti, jos vakuutusvuosia on vdhemmdn kuin
40. Eliike maksetaan ilman eliikeikiirajoja, jos vakuutusmaksut on maksettu
viihintziiin 35 vuodelta. Tiilkiin eliikkeen ottaminen edellyttzid tytinteon lopet-
tamista. Muutoin eldke maksetaan tytinteon jatkamisesta riippumatta.

Ekike voidaan maksaa miehelle 55 ja naiselle 50 vuoden iiistii ty<itt<imyyden
perusteella, joka johtuu tycinantajan taloudellisista vaikeuksista tai teollisuu-
den uudelleenorganisoinnista. Teriisteollisuudessa ikdraja on miehilliikin 50
vuotta. Edellytyksend on aina, ett6 vakuutettu on maksanut vakuutusmaksut
vrihintiiiin 15 vuodelta.

Vanhuuseldkkeen mriririi on2o/o vakuutusvuotta kohti viiden viimeisen vuo-
den keskiansioista. Keskiansioita laskettaessa neljiin ensimmdisen vuoden
ansiot tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksella. Eliikkeen perusteena
olevalla ansiolla on yldraja, LTL36.787.000 vuodessa. Eliikkeen enimmdism[6-
rd on 80 0/o eldkkeen perusteena olevasta ansiotulosta 40 vakuutusvuoden jiil-
keen.

Vanhuuseldkkeen vdhimmdismtidrii on ITL 397.400 kuukaudessa, jos mak-
settuja vakuutusmaksuviikkoja on alle 780 (eli 15 vuotta), ja ITL 423.050 kuu-
kaudessa, jos vakuutusmaksuviikkoja on viihintiiiin 780. Viihimmiiiseldke on
tulosidonnainen. Sen maksaminen loppuu, kun viihimmiiiseliike ja muut tulot
yhdessd ylittriviit kaksi kertaa vuoden alussa voimassa olevan viihimmiiiseldk-
keen.

Eliikkeeseen maksetaan korotuksia huollettavista perheenjiisenistii perhe-
avustusjiirjestelmdn kautta samalla tavalla kuin ty<ieliimdssd mukana olevil-
le.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyysellike my<innetddn vakuutetulle,
joka ei tytikyvyn fyysisen tai psyykkisen alenemisen vuoksi pysty tekemiidn
hdnelle sopivaa ty<itii. Koulutus ja ammattitaito voidaan ottaa huomioon ty<i-
kyvytt<imyyttii arvioitaessa.

Ty<ikyvytt<imyyseltike maksetaan tiiyden tai osittaisen tycikyvytttimyyden
perusteella. Ttiysi eliike edellyttiiii tiiydellistii tycikyvyn menetyst[, osaeldke
v2ihintiiiin kahden kolmasosan ty<ikyvyn menetystd. Osaeliike mydnnetddn
aluksi kolmeksi vuodeksi. Sen jiilkeen osaeldke voidaan uudistaa kolme kertaa,
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jonka jzilkeen maksu jatkuu ilman uudistusta.
Eliikkeen saaminen edellyttii2i vakuutusmaksuja viihintdiin viideltzi vuodelta,

joista kolme vuotta on kulunut viimeisten viiden vuoden aikana viilitt<imiisti
ennen ty<ikyvyttomiiksituloa.

Ty<ikyvytttimyyseliikettii ei my<innetd vakuutetulle, jonka ansiot ylittevet
kolme kertaa tammikuussa voimassa olevan viihimmdiseldkkeen vuosimdd-
rdn.

Tiiyden tytikyvytttimyyden perusteella maksettava elzike on yhtzi suuri kuin se
vanhuuseldke, jonka vakuutettu saisi vanhuusekikeiiissii. Ty<ikyvytttimyyse-
l5kkeen vdhimmiiismiieirii on ITL 273.450 kuukaudessa.

Eldkkeensaajalle, joka ei pysty pitdmiiiin huolta itsestddn, maksetaan hoito-
lisdnd ITL 285.000 kuukaudessa.

Osaellikkeen mdiird on vakuutetulle eliiketapahtumaan mennesszi karttu-
neen vanhuuseldkkeen suuruinen. Muuta tuloa vakuutetulla voi olla korkein-
taan ns. sosiaalisen eliikkeen kaksinkertainen tiiysi miiiirei.

Eleikkeen korotukset huollettavista perheenjrisenistii maksetaan perheavus-
tusjiirjestelmdstai.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekzi lapselle. Jos
heitd ei ole, perhe-eliike maksetaan edunjiittiijtistii riippuvaisille vanhemmille,
sisarille ja veljille.

Perhe-eldke edellyttdii, ettii edunjiittiijii sai itse eldkettd tai oli kuollessaan
oikeutettu eldkkeeseen.

Leskeneliike. Leskeneldkkeen mzitirii on 60 0/o edunjiittiijdn saamasta eliik-
keestii tai siitii vanhuuselakeoikeudesta, joka edunjiittiijiille oli karttunut. Elzik-
keen viihimmiiismaizirii on sama kuin vanhuuseldkkeessd.

Elaikkeen maksu lopetetaan, jos leski menee uuteen avioliittoon. Tiillciin
maksetaan kertasuorituksena kahden vuoden leskeneliike.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan l8 vuoden ikiitin ja 2l vuoden ikddn,
jos lapsi jatkaa opiskeluaan, tai 26 vuoden ikdiin, jos lapsi jatkaa opiskeluaan
yliopistossa. Tycikyrrytt<imzille lapselle eliike maksetaan ilman ikiirajaa. Eliik-
keen mdtird on puoliorvolle 20 0/o ja tiiysorvolle 40 0/o edunj?ittzijiin eliikkeestii
tai elZikeoikeudesta.

Perhe-eliike muille omaisille. Jos leskeii tai lasta ei ole, perhe-eliike voidaan
maksaa edunjiittiijiin huoltamille vanhemmille, jotka ovat ty<ikyvytt<imiii tai
65 vuotta teyttaneite eivtitkii saa omaa ekikettii. Jos vanhempia ei ole, eldke
voidaan maksaa edunjiittiijiin huoltamille tyokyvytt<imille ja naimattomille
veljille ja sisarille. Eliikkeen miiiirii on kullekin l5 0/o edunjiitt?ijiin elzikkeestzi tai
eliikeoikeudesta.

Perhe-ellikkeen enimmiiismiiiirii. Perhe-eldkkeiden yhteismzizird ei saa ylittee
edunj iittiij tin saaman eliikkeen tai eldkeoikeuden miidrdd,.

Kertasuoritteinen perhe-eliike. Omaisille, jotka eiviit ole oikeutettuja perhe-
eldkkeeseen, maksetaan hautauskulujen peittiimiseksi kertasuoritteinen perhe-
elzike. Sen mdrirri on korkeintaan ITL 129.600.

Tulosidonnainen eliike. Tulosidonnainen (ns. sosiaalinen) eliike maksetaan
65 vuotta tdyttiineelle henkilcille, joka ei saa mitddn muuta ekikettd. Tulosidon-
naisen elzikkeen tdysi miidrii on ITL 233.550 kuukaudessa.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia el2ikkeitii tarkistetaan automaattisesti joka
kolmas kuukausi palkkojen ja elinkustannusten muutosten mukaan. Tarkis-
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tuksen suuruus vaihtelee viihimmdiseliikkeen ylittiivien eliikkeiden osalta. Tar-
kistuksen miiiirii on korkein, jos el?ike on korkeintaan kaksi kefiaa viihimmiii-
selrike. Tarkistus on hieman pienempi, kun eldke on 2-3 kertaa vdhimmiiise-
liikkeen suuruinen, ja alhaisin, kun eldke on tiitii suurempi.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tytinantajien vakuutusmak-
suilla ja valtion tuella. Vakuutettujen maksu on 7,15 0/o palkasta. Teollisuuden
ty<inantajat maksavat 17 ,81 o/oja kaupan alojen ty<inantajat 17 ,66 o/o vakuutet-
tujen palkoista.

Valtio maksaa ne eldkemenot, joita vakuutusmaksut eiviit kata. Lis?iksi val-
tio maksaa kaikki tulonsidonnaisten eliikkeiden kustannukset.

Vapaaehtoisessa elzikevakuutuksessa vakuutusmaksut mtiiiriiytyviit palkka-
luokan mukaan, joita on tiissii 4l kappaletta.

Eliikej iirj estelmiin rahoitus perustuu j akoj iirj estelmiiiin.
Hallinto. Eltikejiirjestelmdn hallinto on Valtakunnan sosiaalivakuutuslaitok-

sella ja sen paikallistoimistoilla. Tzimiin organisaation hoidossa on useita mui-
ta eliikejiirjestelmid, jotka yhdessii kattavat yli 90 0/o Italian eldkevakuutetuista.
Vakuutetut, ty<inantajat ja valtio ovat edustettuina sosiaalivakuutuslaitoksen
hallintoelimissd.

Ty<i- ja sosiaaliministeriti sekii valtiovarainministeriti vastaavat eliikejiirjes-
telmdn yleisvalvonnasta.

Valituselimind toimivat paikallistoimistojen yhteydessii toimivat paikalliset
valituslautakunnat j a niiden yliipuolella vastaavat alueelliset lautakunnat. Vii-
meksi mainittujen piiiit<iksistd on mahdollista valittaa yleisiin oikeusistui-
miin.

9.6.2. Muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt

Italiassa toimii yksityisellii ja julkisella sektorilla yhteensZi noin 50 eri el2ikejiir-
jestelmriii. Suurin niistii on edellii selostettu palkansaajien eliikejiirjestelmd.
Muut palkansaajien eliikejiirjestelmiit kattavat tiettyje ammattiryhmiii. Osa
n2iistii jiirjestelmiti on palkansaajien eliikejiirjestelmlili tiiydentiivili lisfiel3ikejflr-
jestelmili. Niitii ovat merimiesten, kaivosmiesten ja kaupan johtotehtiivissti
olevien eliikejiirjestelmiit. Osa jiirjestelmistd on palkansaajien eliikejiirjestel-
miiii korvaavia eliikejiirjestelmiii. Niite ovat maatalouden, lentoliikenteen,
yksityisten siihkcilaitosten, kirkkojen sekd teollisuuden johtotehtiivissd olevien
eliikej iirj e stel m 2it.

Jdrjestelmillti on omat hallinto-organisaationsa. Joitakin jiirjestelmistzi hoi-
detaan itsehallinnollisina yksikkoinii palkansaajien el2ikej?idestelmiistii vastaa-
van sosiaalivakuutuslaitoksen yhteydessii. Niitii ovat mm. merimiesten, kai-
vosmiesten ja lentoliikenteen eliikejiirjestelmiit.

Samoin kuin yksityisellti sektorilla mytis julkisella sektorilla tytiskenteleviii
varten on useita eliikejiirjestelmiii. Valtion ja paikallishallinnon palveluksessa
olevia varten on useita eliikejiirjestelmiri. Julkisilla laitoksilla, kuten rautateil-
ld, sdhk<i-, kaasu- ja puhelinlaitoksilla, on omia el2ikejlirjestelmiiidn. Kullakin
jiirjestelmiillii on omat hallinto-organisaationsa.
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9 .6.3. Itsendisten yrittiijien elflkejiirjestelmiit

Kaupan, kiisiteollisuuden ja maatalouden harjoittajilla on omat eldkejiirjestel-
mdnsd, jotka ovat palkansaajien eliikejiirjestelmlstd vastaavan sosiaalivakuu-
tuslaitoksen hoidossa. Niiden lisiiksi on kymmenkunta vapaiden ammattien
harjoittajien eltikejiirjesJelmiiii. Naite jiidestelmid omine hallinto-organisaati-
oineen on mm. sanomalehtimiehillii,ltiiikdreillii, apteekkareilla, ammattiurhei-
lij oilla ja viihdealan henkil<isttillti.

Jzirjestelmistd maksetaan vanhuus-, tycikyvyttdmyys- ja perhe-eHkkeite.
Vanhuuseldke maksetaan naisille 60 ja miehille 65 vuoden iiissii. Vapaissa
ammateissa eliikeikii on 65 vuotta, joskin alempiakin eliikeikiii on, esimelkiksi
sanomalehtimiehillii sekii viihdealalla naisilla 55 ja miehillii 60 vuotta. Eliik-
keen saaminen edellyttiie 15 vuoden vakuutusaikaa. Eliike maksetaan idstd
riippumatta, jos vakuutusvuosia on viihintiiiin 35.

vanhuus- ja ty<ikyvyttrimyyseliikkeen suuruus riippuu vakuutetun maksa-
mien vakuutusmaksujen kokonaismiiiiriistii, josta saatua eltikettii korotetaan
erityisellii kertoimella ja lisiiksi tietyllii tasasummalla. Eltikkeellii on viihim-
miiismdiirii. Vapaissa ammateissa eliikkeet perustuvat suoraan vakuutusajan
pituuteen ja ansioihin. Leskeneliike on yleensii 60 o/0, lapseneliike 20o/o ja iai-
den omaisten eliike 15 o/o edunjtittiijtin eliikkeestii tai eldkeoikeudesta.

Vapaiden ammattien ha{oittajien eliikkeet ovat yrittiijien itsensd kustanta-
mia. Valtio osallistuu muiden yrittiijien eldkemenoihin. Esimerkiksi maata-
loussyrittiijien eldkemenoista valtio maksaa noin 60 0/0. Yrittiijien vakuutus-
maksut kaupan, k[siteollisuuden ja maatalouden jdrjestelmissii ovat tasasuu-
ruisia. Sen lisiiksi yrittejet maksavat yrityksen tulokseen suhteutetun prosent-
tisen lisiimaksun.

9 .6.4. Vapaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Yleisen eldketurvan tasoa ja kustannuksia on pitkiiiin pidetty korkeina. Tiistii
johtuen vapaaehtoisia lisiieliikkeitii on j?it'estetty vain kaikkein korkeimmin
palkatuille toimihenkil<iille. viime ,rrosira on kuitenkin alkanut esiiniva
aikaisempaa suurempaa tarvettaja kiinnostusta lisiiel?ikkeisiin, koska palkk-a-
taso on kohonnut nopeammin kuin yleisen eliikejiirjestelmiin el2ikkeen perus-
teena olevan palkan ylaraja.

9.7 . Itdvalta
Eliikej 2irj e stel mtit :

- palkansaajien eliikejiirjestelmilt
- tyrintekijciiden eliikejiirjestelm?i
- toimihenkikiiden eliikejiirjestelmzi
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- muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt
- kaivosteollisuuden eliikej iirj estelmdt

- j ulkisen sektorin eliikejiirjestelmzit
- itseniiisten yrittiij ien eliikej 2irj estelmdt

- kaupan ja teollisuuden eliikejtirjestelmd
- vapaiden ammattien el2ikejiirjestelmil
- notaarien eldkejiirjestelmd
- maatalouden eliikejdrjestelmii

- vapaaehtoiset lisiieliikej?irjestelmdt

(ATSI=FIM0,35)

9.7 .1.

Ulottuvuus. Ty<intekijtiitii ja toimihenkil<iitii varten on erilliset eliikejiidestel-
mdt (vuodelta 1955). Niiden rakenne on samanlainen.

Jddestelmien alaisuuteen kuuluvat pakollisesti ne ty<intekijiit ja toimihenki-
l<it, joiden ansiotulo on viihintii?in ATS 2.451 kuukaudessa, ja jgtka eivdt kuulu
johonkin palkansaajien erityisjiirjestelmdein. Lisiiksi jiirjestelmiin kuuluu erditii
yrittiijinii toimivia ammattiryhmie. Niite ovat kiitil<it, sairaanhoitajat, opetta-
jat, muusikot sekri taiteilijat, joilla ei ole palkattua ty<ivoimaa.- 

Pakollisen vakuutuksen loputtua vakuutettu voi ottaa vapaaehtoisen jatko-
vakuutuksen, jos hdn oli ollut pakollisessa vakuutuksessa v:ihintiidn kuusi kuu-
kautta viimeiiten 12 kuukauden aikana tai vdhintiian 12 kuukautta viimeisten
36 kuukauden aikana tai vuosittain viihintddn kolme kuukautta viimeisten
viiden vuoden aikana tai yhteensii l0 vuotta. Vakuutus yrittiijtieliikejiirjestel-
missd rinnastetaan tdssii palkansaajien jzirjestelmiin. Vapaaehtoisen vakuutuk-
sen voi ottaa itselleen lasta kotona hoitava lapsen iiiti tai isii. Tiimii vakuutus
on voimassa enint66n siihen saakka, kun lapsi tdyttaa kolme vuotta.

Eliikkeet. Eliikkeinii maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteu-
tettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitii. Hautausavustus makse-
taan sairausvakuutuksesta.

Eliikejiirjestelmii:i uudistettiin perusteellisesti vuoden 1985 alussa, jolloin
muun muassa muutettiin eliikkeiden laskutapaa ja vakuutusaikavaatimuksia.

Vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja perhe-el2ike maksetaan 14 kertaa vuodessa.
Ylim?iiirtiiset maksukuukaudet ovat toukokuu ja lokakuu.

Eldkkeen maksaminen ulkomaille pitemmdlte kuin kahden kuukauden ajal-
ta edellyttiid sosiaaliturvasopimusta.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden
idssii. Eldke edellyttiiii ty<inteon lopettamista. Jos eldkkeensaaja jatkaa tytinte-
koa, hdnen elzikettiidn alennetaan ansiotulojen ylittziessii tietyn rajan. Alennus
on 40 0/o elzikkeestii siitii osasta ansiotuloa, joka ylitt?iii ATS 3.583 kuukaudessa.
Enint66n alennetaan se mddrd, joka ylittiiii eliikkeen ja ansiotulojen yhteismdzi-
riin ATS 7.836 kuukaudessa.

Tyontekijoiden ja toimihenkiloiden
eliikejiirjestelmdt
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Erdisszi poikkeustapauksissa eliike voidaan my<intdd ennen varsinaista eld-
keiktiii..El2ike myrinnetiiiin viisi vuotta aikaisemmin pitkin palveluksen perus-
teella, jos vakuutettu on kuulunut eldkevakuutukseen vziliintiidn 35 vuotta,
josta ajasta 24 kuukautta viimeisten 36 kuukauden aikana tai 12 kuukautta
vzilitttimdsti ennen eldkkeelle siirtymistd. Eliike edellyttiiii ty<inteon lopettamis-
ta ainakin niin paljon, ettei tulo ylitri jiirjestelmdn piiriin tulemiseen vaaditta-
vaa ansiotulon alarajaa (ATS 2.451 kuukaudessa). Tytittrimyyden perusteella
elzike my<innetfidn samoin viisi vuotta ennen varsinaista eHtiditaa. Edellytyk-
send on, ettd vakuutettu on saanut ty<itttimyyspiiivzirahaa viihintziiin 52 viiliol-
ta viimeisten l5 kuukauden aikana.

Vanhuuseldkkeeseen vaaditaan vakuutusmaksut viihintiiiin 1 80 kuukaudelta
viimeisten 30 vuoden aikana ennen ekikkeellesiirtymistd. Vuonna 1985 tehdyn
eldkeuudistuksen johdosta siirtymiikauden mriiiriiyksiri sovelletaan vuoteen
1990 saakka. Vuonna 1987 eliikkeelle jiiiivii tdyttaa vakuutusaikavaatimuksen,
jos hiinellzi on 180 vakuutusmaksukuukafita216 kuukauden aikana. Vuonna
1988 viimeksi mainittu raja on 204 kuukautta, 192 kuukautta vuonna 19g9 ja
180 kuukautta vuodesta 1990 ldhtien.

Vakuutusaikaan rinnastetaan l5 ikrivuoden jiilkeen koulunkriyntiin kiiytetty
aika, sotilaspalvelus ja sotavankeus. Naisilla l2 kuukautta jokaisen lapsen syn-
tymzin jdlkeen katsotaan vakuutusajaksi. Sama koskee aikoja, joilta vikuutettu
on saanut korvausta muista vakuutuksista, esim. sairaus- ja tyOttrimyysvakuu-
tuLli:l?. Neilta ajoilta vakuutetun ei edellytetii maksaneen vakuutuimaksuja.

Eliikkeen perusteena olevana palkkana kdytetridn keskimiiiirdistii vakuutus-
maksun perusteena ollutta tuloa viimeisiltii 120 kuukaudelta ennen ekikkeelle
siirtymistui. Tiihiin siirryttiin kuitenkin asteittain siten, ettd vasta vuodesta
1987 eteenpdin kiiytetiian 120 viimeistii kuukautta. Elzikkeen perusteena oleva
tulo voidaan mytis mdtirzitei 45 ikiivuotta tiiyttiimistd seuraavalta ajanjaksolta,
jos tulos on tdllii tavalla vakuutetulle edullisempi. Eliikkeen perusteenjolevalla
palkalla on yl6raja, joka on sama kuin korkein vakuutusmaksun perusteena
oleva palkka eli ATS 26.400 kuukaudessa.

Vanhuuseliikettii karttuu l,9o/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta joka-
iselta vuodelta 30 vakuutusvuoteen asti. Sen ylittzivdt vuodet kirtuttavai elii-
kettd 1,5 0/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta vuotta kohti. Korkein eliike
on79,5 0/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta 45 vakuutusvuoden jiilkeen.

Eldkkeeseen maksetaan eriiitti korotuksia. Itiivallassa asuva naispuolinen
vakuutettu saa eliikkeeseen 3 o/o:n korotuksen eldkkeen perusteena olevista pal-
kasta jokaisesta synnyttiimiistiiiin lapsesta. Korotusta ei tehdii eniiii sen jzilkeen,
kun vakuutetulla on 359 vakuutuskuukautta.

Elzikkeensaajan huoltamasta lapsesta eldkkeeseen maksetaan 5 o/o:n korotus
el[kkeen perusteena olevasta palkasta. Korotuksen viihimmziismiiiirii on ATS
234 ja enimmdismiiiirii ATS 650 kuukaudessa. Korotus maksetaan, jos lapsi on
alle l8-vuotias tai opiskelee koulussa tai on ammattikoulutuksessi tai ty<iky-
vyton.

Avuttomuuslisiinii maksetaan puolet eldkkeestd, jos eliikkeensaaja tarvitseejatkuvasti toisen henkil<in apua ja hoitoa. Avuttomuuslis:in viihimmriismiidrd
on ATS 2.434 ja enimmmdismriiirii ATS 2.724 kuukaudessa.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttcimyysekike my<innetiidn toimihenkilolle
ja ammattitaitoa vaativaa ty<itii tehneelle ty<intekijeille, joiden tyrikyky on ryy-
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sisen tai psyykkisen sairauden vuoksi alentunut viihintiiein puolella sellaisiin
fyysisestila-psyykkisesti terveisiin henkiltiihin verrattuna, joilla on samanlai-
nen koulutui, ammattitaito ja piitevyys kyseessd olevaan ammattiin.

Tytintekijiille, joka ei ole ammattitaitoa vaativassa tytissd mytinletiilin tyci-
kyvyttomyyselflke, jos hiin ei fyysisen tai psyykkisen tilansa vuoksi eniiii pysty
hinickimaan tytissii, jota h[nen kohtuudella voidaan odottaa tekevdn, viihin-
teiein puolta seilaisista ansioista, joita fyysisesti ja psyykkisesti terveet vakuute-
tut yleensd kyseessd olevassa tyossei hankkivat.

Tytikyvytt<imyyseliikkeen saamista on helpotettu 55 vuotta tiiyttzineeltii. v-a-

kuuietuita, joka on maksanut vakuutusmaksut vzihintiidn l5 vuodelta ja joka
on ollut tuosta ajasta ainakin puolet samassa tai samanlaisessa tycissii.

Tyokyvytt<imyysel2ikkeen saamiseksi vaaditaan vakuutusmaksut 60 kuu-
kaudelta viimeisten 120 kalenterikuukauden aikana. T?imii edellytys koskee
ennen 50 vuoden ikiiii tyokyvytttimlksi tulevaa naispuolista ja ennen 55 vuo-
den ikiiii tytikyvyttrimdksi tulevaa miespuolista vakuutettua. Kun tytikyvytl<i-
mdksitulo tapahiuu nriiden ikiirajojen jdlkeen, korotetaan vakuutusmaksuaika-
vaatimusta isteittain 180 kuukauteen vuoteen 1992 mennessd. Vuonna 1987
vaatimus on 120 kuukautta. Vaatimusta nostetaan 12 kuukaudella joka vuosi.
Vaadittava vakuutusaika lasketaan siten, ettii jokainen kuukausi 50 ja 55 ikii-
vuosien tiiyttiimisen jiilkeen korottaa vakuutusaikavaatimusta yhdellii kuukau-
della vuoteen lgg?jatkuvan siirtymdkauden puitteissa. Vakuutettujen on tqV-
tettiivzi vakuutusaikavaatimus viimeisten 360 kalenterikuukauden aikana. Tii-
hiin 360 kuukauden mdiiriiaikaan siirrytiizin asteittain vuoteen 1992 menness?i.
Vuonna 1987 raja on 240 viimeistii kuukautta. Vaatimusta nostetaan 24 kuu-
kaudella joka vuosi. Ikiivuosien 50 ja 55 jiilkeen iiin jokainen kuukausi lisiiii
vaatimusta kahdella kuukaudella.

Ty<ikyvytt<imyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldke siltd
osalta vakuutusaikaa, joka ty<ikyvytt<imeiksi tulleella on takanaan. Tytikyvyt-
tomiiksi tulemista seuraavasta ajasta lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi vain
se aika, joka on jeljell[ 50 vuoden iiin tiiyttiimiseen. Eldkeprosentti ei kuiten-
kaan saa tulevan ajan huomioon ottamalla nousta yli 50:n. Kun vakuutettu on
tziyttdnyt 50 vuotta, ty<ikyvytt<imyyselzike lasketaan vain tosiasiallisen vakuu-
tusajan perusteella.

Tytrntekoa jatkavalla eldkkeensaajalla eliikettd alennetaan samalla tavalla
kuin vanhuuseldkkeessii paitsi, jos eldkkeensaaja on saanut kuntoutusta. Kun-
toutusta saaneen eldkettri alennetaan 40 0/o siitii osasta ansiotuloa, joka ylittii?i
ATS 6.671 kuukaudessa. Enintiiiin eliikettii alennetaan vain se miiiird, joka
ylittiiii el2ikkeen ja ansiotulojen yhteismddrdn, ATS 11.471 kuukaudessa.

Ty<ikyvytt<imyyseliikkeeseen maksetaan lapsikorotus ja avuttomuuslisii sa-
malla tavalla kuin vanhuuseliikkeessii.

Perhe-eliike. Perhe-eldkkeenti maksetaan leskeneliikettd ja lapseneliikettii.
Perhe-eldkkeen saamiseksi vaaditaart, ettd edunjiittiijii sai itse eliikettii tai oli
oikeutettu tytlkyvyttcimyyseliikkeeseen.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan nais- ja miespuoliselle leskelle.
Avioliittoa solmittaessa eliikettii saaneen edunjiittiijiin jiilkeen on leskeneleik-

keen saamiselle asetettu avioliiton kestoa ja puolisoiden vdlistii ikiieroa koske-
via vaatimuksia, ellei leskellii ole lapseneldkkeeseen oikeutettua lasta. Leskene-
l6kkeen saamiseksi vaaditaan, ettd avioliitto oli kestdnyt viihintdiin kolme
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vuotta ja puolisoiden viilinen ikiiero oli vdhemmtin kuin 20 vuotta tai avioliit-
to oli kestdnyt vdhintd[n viisi vuotta ja ikdero oli yli 25 vuotta. Siind tapauk-
sessa, ettd puoliso oli tiiyttiinyt vanhuuseliikeiiin, mutta ei saanut vanhuuselii-
kettd, leskeneliike maksetaan, jos avioliitto oli jatkunut vzihintiiiin kaksi vuotta.
Jos leskellii on lapseneldkkeeseen oikeutettu lapsi tai avioliitosta edunjiittiijiin
kanssa.oli syntynyt lapsi, leskeneliike maksetaan avioliiton kestosta ja puolisoi-
den vdlisestii ikderosta riippumatta.

Leskeneliike my<innetddn eronneelle aviopuolisolle, jolla oli oikeus elatus-
apuun edunjiittiijiiltii ja joka ei ollut mennyt uuteen avioliittoon.

Jos leski solmii uuden avioliiton, hiinelle maksetaan kertasuorituksena 35
kuukauden leskeneliikettd vastaava rahamddrzi. Jos uusi avioliitto purkautuu
avioeron tai aviopuolison kuoleman vuoksi, leskeneldkkeen maksaminen voi-
daan aloittaa uudelleen.

Leskeneliikkeen mddrd on 60 0/o edunjiittiijiin eliikkeestA. Jos edunjiittiijii
kuoli ennen 50 ikiivuoden tiiyttiimist6, leskeneieke on v:ihintuizin 30 0/o edunjiit-
tiijiin eliikkeen perusteena olevasta palkasta.

Avuttomuuslisii maksetaan samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeessii. Tyrin-
tekoa jatkavan leskenelzikkeen saajan eliikettii alennetaan 40 0/o siitii ojasta
ansiotuloa, joka ylitttiii ATS 6.671 kuukaudessa. Enintiidn eliikettii alennetaan
se mddrd, joka ylittii?i eliikkeen ja ansiotulojen yhteismddrdn, ATS I 1.471 kuu-
kaudessa.

Mieslesket saivat vuonna 1981 oikeuden tasa-arvoiseen kohteluun naisten
kanssa leskeneliikkeen saajina. Tasa-arvoisuuteen siirrytiitin kuitenkin asteit-
tain vuoteen 1995 mennessd. Vuoden 1988 loppuun saakka mieslesken eliike
on kolmasosa tiiydestii leskeneltikkeestii. Vuoden tggg alusta mieslesken eliike
on kaksi kolmasosaa tdydestii eltikkeestii ja vuoden 1995 alusta tdyden eftik-
keen suuruinen.

Lapseneliike. Lapselle eliikettii maksetaan l8 ikrivuoteen asti tai26 ikiivuo-
teen, jos hdn jatkaa opiskeluaan. Tyrikyvytt<imiille orvolle eldke maksetaan
ilman ikiirajaa. Puoliorvon eliike on +Odh ja tdysorvon 60 o/o leskeneltikkeeitii.
Avuttomuuslisiiei voidaan maksaa l4 vuoita tiiyttiineelle orvolle.

Kertasuoritus. Leskelle tai orvoille maksetaan perhe-el[ke kertasuoritukse-
na, jos he eiviit ole oikeutettuja eliikkeeseen, koski normaalin perhe-eliikkeen
edellytyksiii ei ole tiiytetty. Kertasuoritus maksetaan, jos edunjiittajii oli ollut
vakuutettu vdhintdiin yhden kuukauden. Kertasuorituksen niaara on kuusi
kertaa eldkkeen perusteena oleva kuukausiansio. Jos edunjiittiijii oli maksanut
vakuutusmaksut vdhemmiiltii kuin kuudelta kuukaudelia, kertasuorituksen
mriiirii vastaa maksettujen vakuutuskuukausien ansiotuloa.

Jos vakuutetun kuollessa on yleiset edellytykset perhe-eltikeoikeuden saami-
seksi tdytetty, mutta ketiiiin eldkkeeseen oikeutettua ei ole, kertasuoritus mak-
setaan seuraaville he.nkil<iille (tiissii jiirjestyksessii): leski, lapset, aiti, isii ja sisa-
t9.!...1: Edellytyksend on,..ettd he olivat pysyvtisti samassa taloudessa edunjiit-
Fj4 kanssa ja olivat hiinestzi taloudellisesti riippuvaisia eiviitkii pysty itse
hankkimaan toimeentuloaan. Tiimiin kertasuoritulisen miidrii on kolme kertaa
eliikkeen perusteena olevan kuukausiansion miiiirii.

Perhe-eliikkeiden yhteismiiiirli. Perhe-eliikkeiden yhteismziiirii ei saa ylittiiii
I l0 0/o edunjiittiijiin vanhuus- tai tydkyvytt<imyyseldickeestii tai eliikeoikeudes-
ta.
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Tulosidonnainen avustus. Vanhuus-, tytikyvyttdmyys- ja perhe-eldkkeiden
saajille voidaan maksaa tulosidonnaista avustusta, jota kutsutaan tasoitusli-
s?ikli. Tasoituslisdllii turvataan eliikkeen kohoaminen viihimmiiismiiiiriizin. Itii-
vallan eliikejiirjestelmiin ei sisiilly varsinaista viihimmiiiselzikettzi.

Vuosittain kullekin eltikelajille miiiiriitzitin viihimmiiismddrd, johon eliik-
keensaajan edellytetzidn yltdvdn, kun eliike ja muut tulot otetaan huomioon.
Tasoituslisdd maksetaan niin paljon, ettd eliikkeensaajan kokonaistulot saavut-
tavat vdhimmiiismdiiriin.

Yksindiselle vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja leskenelaikkeen saajalle vdhim-
mdismziririi on ATS 4.868 kuukaudessa. Eliikeliiispariskunnalla mzidrti on ATS
6.973 kuukaudessa. Huollettavista lapsista mddtd on ATS 519 kuukaudessa.
Alle 24-vuotiaalla puoliorvolla mddtd on ATS 1.805 ja tiiysorvolla ATS 2.712
kuukaudessa. Orvoille, jotka ovat tiiyttiineet 24 vtrotta, mddrtit ovat ATS 3.206
ja ATS 4.835 kuukaudessa.

Varhaiseliikkeet. Itdvallassa on kiiyttissd kaksi varhaiseliikejiirjestelyd. Toi-
nen jdrjestelyistii on nimeltd?in erityinen vanhuuselilke. Se koskee ytilytitii tai
vaarlllista tycitii tehneitii. Etuus maksetaan 57 vuotta tiiyttiineille miehille ja 52
vuotta tiiytteineille naisille, jotka ovat olleet y<itytissd tai vaarallisessa tytissd
viihintiiiin l5 vuotta viimeisten 30 vuoden aikana. Etuus maksetaan el?ikejiir-
jestelmistzi ja se on tytikyvytt<imlyseltikkeen suuruinen-

Toinen jirjestely kuuluu liiheisesti tydttdmyysvakuutukseen. Sen nimi on
erityistuki. Tiimii etuus on tytikyvytt<imyyseliikkeen suuruinen ja se makse-
taan, jos tytillistriminen ei ole onnistunut. Rauta- ja teriisteollisuudessa, jossa
ovat useimmat edunsaajat, etuus maksetaan 55 vuotta fiiytt?ineille miehille ja
50 vuotta tziyttdneille naisille. Muilla aloilla eldkeidt ovat korkeampil Kaikilta
edellytetiirin, ettii he ovat kuuluneet tycitt<imyysvakuutukseen vdhintiidn 15
vuotta viimeisten 25 vuoden aikana.

Vapaaehtoinen lisfivakuutus. Vakuutettu voi korottaa eldkkeensti miliirzid
vapaaehtoisella lisiivakuutuksella. Lisiieliikkeen suuruus lasketaan vakuutusa-
jan, vakuutusmaksujen ja eldkkeellesiirtymisidn perusteella.- 

Indeksitarkistus. Eldkkeet tarkistetaan kerran vuodessa - tammikuussa -
indeksillei, joka mittaa palkansaajien tulotason kehitystii. Vuoden 1986 alusta
tarkistuksessa on otettu huomioon maan ty<itt<imyysaste. Tarkistuksen mdiiriiii
alennetaan 0,1 prosenttiyksikk<iii kutakin yhden prosenttiyksik<in suuruista
ty<itt<imlyslukua kohti. Jos ty<itt<imyysaste on alle 2,5 o/0, ei sitd oteta huomi-
oon tarkistuksessa.

Eldkkeen ja vakuutusmaksun perusteena olevat tulot tarkistetaan kaikkien
vakuutettujen keskipalkan muutosten mukaan. Ty<ittcimyyttii ei tiisszi tarkis-
tuksessa oteta huomioon.

Rahoitus. Vakuutetut, tyrinantajat ja valtio vastaavat eliikkeiden kustannuk-
sista. Vakuutettu maksaa 10,25 o/o ja ty<inantaja 12,45 0/o vakuutusmaksun
perusteena olevasta tulosta. Tulon yliiraja on ATS 26.400 kuukaudessa. Alaraja
on sama kuin vakuutuksen piiriin kuulumisen alataja eli ATS 2.451 kuukau-
dessa.

Vapaaehtoisessa jatkovakuutuksessa vakuutusmaksu on 20 o/o jalasta kotona
hoitavan vanhemman vapaaehtoisessa vakuutuksessa l0 0/0. Molemmissa eliik-
keen perusteena olevan tulon alaraja on ATS 4.140 jayldraja ATS 30.800 kuu-
kaudessa.
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Valtion osuus riippuu siitii, kuinka paljon varoja kertyy vakuutettujen ja
tydnantaj ien vakuutusmaksuista. Valtio maksaa niin paljon, ettii eliikejdrjestel-
millii on kunakin vuonna k?iytettiivissiiiin 100,5 0/o tarvittavista varoista. Vuon-
na 1986 valtio maksoi neljdsosan ty<intekij<iiden ja kymmenesosan toimihen-
kil<iiden eldkemenoista.

Eldkkeet rahoitetaan jakojiirjestelmiillii. Jdrjestelmien kdyttissd on mycis
tasoitusrahasto. Lain mukaan tasoitusrahaston koko voi olla joko 5 0/o eldkejiir-
jestelmtin tilipiiiittiksen osoittamasta ylijiiiimiistii tai 1 promille vakuutusmak-
sujen yhteismddrdstd.

Hallinto. Ty<intekij<iiden eliikejiirjestelmiin hallintoa hoitaa Ty<intekij<iiden
eldkevakuutuslaitos ja toimihenkil<iiden eliikejiidestelmdn hallintoa Toimi-
henkil<iiden eldkevakuutuslaitos.

Vakuutetut ja ty<inantajat ovat elfrkelaitosten hallinnon johdossa. Vakuutet-
tujen ja tyonantajien edustajat valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kaikkien Itiivallan eldkevakuutuslaitosten keskuselimend on Sosiaalivakuu-
tuslaitosten liitto, joka valvoo myris eliikevakuutusta ja edustaa tarvittaessa
yksittiiisiii laitoksia niiden yhteisissd asioissa.

Itzivallan sairauskassat kerddviit vakuutusmaksut ja tilittevet ne el[kelaitok-
sille.

Elzikevakuutuksen yleinen valvonta kuuluu sosiaaliministeri<ille.
Valituselimind hallintoasioissa - esim. vakuutuksen piiriin kuulumista ja

vakuutusmaksuja koskevissa asioissa - toimivat lziiininhallitukset ja ylimpdnii
sosiaaliministeriti. Eliikettii - esim. sen maiririiti - koskevissa asioissa valitus-
eliminzi toimivat liiiineissii olevat valitustuomioistuimet ja ylimpdnii yksi vali-
tustuomioistuin.

9.7 .2. Muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt

Kaivosteollisuuden elzikej rirj estelmii

Kaivosteollisuuden eliikejzirjestelmd on piiiiosin samanlainen kuin ty<intekijcii-
den ja toimihenkiloiden eliikejiirjestelmdt. Kaivosmiehillii on kuitenkin erlitii
erityisetuuksia.

Kaivosmiehille eliikettii karttuu 2,1o/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta
jokaiselta vakuutusvuodelta 30 vuoteen asti ja 1,6 0/o vuodessa 30 vuotta ylitte-
vziltti osalta aina 45 vuoteen asti. Enimmiiiseliike on siten 85 0/o eliikkeen perus-
teena olevasta palkasta.

Kaivosmiespalkkiota maksetaan etuutena pitkiist?i palveluksesta, kun vakuu-
tettu on tiiyttdnyt 45 vuotta ja ollut kaivostycissti viihintiiiin 20 vuotta ja siitii
ajasta veihintiiZin puolet varsinaisessa kaivostytissd. Etuus on tasasuuruinen
(ATS 796 kuukaudessa) ja sitii maksetaan niin kauan kuin vakuutettu ei saa
varsinaista vanhuus- tai tydkyvyttcimyyseliikettii.

Vakuutetun jiiiidessii eliikkeelle hiinelle maksetaan kertasuoritteista kaivos-
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miesrahaa viihintdrin ATS I1.949 ja enintddn ATS 119.499. Kaivosmiesrahaa
karttuu niiltd vuosilta, joilta vakuutettu oli saanut kaivosmiespalkkiota. Jos
vakuutettu kuolee ennen eliikkeelle siirtymistti, kaivosmiesraha maksetaan
perhe-eldkkeeseen oikeutetuille.

Niille ty<issii oleville kaivosmiehille, joiden ty<ikyky on alentunut, mutta jot-
ka eivdt ole oikeutettuja ty<ikyvytt<imyysel6kkeeseen, maksetaan korvausta
palkan viihenemisestii. Edellytyksenii on, ettd vakuutettu ei pysty omassa
ammatissaan tai muussa vastaavassa ammatissa saamaan samantasoista palk-
kaa kuin muut hdneen verrattavat tytintekijat. Tete etuutta karttuu 0,1 0/o el6k-
keen perusteena olevasta palkasta jokaiselta vakuutuskuukaudelta. Enimmiiis-
miizird on 28 0/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta.

Vakuutetut, tytinantajat ja valtio rahoittavat eliikkeiden kustannukset. Va-
kuutettu maksaa 10,25o/o ja ty<inantaja 17,9 0/o eldkkeen perusteena olevasta
palkasta. Vuonna 1986 valtio maksoi 450/o eldkemenoista. Eliikejiirjestelmdn
hallinto on Kaivosmiesten sosiaalivakuutuslaitoksella.

Julkisen sektorin eliikej [rj estelmdt

Liittovaltion, osavaltioiden ja kuntien palveluksessa olevia varten on omat
eldkejzirjestelmiit. Ellikkeinii maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja perhe-
eliikkeitii. Enimmiiiseliike on 80 0/o loppupalkasta 60 vuoden iiissii 35 vakuutus-
vuoden jdlkeen. Kymmenen vuoden vakuutusaika oikeuttaa 50 o/o:n eldkkee-
seen. Leskeneldke on yleensd 50 0/0, puoliorvon eliike 10 0/o ja tiiysorvon eliike
25 0/o edunjiittiijiin elzikkeestii. Elzikkeiden rahoituksesta vastaavat vakuutetut
ja ty<inantajat.

9.7 .3. Itsendisten yrittejien eliikej?irjestelmiit

Itsendisiii yrittiijiii varten on neljii eliikejtirjestelmdd. Ne ovat kaupan ia teolli-
suuden, vapaiden ammattien, notaarien sek[ maatalouden harjoittajien eliike-
jiirjestelmdt. Vapaiden ammattien harjoittajien eliikejzirjestelmiiiin kuuluvat
yrittiijinii toimivat HakArit, lakimiehet, apteekkarit, insin<i<irit ja eriiiit talous-
elaimdn erityisasiantuntijat.

Eliikkeet. Yrittiijien eliikejiirjestelmissii eluike-etuudet ja niiden saamisen
edellytykset ovat piiiiosin samat kuin palkansaajien eliikejiirjestelmissti. Sama
koskee eldkkeen miitirzin laskemista. Tytikyvytt<imyysmiiiiritelmissti on kuiten-
kin er[itii eroavuuksia. Tytikyvytt<imyyseliike maksetaan, jos vakuutettu on
pysyvdsti kyvyton tekemiiiin tyotii. Vakuutetulta, joka on tiiyttdnyt 55 vuotta,
ty<ikyvytt<imyysekikkeen saamiseksi riittiiii ty<ikyvytt<imyys siihen ty<ihtin,
jota hiin on tehnyt viimeisten viiden vuoden ajan.

Rahoitus. Yrittiijien eliikejiirjestelmiit rahoitetaan vakuutettujen maksuilla ja
liittovaltion tuella. Valtaosa eldkemenoista on liittovaltion harteilla. Esimer-
kiksi vuonna 1985 liittovaltio maksoi 82o/o maatalouden ja72o/o muiden alo-
jen yrittiijien eldkemenoista. Notaarien eltikemenoihin liittovaltio ei kuiten-
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kaan osallistu.
Yrittejien omat vakuutusmaksut vaihtelevat jiirjestelmiistii toiseen. Kaupan

ja teollisuuden harjoittajien jiirjestelmiissii maksu on l3 0/o eldkkeen perusteena
olevasta tulosta, jolla on alaraja (ATS 7.335 kuukaudessa) ja yliiraja (ATS
30.800 kuukaudessa). Vapaiden ammattien harjoittajilla maksu on 20,50/o
eldkkeen perusteena olevasta tulosta, jolla on samat ala- ja yliirajat kuin kau-
pan ja teollisuuden ha{oittajilla. Notaareilla vakuutusmaksu on 11 0/o eliikkeen
perusteena olevasta tulosta, jolla on alaraja mutta eiylfuajaaa. Maatalousyrit-
tajilla vakuutusmaksu on 12,5 o/o eldkkeen pemsteena olevasta, jolla on alaraja
sekei yliiraja (ATS 30.800 kuukaudessa).

Hallinto. Kaupan ja teollisuuden sekd vapaiden ammattien harjoittajien elii-
kejdrjestelmien hallinto on Elinkeinoelzimiin sosiaalivakuutuslaitoksella. T?imii
laitos hoitaa myris yrittiijien sairausvakuutusta. Notaarien eliikejtirjestelmrid
hoitaa Notaarien vakuutuslaitos. Maatalousyrittiijien eliikejiirjestelmdn hallin-
to on Maatalouden sosiaalivakuutuslaitoksella. Sille kuuluu my<is maatalou-
den sairaus- ja tapaturmavakuutusten hallinto.

9.7 .4. Vapaaehtoiset lis[el[kejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoisia lisziel2ikejiirjestelmid on perustettu ennen
muuta niille toimihenkil<iille, joiden palkkataso ylittee toimihenkil<iiden ylei-
sen eldkejiirjestelmzin eliikkeen perusteena olevan palkan yliirajan. Viime vuo-
sina lis:ieldkkeitii on alettu jiirjestiiii my<is alempipalkkaisille toimihenkil<iil-
le.

Lisdeldkkeitd s[dtelev62i lainsiizidiint<iii on varsin v?ihiin. Eliikejiirjestelmiit
ovat pitkiille riippuvaisia vain tyrinantajan taloudellisesta tilanteesta.

Eliikej iirj estelmii toteutetaan ty<inantajan eldkevarauksella yrityksen kirj an-
pidossa, vakuutuksella vakuutusyhti<istd tai perustamalla avustus- tai eldke-
kassa.

Etuudet. Yrityksen kirjanpidossa toteutetuissa lisiieliikejiirjestelmisszi ja va-
kuutusyhti<iistzi otetuissa eliikevakuutuksissa maksetaan yleensd vakuutusajan
ansioihin ja pituuteen suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eldk-
keitii. Vakuutusyhti<iistd otetuissa vakuutuksissa jatkuva perhe-eliike on usein
korvattu kertasuoritteisella etuudella. Eliiketurvan tavoitetaso on 60-750/o
loppupalkasta pakollisen eldketurvan kanssa yhteensovitettuna. Avustus- ja
eliikekassoissa eliikkeet ovat tasasuuruisia.

Maksussa olevien elzikkeiden m?iiiriii ty<inantajat tarkistavat harkintansa
mukaan.

Rahoitus. Ty<inantajat rahoittavat tavallisesti kaikki eldkemenot. Vakuutus-
yhti<iistii otetuissa eldkevakuutuksissa ja eliikekassoissa vakuutetut saattavat
maksaa vakuutusmaksua siitd osasta eldkkeeseen oikeuttavaa palkkaa, joka
ylittiiii pakollisen el?ikejiirjestelmdn eldkkeen perusteena olevan palkan yliira-
jan.
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9.8. Kreikka
El iikej iirj e ste I miit :

- palkansaajien eliikejiirjestelmii
- palkansaajien ja er:iiden itsendisten yrittiijien lisiiel2ikej?irjestelmdt

- julkisen sektorin eliikejiirjestelmiit
- maatalouden eldkejdrjestelmei

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(GRDI=FIM0,03)

9.8. 1 . Palkansaajien eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Kreikan eldketurva muodostuu peruseliikkeestii ja lisiieliikkeestii.
Peruselzikkeitii maksetaan palkansaajien eliikejiirjestetmiistd ja sen rinnalla toi-
mivista 25:stii muusta perusturvaa antavasta eliikejiirjestelmiistii. Viimeksi
mainitut kattavat liihinnii yhden yrityksen tai toimialan palveluksessa olevia,
kuten pankkien, kirjapainoteollisuuden ja merenkulun palveluksessa olevia.
Peruselfketurva on mahdollista jiirjestiiii jiiljempiinii kuvattavien avustuskas-
sojen yhteydessii, j olloin tiillaisen avustuskassan alaisuuteen kuuluvat vakuute-
tui on irroitettu pelkiistiiiin perusturvaa antavasta palkansaajien eliikejiirjestel-
miistii.

Palkansaajien eliikejdrjestelmddn (vuodelta 1951) kuuluvat useimmat teolli-
suuden, kaupanja palvelusalojen palkansaajat. Palkansaaja, joka ei ole pakol-
lisesti vakuutettu, voi ottaa itselleen vapaaehtoisen eldkevakuutuksen. Kreikan
kansalainen voi ulkomailla asuessaan pitzid vakuutuksen vapaaehtoisesti voi-
massa.

Etuudet. Palkansaajien eliikejiirjestelmiistti maksetaan vakuutusajan ansioi-
hin ja pituuteen suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja perhe-elekkeita.
Hautausavustus maksetaan sairausvakuutuksesta. Edellii mainittujen peruselti-
keturvaa antavien muiden eliikej?irjestelmien etuudet ovat vdhintddn samanta-
soiset kuin palkansaaj ien el?ikej iirj estelmdn.

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa.
Vanhuuseldke maksetaan ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden

i[ssii 4.050 piiiviin (eli 13,5 vuoden) vakuutusajan jiilkeen. Eliikeikiiii alenne-
taan useilla eri perusteilla.

Eliike maksetaan viisi vuotta ennen normaalia eliikeikiiii vakuutetulle, joka
on ollut epiiterveellisessd tai raskaassa ty<isszi viihintii?in neljii viidesosaa edelld
mainitusta vakuutusajasta ja siite viihintiiiin 1.000 piiiviiii viimeisten 10 vuo-
den aikana. Rakennustycissii olleet piiiiseviit el2ikkeelle seitsemdn vuotta nor-
maalia eliikeikiiii aikaisemmin.

Normaalissa eliikeiZissti ja vaarallisen tai epiiterveellisen tytin ollessa kysees-
szi eldkkeen ottaminen ei varsinaisesti edellytd ty<inteon lopettamista. Elzikkeen
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maksu kuitenkin lopetetaan, jos ty<intekoa jatkavan eldkkeensaajan ansiot
kuukaudessa ylittiiviit 35 kertaa ammattitaidottoman tyrintekijiin viihimmiiis-
pdiviipalkan.

Miespuolinen vakuutettu voi ottaa tdyden vanhuuseliikkeen 62 vuoden ja
naispuolinen 57 vuoden izissii vzihintiiiin 10.000 p:iiviin (noin 33 vuoden)
vakuutusajan jdlkeen. Vakuutettu voi my<is ottaa eliikkeen 58 vuoden iiissii, jos
vakuutusaikaa on viihintiiiin 10.500 paivaa (eh 35 vuotta). Ndissii tapautslisa
tycinteko el2ikeaikana ei alenna eliikkeen miiiiriiii. Eliike, joka otetaan 58 vuo-
den idssd, edellyttiid kuitenkin, ettei vakuutusaikaan sisiilly vapaehtoisen va-
kuutuksen perusteella saatua vakuutusaikaa eikii vakuutusajaksi rinnastettavaa
aikaa, kuten sotapalvelus-, sairaus- tai tydttdmyysaikaa.

Miespuolinen vakuutettu voi ottaa alennetun eldkkeen 60 vuoden ja nais-
puolinen 55 vuoden iiissii 4.050 piiivrin vakuutusajan jdlkeen. Tiill<iin edellyte-
tddn, ettd vakuutusajasta viihintiiiin 100 p?iiv?iii on kulunut jokaisena viitenai
kalenterivuonna ennen eliikkeelle siirtymistii. Samoin vakuutettu voi ottaa
alennetun ekikkeen 56 vuoden irissti, jos vakuutusaikaa on viihintiiiin l0 500
piiiviiii. Ensiksi mainitussa tapauksessa eliikettii alennetaan 0,5 0/o kutakin kuu-
kautta kohti ennen normaalia el2ikeikiiii ja jiilkimmiiisessii tapauksessa ennen
58 vuoden ik[zi.

Naimisissa oleva nainen ja naisleski, joilla on alle 21-vuotias lapsi, voivat
iedd[ tiiydelle vanhuuseldkkeelle 55 vuoden iiissii, jos heillii on viihintdiin 5.050
piiivtiii (noin 18 vuotta) vakuutusaikaa. Lisiiksi edellytetzidn, etteivdt he saa
eliikettii mistzi2in muusta eliikejiirjestelmiistii. Alennettuna tiimzi eliike on mah-
dollista saada jo 50 vuoden i2[ssii. Alennus on 0,5 0/o kuukautta kohti ennen 55
vuoden ikiiii.

vanhuuseldkkeen laskemista varten vakuutetut on jaettu 22 palkkaluok-
kaan. Kussakin luokassa piiivflpalkalla on ala- ja yliirajat, joiden puolivrilissii
on palkkaluokassa kaytettevA eftikkeen perusteena oleva palkka. Vakuutetun
eldkkeen perusteena oleva palkka lasketaan eliiketapahtumaa edeltiivien kah-
den vuoden keskiansioista.

Vanhuuseldke koostuu perusosasta ja siihen tulevasta lisiistii. Perusosa on
30-70 0/o vakuutetun palkkaluokan eliikeperusteesta seuraavan taulukon mu-
kaisesti:
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Palkka-
luokka

Eliike- Perusosa o/o

peruste ekike-
GBD/piiiv?i perusteesta

Perusosa
GRD/kuu-
kausi

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll
t2
13
t4
15
t6
l7
18
l9
20
2l
22

842
1.021
1.242
t.437
1.655
1.893
2.102
2.3r8
2.s33
2.739
2.930
3.t99
3.493
3.783
4.062
4.331
4.597
4.854
5.1 19
5.373
5.615
5.847

r4.352,00
15.315,00
t7.077,50
17.962,50
19.032,50
20.349,75
21.020,00
22.02t,00
22.t97,00
23.28t,50
23.440,00
23.992,50
26.197,50
28.372,50
30.465,00
32.482,50
34.477,50
36.405,00
38.392,50
40.297,50
42.112,50
43.852,50

70
60
55
50
46
43
40
38
36
34
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Perusosaan maksettavan lisiin mdririi riippuu tycipiiivien miiiiriistii ja palkka-
luokasta. Kaikissa palkkaluokissa lisiiii karttuu 10/o eldkkeen perusteena ole-
vasta palkasta jokaiselta 300 ty<ipiiiviin jaksolta, joka ylittiiii 3.000 tytip2iiviiti
(eli l0 vuotta). Niistii tyripiiivistii, jotka ylittiiviit 7.800 (eli 26 vuotta), lisii on
jokaiselta 300 piiiviin jaksolta 14.400 piiivdln (48 vuoteen) saakka 1,5 0/o eliik-
keen perusteena olevasta palkasta l. ja2. palkkaluokissa, 1,8 0/o 3. palkkaluo-
kassa, 1,9 o/o 4. palkkaluokassa, 2, I 0/o 5. palkkaluokassa, 2,2 o/o 6. palkkaluokas-
sa, 2,3o/o 7.- 11. palkkaluokissa ja 2,5 o/o 12.-22. palkkaluokissa.

Elzikkeeseen maksetaan tasasuuruinen korotus huollettavasta, ty<itttimiistii
aviovaimosta ja tytikyvytt<imdstii aviomiehestd. Korotus aviopuolisosta on 1,5
kertaa maan lakisiiiiteinen viihimmiiispalkka. Edelleen eliikettii korotetaan
20 o/o alle l8-vuotiaasta lapsesta, opiskelevasta alle 24-vuotiaasta lapsesta ja
tyrikyvyttrimristii lapsesta. Toisesta lapsesta korotus on l5 0/o ja kolmannesta
10 0/0. Korkein eliikepalkka, josta ndmii korotukset lasketaan, on 10. palkkaluo-
kan eliikepalkka.

Perusosaan maksettavaa lisiiti nostetaan 20 o/o niistii vakuutetuista, jotka
ovat ty<iskennelleet viimeisten 10 vuoden aikana ennen eliikkeelle siirtymistd
vaarallisessa tai epdterveellisessd ty<iss6, mikiili he jiitiviit t?iydelle eliikkeelle 58
vuoden iiissii tai alennetulle eliikkeelle 56 vuoden idssii.
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Eldkkeensaajan kokonaiseliikkeen madrd,ei saa ylittiiii hiinen palkkaluokkan-
sa eldkkeen perusteena olevaa palkkaa. Eliikkeen veihimmdismzirird kuukaudes-
sa on l8 kertaa lakisiiiiteinen vrihimmziispziiviipalkka. Viihimmiiiseliikettd ko-
rotetaan 1,5 kertaa ammattitaidottoman tyrintekijzin lakisiiziteinen viihimmiiis-
piiiviipalkka kustakin huollettavasta henkikjstii (vaimosta, ty<ikyvyttcimzistd
miehestd tai lapsesta).

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttomyyseliikkeen saadakseen vakuutetun on
pittinyt olla tyrissri viihintiiain 4.050 piiiviiii (noin 13 vuotta) tai viihintdiin 1.500
piiiviiii (3 vuotta), josta ajasta 300 piiiviiii viimeisten viiden vuoden aikana.
viihimmiiisvakuutusaikaa ei vaadita, jos tyrikyvytt<imyys aiheutuu tapatur-
masta tai ammattitaudista. Vzihimmiiisvakuutusaikaa alennetaan puolella, jos
ty<ikyvyttrimyys aiheutuu muusta tapaturmasta kuin tycitapaturmasta. Ty<iky-
vytt<imyyseldke maksetaan osael6kkeen6, jos vakuutettu on menettdnyt nor-
maalista ty<ikyvystdiin viihintddn kolmasosan. Tiiysi eldke edellyttiiii l<ahden
kolmasosan ty<ikyvyn menetystd. Elzikkeen saamiseksi tyrikyvytt<imyyden
edellyteftidn lisriksi jatkuvan viihintiiiin kuuden kuukauden ajan.

Tiiysi tytikyvytttimyyseliike ja osaekike ovat molemmat vakuutetulle ty<iky-
vytttimiiksituloon mennessd karttuneen vanhuuseldkkeen suuruisia. Osaeliike
maksetaan tdmzin suuruisena kuntoutusetuutena enintiiiin kahdelta vuodelta.
sen jdlkeen osaeldke on 75 0/o vanhuuseldkeoikeudesta, jos ty<ikyvytt<imyys on
50-75 0/o t?iydestii ty<ikyvytt<imyydestzi. osaeldkkeen maksu lopetetaan koko-
naan, kun ty<ikyvytt<im1ys jiiii alle 50 o/o:n. Tyokyvyttcimyyseliikkeiden viihim-
mdismdzirtit ovat samat kuin vanhuuseldkkeissd.

Ty<ikyvytt<imyyseldkkeen maksaminen aloitetaan sen jdlkeen, kun sairaus-
vakuutuksen pdiviirahan maksu loppuu. Piiiviirahaa maksetaan yleensd 180
piiiviiltii.

Perhe-eliike. Perhe-el?ike maksetaan naisleskelle, tyrikyvytt<imiille miesles-
kelle ja lapselle. Jos perhe-eldkkeeseen oikeutettua leskeii tai lasta ei ole, el6ke
voidaan maksaa edunjettejAstei taloudellisesti riippuvaisille muille omaisille;
lastenlapsille, tai vanhemmille.

Perhe-eldkkeen saamisen edellytykset ovat vakuutusajan osalta samat kuin
ty<ikyvytt<imyyseliikkeessii.

Leskeneliike. Leskeneltike edellyttdd,, ettd avioliitto oli jatkunut viihintiiiin
kuusi kuukautta, ellei edunjiittiijiin kuolema aiheutunut tapaturmasta tai ellei
avioliitosta jiiiinyt lasta. Lapsettomalle leskelle leskenelzikettii ei makseta, jos
edunjiittiijii oli avioliiton solmimishetkellii saanut el2ikettii eikii avioliitto oilut
jatkunut kahta vuotta.

Leskenelzike on 70 0/o edunjiittiijiin eliikkeestii tai siitii elakkeestii, johon hzin
oli kuollessaan oikeutettu. Eliikkeen vdhimmziismzirird on kuukaudeisa 16 ker-
taa ammattitaidottoman tycintekij zin viihimmiiispiiivripalkka.

Ty<ikyvytt<imdlle, edunjiittiijiin huoltamalle miesleskelle eldke maksetaan
samoilla edellytyksillii kuin naisleskelle. Eliikkeen miiiirii on my<is saman suu-
rulnen.

Eldkkeen maksu lopetetaan edunsaajan solmiessa uuden avioliiton.
Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan 18 vuoden ik?iiin tai25 vuoden ikiiiin,

jos lapsi jatkaa opiskelua. Alle 18-vuotiaana ty<ikyvytt<imtiksi tulleelle lapselle
el6ke maksetaan ilman ikiirajaa.

Lapseneldkkeen miitirti on 20 0/o edunjiittiijiin eliikkeestii tai eliikeoikeudesta.
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Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, ensimmiiinen tiiysorpo saa 60 0/o

edunj iittiij iin eldkkeestii tai eliikeoikeudesta.
Muut omaiset. Muille omaisille kuin leskelle ja lapselle maksettavan perhe-

elaikkeen mddrii on 20 0/o edunjiittiijiin eliikkeestd tai eliikeoikeudesta. Edunjdt-
tzijzin leskeksi jddneelle iiidille el6ke on kuitenkin 40 0/o edunjiittiijiin eldkkeestzi
tai eliikeoikeudesta.

Perhe-eliikkeiden yhteismiiiirii. Perhe-eldkkeiden yhteism?iiirii ei saa ylittii2i
edunjiittiijiin eldkkeen tai elzikeoikeuden mddrdd,. Jos leskeii ei ole, yhteismeere
lapsiile ei saa ylittaa 80 0/o edunjiittiijiin eliikkeestti tai eliikeoikeudesta. Perhe-
elakkeen yhteiimiiiirrin viihimmiiismzidr?i on sama kuin leskeneliikkeen vaihim-
mdismd[rzi.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii ja eldkkeen perusteena olevia
palkkoja tarkistetaan joka neljiis kuukausi seuraavien neljiin kuukauden aikana
odotetiavissa olevan inflaation mukaan. Tarkistuksen mtiiirii on 25,50 tai
100 0/o inflaatiosta eldkkeen miiiiriistd riippuen. Sitii osaa eliikettd, joka ylittiiii
GRD 100.000 kuukaudessa, ei tarkisteta lainkaan.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmak-
suilla sekei valtion tuella.

Vakuutetun vakuutusmaksu on 4,75 o/o ja ty<inantajan 9,5 0/o vakuutusmak-
sun perusteena olevasta tulosta, joka on sama kuin elzikkeen perusteena oleva
palkka. Vaarallisissa ja epdterveellisissii ttiiss?i vakuutetun vakuutusmaksupro-
sentti on 6,95 ja tytinantajan 10,9.

Vakuutusmaksuja on alennettu eriiiltii maan kehitysalueilla toimivilta teolli-
suuden aloilta.

Valtio maksaa sen osan eldkemenoista, jota vakuutusmaksut eivdt kata.
Rahoitus perustuu jakojiirjestelmiiiin.
Hallinto. Eliikejiirjestelmdn hallinto kuuluu Sosiaalivakuutuslaitokselle ja

sen paikallistoimistoille.
Sosiaaliturvaministeri<illii on eliikejzirjestelmdn yleisvalvonta.
Valituseliminii voimivat paikalliset valituskomissiot ja niiden yldpuolella

hallinnollinen tuomioistuin. Niimii valituselimet hoitavat my<is jziljempiinti
selostettavien lisiieliikejiirjestelmien valitusasiat.

9.8.2. Palkansaajien ja ertiiden itsendisten yrittiijien
li siiel [kej iirj e stel m iit

Ulottuvuus. Lisiieliikkeitd maksetaan Palkansaajien yleisestii avustuskassasta
sekri pdiiosin ammatillisella pohjalla perustetuista avustuskassoista. Avustus-
kassoja on yhteensd 67 kappaletta. Niistii 58 on sosiaaliturvaministeritin, neljd
merenkulkuministeririn ja yksi suoraan parlamentin alaisia. Myds joillakin jul-
kisen sektorin palkansaajista on avustuskassoja, samoin kuin erdillii itsendisillii
yrittejilla. Niiiden avustuskassojen ohella toimii noin 160 kertasuoritteisia
etuuksia maksavaa kassaa, joista osa maksaa etuuksia my<is eliiketapahtuman
sattuessa.

Avustuskassasta voidaan maksaa mycis peruseldketurvan mukaiset eldkkeet.
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Tiilltiin kassan piiriin kuuluvat vakuutetut on irroitettu peruseliikkeen osalta
palkan saaj ien yleisestzi eliikej iirj estelmiistd.

Useimmissa avustuskassoissa jdsenyys on pakollista. Vuonna 1980 perustet-
tiin Palkansaajien yleinen avustuskassa. Tiimzin kassan jiisenyys on pikollinen
niille palkansaajille, joilla on peruseliiketurva palkansaajien yleisessii eliikejiir-
jestelmdssd tai muussa eliikejiirjestelmdssd, mutta jotka eivet'kuulu mihinkiiiin
li stieliiketur y aa antav aan avustuskassaan. Yksittiiiset avustuskassat ovat mytis
voineet liittyii palkansaajien yleiseen avustuskassaan. Liittyminen oli alunpe-
rin pakollista niille kassoille, joiden etuudet olivat uuden yleisen avustuskasian
etuuksien alapuolella.

Etuudet. Etuudet vaihtelevat jonkin verran avustuskassasta toiseen. Seuraa-
va kuvaus koskee Palkansaajien yleisen avustuskassan mukaisia etuuksia.
Yleinen edellytys eliikkeen saamiseksi on, ettd vakuutettu saa peruseldkkeen
jostakin eliikejiirjestelmzistii.

Vanhuuselflke. Vanhuuseldkkeen saadakseen vakuutetulla tdytyy olla viihin-
tiiiin 1.000 tyripiiiviiii viiden kalenterivuoden aikana siitd, kun vakuutetun
ammattiryhmii liittyi avustuskassaan. Vakuutusaikavaatimus kasvaa kuuden-
nesta vuodesta liihtien vuosittain 175 ty<ipiiivdlld, kunnes tullaan 4.050 tyopiii-
vdn vakuutusaikaan.

Vanhuuseldkkeen miiiirii on 7,5 0/o ammattitaidottoman ty<intekijrin viihim-
mziispalkasta (eli GRD 46.882,50 vuodessa). Tiitii miiiiriiii korotetaan 12o/oker-
taa vakuutetun palkkaluokan numero palkansaajien yleisessii eltikejrirjestel-
mdssd vdhennettynii ykk<isellii. (Enimmiiiskorotusbn nainZSZo/o).Taiatulosta
korotetaan edelleen 4 o/o kutakin 300 tytipiiivzin jaksoa kohti siltii osalta tyriprii-
vien mddrdri, mikzi ylittee 1.500 ty<ipiiiviiii.

Tyiikyvyttdmyyseliike. Tytikyvytttimyyseliikkeeseen vaaditaan vakuutusai-
kana vdhintiiiin 700 tytipdiviiii, josta ainakin 300 on kulunut viiden edellisen
kalenterivuoden aikana siitd, kun vakuutetun ammattiryhmii liittyi avustus-
kassaan. Kuudennesta kalenterivuodesta liihtien vakuutuiaikavaatimus kasvaa
100 ty<ipiiiviillii vuosittain, kunnes tullaan 1.500 ty<ipiiivdn vakuutusaikaan.
Tyokyvytttimyyseldke on vakuutetulle karttuneen vanhuuseldkkeen suurui-
nen.

Perhe-eliike. Perhe-elzikkeen saamisen edellytykset ovat vakuutusajan osalta
samat kuin ty.cikyvytt<imyyseliikkeessii. Muutoin perhe-elzike miizirlytyy sa-
moilla perusteilla kuin palkansaajien yleisessii eliikejiirjestelmdssii.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tycinantajien vakuutusmak-
suilla. Vakuutusmaksu on molemmilla 3 o/o samastatulosta kuin palkansaajien
yleisessd eliikejiirjestelmdssii.

9.8.3. Julkisen sektorin eliikejiirjestelmdt

Valtion palveluksessa olevilla on oma eldkejiirjestelmtinsd. Paikallishallinnon
palveluksessa olevia henkil<iitii varten on noin 250 erillistii eltikejiirjestelmziri.
Julkisella sektorilla ty<iskentelevid varten on mycis lisiieliiketurvia antavia
avustuskassoja.
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9.8.4. Maatalouden eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Maatalouden eldkejeirjestelmzidn kuuluvat maanviljelijdt, maata-
lousty<intekijlt, kalastajat, maatalouden avustavat perheenjdsenet, maatalou-
den konekauppiaat, maatalouskylissd ammattiaan harjoittavat itseniiiset kiisi-
tyoliiiset ja pienkauppiaat. Lisiiksi jiirjestelmiidn kuuluvat kaikki pienehk<iissii
kunnissa asuvat ja ty6skenteleviit henkiltit ammatista riippumatta, jos he eivzit
ole miss66n muussa eliikejiirjestelmiissd.

Etuudet. Eliikejiirjestelmdstii maksetaan tasasuuruisia vanhuus- ja tytikyrryt-
trimyyselzikkeitA.

Vanhuuseliike. Vanhuuseleikeikd on 65 vuotta. Eliikkeen saadakseen vakuu-
tetun on pitenyt olla jdrjestelemdssii viihintiiiin 25 vuotta, josta 10 viimeistii
vuotta valittrimesti ennen eliikeikiiii. Lisiiksi edellytetdiin, ettei vakuutetulle
makseta suurempaa elikettii mistiidn muusta jiirjestelmiista. Jos muualta saa-
tava eldke on pienempi kuin maatalouden eldke, maatalouden el[kejiirjestelmd
maksaa eldkkeiden erotuksen.

Leskeksi jiiiiviille naiselle eliikettii ei makseta ennen 65 ikdvuotta, koska les-
ken odotetaan jatkavan miehensd tyritii. Miehen kuollessa leski saa itselleen
tdmiin eliikeoikeuden tai eldkkeen, jos mies oli eliikkeellii ja leski on &iyttiinyt
65 vuotta. Eronnut nainen saa laskea hyviikseen miehensd koko vakuutusajan
avioliittoajalta.

Vanhuuieliikkeet ovat tasasuuruisia vaihdellen vain perhesuhteiden mu-
kaan. Korkein eldke, joka on GRD 8.500 kuukaudessa, maksetaan eliikkeen-
saajalle, jolla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia.. Krcskimmdinen el6ke,
Cfip Z.7SO t<uutaudessa, maksetaan eldkkeensaajalle, jolla on alle 65-vuotias
puoliso. Alin el2ike, GRD 7.000 kuukaudessa, maksetaan eldkkeensaajille, joil-
ia ei ole huollettavia perheenjiiseniii. Joulukuussa maksetaan ylimiiiirdinen
kuukausieliike ja piiiisi2iisenii ylimddriiinen puolentoista kuukauden el6ke.

Tydkyvyttdmyyseliike. Tycikyvyttrimyysel2ike edellyttiiii, ettd vakuutettu on
kykinemiitcin harjoittamaan ammattiaan viihintiiiin kolmen vuoden ajan. Lil
siksi vaaditaan, ettii tyrikyvyttomyys on vdhintiizin kaksi kolmasosaa ja ettd
vakuutettu on kuulunut jiirjestelmiiiin ainakin viiden vuoden ajan ennen tyti-
kyvytt<imyyttii. Toisin kuin vanhuuselikkeessd naimisissa oleva nainen on
oikeutettu omaan eldkkeeseen. Eliike on mahdollista maksaa my<is vakuutetun
alaikiiiselle, tydkyvytttimtille lapselle.

Tyokyvytttimyyseliikkeet ovat vanhuuselakkeiden suuruisia. Tytikyvyt]<i-
myyselikettd saaville maksetaan ylimiiiiriiinen korotus eldkkeeseen, jos tyoky-
vytt6myys on tiiydellinen.- 

Rahoitus. Maatalouden eliikkeet kustannetaan kokonaan verovaroista.
Hatlinto. Hallinto kuuluu Maatalouden sosiaalivakuutuslaitokselle. Paikal-

listason hallinto on kuntien viranomaisilla. Paikalliset yleiset oikeusistuimet
my<intiiv?it eliikkeet.

Elekkeen mytintrivri oikeusistuin toimii my<is ensimmtiisenii valitusasteena.
Toinen aste on maatalouden sosiaalivakuutuslaitoksen nimittiimd vanhempi
tuomari tai muu virkamies.
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9.8.5. Vapaaehtoiset lis[eliikejiirjestelmiit

Yrityskohtaiset, vapaaehtoiset lisiieliikejifujestelmdt ovat harvinaisia, joskin
kiinnostus niit[ kolitaan on viime vuosina-lisdiintynyt. Pankki- ja vaku"utusa-
lalla vapaaehtoiset lisdeliikkeet ovat yleisimmdt. Muilla aloilla niitd on ennen
muita maassa toimivilla monikansallisilla yrityksilla.

9.9. Portugali

Eliikejiirjestelmdt:
- yleinen el:ikejiirjestelmd

- palkansaajien eliikejiirjestelmii
- itseniiisten yrittiijien eliikej?irjestelmii

- muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt
- maataloustyrintekij ciiden eliikej [rj estelmd
- kotitaloustyrintekij <iiden eliikej iirj estelmti
- merimiesten eldkejiirjestelm?i
- rautatieliiisten eliikejzirjestelmii
- valtion eliikejiirjestelmii

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

(PTEI=FIM0,03)

9.9.1. Yleinen eliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Vuonna 1984 Portugalin eliiketurvaa uudistettiin muodostamalla
yleinen eliikejiirjestelm:i, joka koostuu palkansaajien eliikej?irjestelmiistii ja
itsendisten yritttijien eliikejiirjestelmdstii. Tiihiin organisaatioon tullaan viihitel-
len yhdistdmiiiin useimmat muista palkansaajien eliikejiirjestelmistii mukaan
luettuna valtion palveluksessa olevien eliikejiirjestelmti. Rautatieltiisten eliike-
jiirjestelmd jiiii edelleen ulkopuolelle.

Vakuutus palkansaajien eliikejiirjestelmiissii on pakollinen. Vapaaehtoinen
vakuutus on mahdollinen, jos pakollisen vakuutuksen edellytykset puuttu-
vat.

Etuudet. Eltikejiirjestelmiistii maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvyttrimyys- ja perhe-eltikkeite seke hautausavus-
tuksia.

Kaikki eliikkeet maksetaan 13 kertaa vuodessa. Ylimtiiiriiinen kuukausieliike
maksetaan joulukuussa.

Eliikkeiden maksaminen ulkomaille edellyttiiii sosiaaliturvasopimusta.
Maasta poistuva ulkomaalainen voi saada takaisin maksamansa vakuutus-
maksut.
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Yanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan naisille 62 vuoden ja miehille 65
vuoden iiissii. Erriissd ammateissa eliikeidt ovat alhaisempia. Esimerkiksi rau-
tatieliiiset, kuljetusalan ty<intekijiit ja kaivosmiehet saavat eliikkeen 50 vuoden
idssd, kalastajat 50-55 vuoden irissii sekd telakkatytintekijiit ja kauppameren-
kulun palveluksessa olevat 55 vuoden iiissd. Ty<imarkkinasopimuksilla elzikei-
kai on eriiillii aloilla sovittu 60 vuodeksi.

Eliikkeen ottamista on mahdollista lykiitii 70 ikiivuoteen asti. Tiilltiin eliiket-
td ansaitaan lisdd samoilla perusteilla kuin ennen eliikeikiiii.

Eliikkeeseen vaaditaan vakuutusmaksut viihin tddn I 20 kuukaudelta. Siirty-
mdkauden etuutena voivat ennen syyskuuta 1982 jiirjestelmddn kuuluneet saa-
da elSkkeen 60 vakuutuskuukauden jiilkeen, jos he tdyttdvdt eliikeiiin ennen
lokakuuta 1987. EHkkeen saaminen edellyttizi aina tycinteon lopettamista.

Vanhuuselfikettd karttun 2,2o/o el[kkeen perusteena olevasta palkasta kulta-
kin vakuutusvuodelta. Eldkkeen perusteena oleva palkk a mildreteen keskimiid-
riiisenii palkkana viideltri parhaalta kalenterivuodelta viimeisistii l0 vuodesta
ennen eiateikaa. Eldkkeen enimmdismiidrii on 80 0/o eldkkeen perusteena ole-
vasta palkasta, mutta korkeintaan PTE 164.700 kuukaudessa. Eldkkeen vdhim-
mdism:idrii on 30 0/o ellkkeen perusteena olevasta palkasta tai PTE 11.500 kuu-
kaudessa riippuen siitzi, kumpi on korkeampi.

Ellikkeeseen maksetaan korotus huollettavasta aviopuolisosta. Korotus on
PTE 1.900 kuukaudessa.

Tytikyvytttimyyseliike. Tycikyvyttomyyseliike myonnetiiiin vakuutetulle,
jonka ansiokyky on omassa ammatissa alentunut vdhintiiiin kahdella kolmas-
osalla. Eliikkeen saadakseen vakuutetun edellytetiiiin maksaneen vakuutus-
maksut viihintiiiin 60 kuukaudelta.

Tyokyvytt<imyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldke. Tulevaa
aikaa eliiketapahtuman sattumisesta el6keikii6n ei oteta huomioon eliikettii las-
kettaessa. Ty<ikyvytttlmyyseliikkeen vdhimmiiis- ja enimmdismiiiiriit sekei
huollettavasta aviopuolisosta maksettava korotus ovat samat kuin vanhuuse-
liikkeessii.

Ty<ikyvytt<imyyseliike tulee maksuun sairausvakuutuksen piiiviirahan loput-
tua. Pziiviirahaa maksetaan enintiiiin 1.095 piiiviiltii.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle, edunjiittiijiin huoltamalle
miesleskelle ja lapselle. Jos edunjiittiijiilte ei jee leskeii tai lasta, perhe-eldke
maksetaan muille huollettaville omaisille.

Perhe-eldke edellyttiizi, ettii edunjiittiijii oli eliikkeellii tai oli maksanut vakuu-
tusmaksut vdhintiiiin 36 kuukaudelta.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan naisleskelle, joka huoltaa lasta tai on
tiiytt[nyt 35 vuotta tai on ty<ikyvyt<in. Jos leski ei niiillii perusteilla ole oikeu-
teitu eldkkeeseen, hiinelle maksetaan vdliaikainen eldke viiden vuoden ajan.

Leskeneldkkeen mddrd on 60 0/o edunjdttiijiin eliikkeestii tai siite elekkeeste,
joka hrinelle oli karttunut kuolemaan mennessd.

Leskeneldke maksetaan miesleskelle, jos hiin on pysyvdsti ttiysin tytikyvyttin
tai on tziyttdnyt 65 vuotta eikd saa omaa eliikettii.

Leskeneldke maksetaan lesken kuolemaan asti tai siihen asti, kun hiin solmii
uuden avioliiton. Viimeksi mainitussa tapauksessa leskelle maksetaan kerta-
suorituksena kolmen vuoden leskeneliike.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan l8 vuoden ikiiiin tai 24 vuoden ikdiin,
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jos lapsi jatkaa opiskelua. Jos lapsi on tydkyyyt<in, hdn saa eliikkeen ilman
ikiirajaa. Eliikkeen miiiirii on 20 0/o edunjiiitiijiin eliikkeestd ensimmtiiselle puo-
liorvolle ja l0 0/o kullekin seuraavalle. Enimmdismzidrii on 40 Vo. fayiorv-olffe
prosenttimziiiriit ovat kaksinkertaiset.

Muiden omaisten perhe-eliike. Jos edunjettilje kuolee eliikkeellti ollessaan
eikii hdneltii jiiii leskeii tai lasta, perhe-elzikemalisetaan muille omaisille. Neite
omaisia ovat vanhemmat sekii alaikiiiset sisaret ja veljet. Eliikkeen miiiirii on
30 %o edunjiittiijiin eliikkeestii yhdelle, 50 0/o kahdelle, 

-70 0/o kolmelle ja 80 0/o

neljiille tai useammalle edunsaajalle.
Perhe-eliikkeiden yhteismiiiirli. Perhe-eliikkeiden yhteismiizirii ei saa ylittee

edunjiittiijiin eliikkeen tai eliikeoikeuden mddrdd,.
Hautausavustus. Hautausavustuksen miizirii on PTE 14.000. Se maksetaan

vakuutetun tai hdnen huoltamansa 14 vuotta tdyttdneen omaisen hautauskulu-jen peittuimiseksi.
Indeksitarkistus. Maksussa olevia ellkkeitii tarkistetaan tarpeen mukaan.

Tarkistuksessa otetaan huomioon yleinen taloudellinen tilanne iekti palkkata-
son ja elinkustannusten kehitys. Vdhimmiiiseliikkeitii on ollut tapuia nostaa
muita eliikkeitii enemmdn.

Tulosidonnainen elf,ke. Tulosidonnaisia vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja per-
he-eldkkeitd maksetaan Portugalissa asuville maan kanialaisiile, jotici eiiiif ole
oikeutettuja varsinaisiin eltikkeisiin. Harkinnan mukaan tulosidbnnaisia eldk-
keitd voidaan maksaa my<is maassa asuville ulkomaan kansalaisille, pakolaisil-
le sekii kansalaisuutta vailla oleville.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmak-
suilla sekd valtion tuella. Valtio maksaa tulosidonnaisten eliikkeiden kustan-
nukset.

vakuutetun vakuutusmaksu on Ll o/o ja ty<inantajan 24,5 o/o vakuutetun pal-
kasta. Neiile maksuilla rahoitetaan eliikkeiden lisiikii sairaus- ja ty<itttimyyiva-
kuutusten sekd perheavustusjiirjestelmdn etuudet.

Vakuutusmaksut maksetaan l3 kertaa vuodessa. Eliikejii{'estelmdn rahoitus
perustuu j akoj iirj estelmdiin.

Hallinto. Eliikejiirjestelmiin keskushallinto on Eliikevakuutuslaitoksella.
Alue- ja paikallishallintoa varten on omat organisaationsa.

Eliikej?irjestelmdn taloushallinnosta vastaa erillinen laitos.
Eliikejiirjestelmdn valvonta kuuluu sosiaaliministeri<in alaiselle sosiaalitur-

vavirastolle.
Valituseliminii toimivat maan hallinnolliset oikeusistuimet.

9 .9 .2. Vapaaehtoiset lisiieliikej iirj estelmiit

Uloffuvuus ja hallinto. Ty<inantajakohtaiset lisiieliikejiirjestelmdt ovat harvi-
naisia. Useimmat voimassa olevista lisiieliikejiirjestelmisiii perustuvat tyriehto-
sopimuksiin. Perustetun lisiieliikejiirjestelmiin piiriin kuuluvat yleensii kaikki
yrityksen palveluksessa olevat. Ty<iehtosopimuksella perustettu jiirjestelmii on
pakollinen sopimuksen allekirjoittaneille ty<inantajille.

Liszieliiketurva toteutetaan vakuutuksella vakuutusyhti<issd, liszieliiketurvaa
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varten penrstetussa eliikekassassa tai maksamalla eliikkeet suoraan yrityksen
varoista samalla tavalla kuin palkat. Viimeksi mainittu ei ole mahdollinen
vuoden I 986 jiilkeen perustetuissa lisiieldkejiirjestelmissii.

Etuudet. Vanhuuselflke lasketaan yleensd samalla tavalla kuin yleisessii jdr-
jestelmiissii, mutta eliikkeen perusteena olevana palkkana kiiytetiiiin loppupalk-
kaa tai kahden viimeisen vuoden keskipalkkaa. Eldketavoite on 80-1000/o
loppupalkasta yhdessii yleisten eliikkeiden kanssa. Eliikeikii on naisilla 62 ja
mietritU 65 vuotta. Tytinteon jatkaminen ndiden ikiirajojen yli on tavallista,
josta syystd useissa jiirjestelmissii edellytetddn, ett6 vakuutettu ottaa elilkkeen
my<is yleisestii j drj estelmdstd.

iatkuvat tytikyvytttimyyseliikkeet ja perhe-eliikkeet ovat harvinaisia. Sitii
vastoin kertasuoritteiset tytikyvyttdmyyseliikkeet pysyviisti tytikyvytt<imille ja
kertasuoritteiset perhe-eliikkeet ovat yleisempiii. Kertasuoritus on yleensd 1-2
kertaa vakuutetun vuosiPalkkaa.

Rahoitus. Tytinantajat kustantavat useimmiten yksin koko lisdeldketurvan.
Uudet vuoden 1986 jiilkeen perustetut lisiieliikejiirjestelmdt on aina rahastoita-
va.

9.10. Ranska

Eliikej ?irj estelmiit:
- palkansaajien eliikejiirjestelmii
- palkansaajien lisiieliikejiirjestelmdt
- muut palkansaajien eliikejiirjestelmiit

- maatalouden eldkejiirjestelmii
- kauppamerenkulun eltikej?irjestelmii

- rautateiden eliikejiirjestelmii
- siihk<i- j a kaasuteollisuuden eliikejiirj estelmii
- kaivosteollisuuden eliikejdrjestelmii
- julkisten laitosten eliikejiirjestelmii
- valtion eliikej?irjestelmii
- liiiinien ja kuntien elzikejiirjestelmii
- eriiitii pienempi:i palkansaajaryhmiii kAsittevie ePikejiirjestelmid

- itseniiisten yrittiij ien eliikej iirj estelmdt

- kaupan ja teollisuuden el[kejiirjestelmii
- kflsiteollisuuden eliikej?irjestelmii
- vapaiden ammattien eliikejdrjestelmd
- maatalouden eliikejiirjestelmri

- vapaaehtoiset lisiieltikejiirjestelmiit

(FRFI=F[M0,74)
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9. 10. 1 . Palkansaajien eliikejiirjestelml

Ulottuvuus. Palkansaaj ien eliikej iirj estelmii (vuodelta 19 45) kattaa pakollisena
noin 70 0/o yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajista. Loput palkansaajista
kuuluvat palkansaajien muihin eliikejiirjestelmiin.

Pakollisessa vakuutuksessa vdhintiiiin kuusi kuukautta ollut henkil<i voi
ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, jos pakollisen vakuutuksen edellytykset
piizittyviit. Perheenemiintd, joka ei ole ty<issii kodin ulkopuolella, voi ottaa
vapaaehtoisen vanhuuseldkevakuutuksen. Kotona tyokyvyt<intzi perheenjzisen-
tii hoitava perheenjiisen voi ottaa vapaaehtoisen vanhuus- ja tyrikyvyttrimyys-
vakuutuksen.

Ranskalaisen tydnantajan palveluksessa ulkomaille ty<iskentelemridn liihe-
tetty tytintekijii voi pysye jiirjestelmiissii enintiiiin kuuden vuoden ajan. Tiimii
sddnn<is koskee maita, joiden kanssa Ranskalla ei ole sosiaaliturvasopimusta.
Ulkomailla tydskentelevd Ranskan kansalainen voi halutessaan vakuuttaa
itsensd vapaaehtoisesti. Tilmii ei koske Euroopan talousyhteisrin jtisenmaita.

Etuudet. Eliikejiirjestelmiissti maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvyttrimyys- ja perhe-elakkeite. Hautausavustus
maksetaan sairausvakuutuksesta.

Elzikkeen myrintdminen ulkomaille muille kuin Ranskan kansalaisille edel-
lyttaa sosiaaliturvasopimusta. Eliike maksetaan kuitenkin ulkomaille ulkomaa-
laiselle, joka asui Ranskassa eliikkeen my<int<ihetkellii.

Vanhuuself,ke. Vanhuuseliike maksetaan 60 vuoden iristii 37,5 vuoden va-
kuutusajan jiilkeen. Ennen vuotta 1983 kiiyt<issii oli 60 ja 70 ikiivuosien viilillii
liukuva eliikeikii, jolloin normaali eliikeikii oli 65 vuotta.

Eliikkeen ottaminen ei edellytii ty<inteon lopettamista. Tyrinteon jatkaminen
ilman eldkettti nostaa eldkkeen mzieiriiti 60 vuoden itin jiilkeen edellyttiien, ettei
vakuutettu jo ole oikeutettu tdyteen eldkkeeseen.

vakuutusajaksi lasketaan ne neljdnnesvuodet, joilta vakuutusmaksut on
maksettu. Vakuutusmaksuaikaan rinnastetaanajat,joilta vakuutettu on saanut
jotain sosiaalivakuutusetuutt a, ja ajat,jolloin vakuutettu oli sotapalveluksessa
tai sotavankina. vakuutusajaksi katsotaan my<is ajat, joilta vikuutettu on
maksanut vakuutusmaksuja johonkin muuhun pakolliseen eliikej[rjestelmdtin
kuin palkansaajien eliikejiirjestelmiizin. Naispuolinen vakuutettu orroikeutettu
kahden vuoden lisiipalvelusaikaan kustakin lapsesta, jota hdn on kasvattanut
ainakin yhdekstin vuotta ennen lapsen 16 ikiivuotta. Jokaisesta synnytetystd
lapsesta my<innetiirin lisiiksi lisdvakuutusaikaa yksi neljzinnesvuosi.

Eliikkeen perusteena olevana ansiotulona kriytetiiiin keskimiiziriiisid vakuu-
tusmaksun perusteena olleita, indeksillii tarkistettuja tuloja l0 viimeiseltd vuo-
delta ennen eldkkeen hakemista. El2ikkeen perusteena olevalle ansiotulolle on
asetettu yldraja, FRF 115.560 vuodessa.

Tiiysi eldke on 50 0/o eltikkeen perusteena olevasta ansiotulosta 37,5 vakuu-
tusvuoden jzilkeen. Eldkkeen maksu aloitetaan 60 vuoden izissii, jos vakuutetul-
la on 37,5 vakuutusvuotta eli 150 neljdnnesvuotta. Jos vakuutusaikaa on
vdhemmdn kuin 150 neljdnnesvuotta, vakuutettu saa alennetun eliikkeen. Eld-
keprosenttia alennetaan 1,25 prosenttiyksikk<i2i jokaista I 50 neljdnnesvuodesta
puuttuvaa neljdnnesvuotta kohti tai jokaista 65 ikiivuodesta puuttuvaa neljdn-
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nesvuotta kohti riippuen siitd, kummalla tavalla tulos on vakuutetulle edulli-
sempi. Lopullinen iiakeprosentti saadaan kertomalla alennettu ekikeprosentti
vakuutetun vakuutusaikaan sisdltyvien neljiinnesvuosien suhteella 150 neljiin-
nesvuoteen.

Poikkeustapauksissa tiiysi 50 0/o elzike maksetaan 60 vuoden idssii ilman 37,5
vuoden vakuutusaikaa. Tietyissd raskaissa toissd - mm. vuorotycissii ja liuku-
hihnaty<issd - maksetaan tziysi eldke, jos vakuutettu on ollut tiillaisessa ty<issd
viihintiiin viisi vuotta viimeisten 15 vuoden aikana. Sama koskee v6hintii6n
kolmea lasta kasvattanutta naista, joka on ollut eliikevakuutuksessa ainakin 30
vuotta, josta ajasta ruumiillisessa ty<isszi viihintzidn viisi vuotta viimeisten l5
vuoden aikana.

Vanhuuseldkkeiltii on vdhimmiiis- ja enimmdism aardt. Vrihimmdiseldke on
FRF 13.470 vuodessa. Jos eldkkeensaajalla on oikeus tiiyteen 50 o/o:n eldkkee-
seen, eldke on v:ihintdiin FRF 30-257 vuodessa. Enimmdiseldke on puolet kor-
keimmasta mahdollisesta eldkkeen perusteena olevasta ansiotulosta.

Elzikkeeseen maksetaan puoliso- ja lapsikorotukset. Jos eliikkeensaajalla on
huollettavanaan 65 vuotta tiiyttdnyt puoliso tai 60 vuotta ttiyttiinyt tytikyvyt<in
puoliso, eltikettd korotetaan FRF 4.000 vuodessa edellyttiien, ettei puolisolla
ole omia tuloja. Korotus on FRF 13.470 vuodessa, jos perheen yhteiset tulot
ovat alle FRF 56.950 vuodessa. Kolmesta tai useammasta kasvatetusta lapses-
ta elzikettzi korotetaan l0 o/0.

Tytikyvyttiimyyseliike. Tytikyvytt<imyyseliike maksetaan alle 60-vuotiaalle
ty<iliyvytt<imiille, joka on ollut vakuutuksessa vzihintiiiin 12 kuukautta. Vakuu-
tetun tulee tayttdd,jompi kumpi seuraavista edellytyksistd tuon 12 kuukauden
ajalta; Hdnen on pitiinyt maksaa vakuutusmaksut viihint?iiin 800 tunnilta vii-
meisten neljdn neljdnnesvuoden aikana, josta 200 tunnilta ensimmdisen nel-
jdnnesvuodbn ajalta, tai vakuutusmaksut ansioista, jotka ovat 2.080 kertaa
lakisiiziteinen vdhimmiiistuntipalkka (FRF 27,57) 12 edeltiiviin kuukauden
aikana, josta 1.040 ensimmdisen puolen vuoden aikana.

Ty<ikyvytt<imyyselfike my<innet66n vakuutetulle, jonka ansiokyky on alentu-
nut vrihiniiiiin kaksi kolmasosaa siten, ettei hdn pysty ansaitsemaan missddn
ammatissa enempdd kuin kolmasosan normaaleista ansioistaan omassa am-
matissaan ennen ty<ikyvytt<imiiksituloa. Eliikkeeseen oikeuttavaksi ajaksi kat-
sotaan mycis l?itiketieteellisesti todennettu ennenaikainen vanheneminen. Tyti-
kyvytt<imyytfti arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun jiiljellii oleva ty<iky-
ky, yleinen terveydentila, ikd, ffysinen ja psyykkinen tila samoin kuin amma-
tilliset taidot ja koulutus.

Ty<ikyvytt<imyyseliike maksetaan tiiytenii, jos ty<ikyvytt<imyys on tziydelli-
nen, ja osittaisena, jos tytikyvytt<imyys on viihintdiin kaksi kolmasosaa.

Tytikyvytttimzit jaetaan kolmeen luokkaan ty<ikyvyn menetyksen mukaan.
Ensimmdiseen luokkaan kuuluvat osittain tytlkyvytttimdt, toiseen tiiysin ty<i-
kyvyttomiit ja kolmanteen toisen henkil<in jatkuvaa apua tarvitsevat tdysin
tyrikyvytt<imiit henkilcit.

Tytikyvytttimyyseldkkeen m66rd on ensimmiiisessd luokassa 30 0/o ja toisessa
50 0/o elzikkeen perusteena olevasta ansiotulosta siten kuin se maizirdtiiiin van-
huuseldkettii laskettaessa. Kolmannessa tytikyvytt<imyysluokassa eldke on
puolet eldkkeen perusteena olevasta ansiotulosta. Lisiiksi kolmannessa tytiky-
vytt<imyysluokassa maksetaan tasasuuruinen etuus, joka on FRF 52.747 vuo-
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dessa.
Vdhimmiiiseldke on FRF 13.470 vuodessa. Enimmdiseliike on FRF 57.780

vuodessa, jos ekikkeensaaja on triysin ty<ikyvyt<in, tai FRF 34.670,jos hzin on
osittain ty<ikyvyttin.

Tytikyvytt<imyyseltike voidaan maksaa yhdessri tapaturmavakuutuksesta tu-
levan etuuden kanssa, mutta niiden yhteismiidrd ei saa ylittaa 80 0/o loppupal-
kasta.

Tyokyvyttcimyyseliike maksetaan tycih<in paluusta huolimatta, jos eliikkeen-
saajan tytikyvytt<imyysaste on edelleen 50 0/0.

Ty<ikyvytttimyyseliike tulee maksuun sairausvakuutuksen priiviirahan mak-
sun loputtua.

Tycikyvytt<imyyseliike muutetaan vanhuuselzikkeeksi 60 vuoden iiissii, jol-
loin ty<ikyvyttcimyyseldkeaika katsotaan vanhuuseldkkeeseen oikeuttavaksi
vakuutusajaksi.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekzi eronneelle
aviopuolisolle.

Lapseneliikettzi ei makseta, mutta lapset saavat perheavustusjiirjestelmiistd
muun muassa tulosidonnaista orvonavustusta. Avustus on puoliorvolle enin-
tdtin 22,5 0/o ja ttiysorvolle enintiidn 30 0/o korkeimmasta mahdollisesta elzik-
keen perusteena olevasta ansiotulosta.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan leskelle, joka on triyttiinyt 55 vuotta tai
on 2/3 tydkyvyt<in. Jos leskelki ei ole lasta, avioliiton edellytetddn jatkuneen
vtihintiidn kaksi vuotta. Edunjiittiijiin edellytetddn olleen eliikkeeflii tai eHkkee-
seen oikeutettu kuollessaan.

Leskeneliike on tulosidonnainen. Eliikkeen miiiirii on 52 0/o edunjdttiijiin elii-
keoikeudesta 60 vuoden izissti tai siitii eldkkeestd, jonka hiin sai kuofiessaan.
Eliikettii ei makseta, jos lesken vuositulot ylittiiviit 2.080 kertaa maan vdhim-
mdistuntipalkan. Tuloksi lasketaan lesken tytitulot ja omaisuus, mutta ei edun-
jettejAn omaisuutta. Tuloksi ei my<iskii[n lasketa palkansaajien lisiieldkejzirjes-
telmistzi tai vapaaehtoisista lisiieliikejii{estelmistii maksettavia leskenelhkkei-
ta.

Leskenelzikettd korotetaan 10 0/0, jos perhe on kasvattanut kolme lasta.
Eliike loppuu lesken solmiessa uuden avioliiton. Jos edunjiittiijii oli eliikkeel-

lii kuollessaan, eldke maksetaan leskelle uudesta avioliitosta huolimatta.
Jos edunjzittiijiistii taloudellisesti riippuvainen naisleski on vzihintiiiin kaksi

kolmasosaa tytikyvyt<in, mutta ei ole oikeutettu leskeneldkkeeseen eikii saa tai
ei ole oikeutettu omaan vanhuuseldkkeeseen, hiinelle maksetaan leskeneliike 55
vuoden izissd. Ttimd edellyttdd, ettii edunjdttiijii oli saanut tyrikyvyttrimyys- tai
vanhuuseldkettii tai oli niihin oikeutettu. Tiimiin eliikkeen maksamista jatke-
taan, vaikka leski menisi uuteen avioliittoon, jos se tapahtuu 55 vuoden iein
tiiyttiimisen jiilkeen.

Eronnut aviopuoliso, joka ei ole mennyt uuteen avioliittoon, on oikeutettu
leskeneliikkeeseen. Eltikkeen miiiird on suhteessa avioliiton kestoon.

Viiliaikainen leskeneliike. Viiliaikainen, tulosidonnainen leskeneldke makse-
taan nais- ja miesleskelle, joka ei ole oikeutettu varsinaiseen leskenekikkeeseen.
Etuuden saamiseksi vaaditaan, ettd leski on kasvattanut ainakin yhtii lasta
viihintzirin yhdeksdn vuoden ajan ennen lapsen 16 ikiivuotta. vuoden 1987
alusta vdliaikainen leskeneldke maksetaan jo 50 vuoden iiistii liihtien. Eftike
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maksetaan eninteen kolmelta vuodelta. Sen mdiird on ensimmziisenii vuonna
FRF 2.413, toisena FRF 1.585 ja kolmantena FRF 1.208 kuukaudessa.

Varhaiseliike. Ranskassa on viime vuosina ollut kiiytrissd useita tydtttimyys-
vakuutukseen kuuluvia varhaiseliikejiirjestelyjii. Niistti ollaan luopumassa
vuonna 1983 toteutetun ekikeidn alentamisen seurauksena. Edelleen on kuiten-
kin kiytrissii ns. solidaarisuussopimuksiin perustuvia varhaiseliikkeitii. Yritys-
ten ja valtion tekemien solidaarisuussopimusten perusteella vapaaehtoisesti
eldkkeelle jiiiivii 55 vuotta tiiyttiinyt henkilti saa varhaiseldkkeen, jonka mdiirii
on 65 0/o loppupalkasta el[kejiirjestelmiin vakuutusmaksuperusteen yliirajaan
asti ja 50 0/o ylittiivdltd osalta aina sen neljzi kertaa ylittdviitin mddrtidn asti.
Varhaiseliikettd maksetaan 60 vuoden ikiiiin asti. Eltikkeelle jiiiinyt henkil<i on
korvattava yrityksessd tycitttimiillii henkiltillii.

Tulosidonnaiset eliikkeet. Vanhuus- tai tydkyvytttimyyseliikkeen saajalle,
jonka eliike j[ii kansallisen toimeentulominimin alapuolelle, maksetaan tulosi-
donnaista etuutta ns. kansallisesta solidaarisuusrahastosta. Etuus on enintddn
FRF 18.120 vuodessa. Yhdessii el?ikejiirjestelmiin viihimmiiiseliikkeen kanssa
eldkkeensaaja voi saada eliikettti FRF 31.590 vuodessa.

Niille elzikeiiin tiiyttzineille tai tydkyvyttrimiiksi tulleille, jotka eiviit saa lain-
kaan varsinaista eliikettii eliikejiirjestelmdstd, voidaan maksaa tulosidonnaista
avustusta. Sen miiiirzi on korkeintaan sama kuin eliikejiirjestelmiin viihimmiiis-
eliike.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eldkkeet sekii eltikkeen ja vakuutusmaksu-
jen perusteena olevat ansiotulot tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, tammi-
kuussa ja heiniikuussa. Tarkistus perustuu palkkaindeksin muutokseen. Tar-
kistus vaatii maan hallituksen piiiit<iksen.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien maksuilla. Ra-
hoitus perustuu jakojiirjestelmii[n.

Vanhuus- ja ty<ikyvytttimyyseliikkeitii varten vakuutetut maksavat 6,4 0/o

ansiotuloistaan yldrajaan asti, joka on FRF 115.560 vuodessa. Tytinantajien
maksu on 8,2 0/o samasta tulosta. Viiliaikaisia leskeneliikkeitd varten vakuute-
tut maksavat lisdksi 0,1o/o tuloistaan ilman ylzirajaa.

Tyrikyvytt<imyyseldkkeet rahoitetaan samoista maksuista sairausvakuutuk-
sen kanssa. Vakuutetut maksavat 5,5 o/o ja ty<inantajat 12,60/o tulosta ilman
yldrajaa.

Tycinantajien vakuutusmaksuja alennetaan 25- 100 0/o tycinantajilta, jotka
palkkaavat 16-25-vuotiaita ammattikoulutusta vailla olevia nuoria tai otta-
vat heitii yritykseen koulutettavaksi.

Hallinto. Vanhuuseldkkeiden ja vdliaikaisten leskenel5kkeiden hallinto kuu-
luu Kansalliselle vanhuusvakuutuskassalle. Tytikyvyttcimyysellkkeiden ja per-
he-eliikkeiden hallinto kuuluu Kansalliselle sairausvakuutuskassalle. Kassojen
apuna on alue- ja paikatliskassoja. Vakuutetut ja tyrinantajat ovat yhtiiliiisesti
edustettuina kassojen hallintoelimissii.

Kansallisten kassojen yliipuolella on koordinoivana elimenii Kansallisten
sosiaaliturvakassojen liitto.

Vakuutusmaksujen keriidmistii varten on erillinen hallinto-organisaatio.
So siaaliministericillii on eliikej iirj estelmdn yleisvalvonta.
Valituseliminri toimivat paikalliset ja alueelliset valituselimet sekii kansalli-

nen valitusoikeus.
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9 .10.2. Palkansaajien lisiieltikejiirjestelmiit

Ulottuvuus. Yksityisen sektorin palkansaajien eliketurvaa tdydentdvdt lisdeld-
kejdrjestelmdt perustuvat tycimarkkinajiirjesttijen tekemiin sopimuksiin. Lisd-
eliikejiirjestelmiit jaetaan cadres- ja non-cadres-palkansaajien j?irjestelmiin.
Cadres-palkansaajia ovat johtotehtiivissii olevat ja yleensii palkansaajat, joiden
palkkataso ylittee pakansaajien yleisen el2ikejiirjestelmdn eliikkeiden ja vakuu-
tusmaksujen perusteena olevan ansiotulon yliirajan. Non-cadres-palkansaajiin
kuuluvat useimmat ty<intekijiit ja alemmin palkatut toimihenkil<it.

Cadres-palkansaajien lisiieliikej?irjestelmiit kuuluvat AGRlC-katto-organi-
saatioon (vapaaehtoinen vuodesta 1947, pakollinen vuodesta 1961). Non-
cadres-palkansaajien lisiieliikejiirjestelmrit kuuluvat ARRco-katto-organisaa-
tioon (pakollinen vuodesta l96l). Niiiden organisaatioiden ulkopuolella on
tytinantajaliittoon kuulumattomia yritysaloja, joilla on omat lisiieliikejiirjestel-
mdnsii. Niitii ovat mm. hotellit, sanomalehdistri ja myyntiedustajat.

Tiissii kuvauksessa cadres-palkansaajien lisiieliikejiirjestelmistii kdytetdiin ni-
mitystii toimihenkiltiiden lisdeliikej iirj estelmdt. Kuvaus kattaa silloin AGRIC-
organisaatioon kuuluvat eliikej[rjestelmdt. Non-cadres-palkansaajien lisiielii-
kejiirjestelmistd kiiytetiidn nimitystii tydntekijdiden lisdeliikej?irjestelmiit. Ku-
vaus kattaa ARRCO-organisaatioon kuuluvat eliikejiirjestelmiit.

Kaikki yksityisen sektorin yritykset ovat velvolliset jiirjestzimiitin lisiieliike-
turvan toimihenkil<iilleen ja tycintekijriilleen. Tydntekijdiden jiirjestelmriiin
tyrinantajan on liitettiivii kaikki 16 vuotta tiiyttiineet henkikit. Tiimii koskee
my<is toimihenkil<iitii siltzi osalta palkkaa, joka on eldketurvan perustana pal-
kansaajien yleisessii eliikejiirjestelmiissii. Toimihenkildiden jiirjestelmtiZin ty<in-
antajan on liitettrivd 21 vuotta tziyttiineet henkil<it, joiden palkkataso ylittiiii
palkansaaj ien yleisen eliikej iirj estelmdn eliikepalkan yliiraj an.

Etuudet. Eliike-etuudet ovat vanhuuseldke ja perhe-eliike. Tyokyvytt<imyys-
eliikkeitii ei varsinaisesti makseta, mutta ty<ikyvyttin vakuutettu saa 60 vuoden
iziss:i alentamattoman vanhuuseldkkeen, vaikka hzinellii ei olisi tiiyteen eliik-
keeseen vaadittavaa vakuutusaikaa. Toimihenkil<iiden jii{estelmiissd makse-
taan hautausavustuksia.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan 60 vuoden idssd 37,5 vuoden va-
kuutusaj an j iilkeen. Eliikkeen ottaminen edellyttiE tytinteon lopettamista. Elii-
ke lakkaa tai sitii alennetaan, jos eliikkeensaaja ryhtyy uudelleen ty<ihrin. Eliike
voidaan ottaa alennettuna jo ennen 60 ikiivuotta. Ty<intekijciiden j?i{estelmds-
sd alennuksen suuruus riippuu tyrinantajan eliikelaitoksesta. Toimihenkil<iiden
jtirjestelmiissii eliike voidaan ottaa aikaisintaan 55 vuoden iiissii. Alennuksen
suumus riippuu eliikkeellesiirtymisiiistri ja vakuutusajan pituudesta. Jos va-
kuutetulla on 37,5 vakuutusvuotta, alennus on 5,7-2,9 0/o ikdvuosina 55-59
siite elekkeestd, jonka vakuutettu saisi 60 vuoden izissii. Jos vakuutetulla ei ole
37,5 vakuutusvuotta, alennus on 55 ja 59 ikiivuosien vrililld sama kuin edellii,
mutta 59 ikzivuodesta 65 ikdvuoteen alennuksen suuruus vaihtelee 4 ja 22o/o:n
viilillii riippuen siitA, milloin vakuutettu olisi piiiissyt 37,5 vuoden vakuutusai-
kaan eli olisi saanut tiiyden vanhuuseldkkeen.

Eldkkeen miiiini riippuu ns. eldkepisteiden mddrdstd, jonka vakuutettu kar-
tuttaa itselleen eliikkeellesiirtymiseensd mennessd ja eldkepisteen arvosta elak-
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keellesiirtymishetkelld. El[kepisteiden mtiiirii saadaan jakamalla vakuutetun ja
ty<inantajan yhteisesti maksamien vakuutusmaksujen summa eliikkeellesiirty-
misvuoden ns. vertauspalkalla. Vertauspalkka lasketaan eliikejiirjestelmddn
kuuluvien kaikkien vakuutettujen edellisen vuoden keskimiiiiriiisen vuosipal-
kan perusteella. N[in saatu eldkepisteiden yhteismriiird kerrotaan vakuutus-
vuosien mii?iriillii. T?im?i summa kerrotaan lopuksi eliikkeellesiirtymisvuoden
eliikepisteen rahamddriiisell?i arvolla, jolloin saadaan eldkkeen lopullinen miizi-
rii. Eliikepisteen rahallinen arvo miiiiriit[iin vuosittain siten, ettd siind otetaan
huomioon todenndk<iinen tuleva vakuutusmaksukertymd ja eliikemeno 10
vuodelta sekii eliikej iirj estelmiin rahastoj en tuotto.

Toimihenkikiiden jiirjestelmiissii eliikkeen perusteena olevana ansiotulona
kziytetddn palkansaajien eliikejiirjestelmdn yldrajatulon ylittiiviiii ansiotulon
osaa ylzirajaan asti, joka on neljii kertaa yleisen eliikejiirjestelmiin yliirajatulo eli
FRF I15.560 ja FRF 462.240 viilillii vuodessa olevaa ansiotuloa. Toimihenki-
l<ille karttuu liszieliiketurvaa mycis palkansaajien yleisen eliikejiirjestelmdn
kdyttdmiin eliikeperusteen osalta samalla tavalla kuin ty<intekij<iille.

Tytintekijtiiden lisdeliikejiirjestelmiissii el2ikkeen perusteena olevan ansiotu-
lon yleiraja on FRF 346.680 vuodessa eli kolme kertaa palkansaajien yleisen
ekikej drjestelmdn yliiraj atulo.

Sairaus-, tyrikyvyttcimyys-, iiitiys-, tycitt<imyys- ja sotilaspalvelusajat oikeut-
tavat eldkkeeseen, vaikkei neilte ajoilta makseta vakuutusmaksuja. Lasten kas-
vattaminen korottaa eldkepisteiden miiiiriiii. Toimihenkil<iiden jiirjestelmiiss?i
viihimmiiiskorotus on 10 0/o kolmesta lapsesta ja enimmiiiskorotus 30 0/o seitse-
maistii lapsesta. Tytintekij<iiden jii{estelmiissii korotuksen suuruus vaihtelee
jossain miiiirin kassasta toiseen. Useimmiten yksi lapsi tuottaa l0o/o korotuk-
sen.

Lisiieliikejiirjestelmdssii, joka kattaa noin kolmasosan ty<intekij<iistti, el6ke-
pisteitd korotetaan 5 0/0, jos vakuutettu on ollut saman yrityksen palveluksessa
viihintii:in 20 vuotta.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan leskelle ja lapselle.
Naisleski saa eldkkeen, jos hdn on tiiytttinyt 55 vuotta tai on 2/3 ty<ikyvyt<in

tai huoltaa kahta alle 2l-vuotiasta lasta. Osa eliikkeestd voidaan avioliiton
keston suhteessa maksaa eronneelle aviovaimolle.

Miesleski saa eldkkeen 65 vuoden idssd tai sitzi aikaisemmin, jos hdn on 2/3
tycikyvyt<in tai huoltaa kahta alle 21-vuotiasta lasta.

Leskeneltikkeen mddrii on 60 0/o edunjdttiijiille kertyneiden eliikepisteiden
arvosta.

Lapseneliike maksetaan vain tiiysorvolle. Eliikkeen miiiirii on puolet leskene-
ldkkeestii kullekin alle 21-vuotiaalle tai - tydntekijriiden jiirjestelmeissii - alle
25-vuotiaalle, opiskeluaan jatkavalle lapselle. Tytikyvyt<in lapsi saa eldkkeen
ilman ikiirajaa.

Hautausavustus. Tytinantajat ovat velvolliset toimihenkil<iiden lisiieliikejiir-
jestelmiissii maksamaan joko vakuutuksella tai omista varoistaan vakuutetun
kuollessa kertasuoritteisen hautausavustuksen. Vakuutuksella jiirjestetyssd
hautausavustuksessa vakuutusmaksu on 1,5 0/o palkansaajien yleisen eliikejiir-
jestelmdn eliikeperusteena olevasta ansiotulosta.

Hautausavustuksen mdiird perustuu useimmiten perheen kokoon, esimer-
kiksi siten, ettii leskelle maksetaan 150-200 0/o ja lapselle 60 0/o yleisen ekike-
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jdrjestelmiin korkeimmasta eltikeperusteesta. Jos tycinantaja ei ole jiidestdnyt
hautausavustusta vakuutuksella vakuutusyhti<istii, hdnen on maksettava yri-
tyksensd varoista kolme kertaa yleisen eliikejiirjestehndn korkeimman ekikepe-
rusteen suuruinen summa.

Indeksitarkistus. Indeksitarkistus tehddiin kaksi kertaa vuodessa - tammi-
kuussa ja heiniikuussa - muuttamalla eliikepisteen rahamdiiriiistii arvoa siten
kuin edellti selostettiin. Tarkistus koskee sekd eliikkeite ette eliike- ja vakuutus-
maksuperusteita.

Rahoitus. Lisiieldkkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutus-
maksuilla.

Toimihenkiltiiden lisiieliikejiirjestelmdssd vakuutusmaksua kootaan my<is
palkansaajien yleisen eliikejiidestelmiin eldkeperusteen osalta eli FRF 115.560
suuruiseen ansiotuloon asti. Tiillii vakuutusmaksulla tuotetaan eliikettd ty<inte-
kijtiiden lisiieliikejiirjestelmdstii. vakuutusmaksu on 4,7 o/o josta ty<inantajan
osuus on kolme viidesosaa ja vakuutetun yksi viidesosa. Vakuutusmaksusta on
yhteensd 0,6 prosenttiyksikk<iii veroluonteista lisiimaksua, joka ei kartuta eki-
keoikeutta. Lisiimaksu otettiin kiiytt<irin vuonna t 979 eliikejiirjestelmzin talou-
dellisen tilanteen vakiinnuttamiseksi.

Varsinaiseen toimihenkiltiiden lisiieliikkeeseen oikeuttaval ansiotulon osal-
ta, eli FRF I15.560 ja FF.F 462.240 viilillii olevasta tulosta, vakuutusmaksu on
!,8 

0/0. Ma_ksusta tytinantaja maksaa kolme neljzisosaa ja vakuutettu yhden nel-
jiisosan. Veroluonteista liszimaksua vakuutusmaksusta on 0,6 prosenttiyksik-
kde.

Pakollisen viihimmiiismaksun lis?iksi voidaan sopia korotetun vakuutus-
maksun maksamisesta. vakuutusmaksua voidaan korotaa 100 o/0. Korkeim-
milla maksuilla saadaan vastaavasti parempi eliiketurva. Suuret yritykset ovat
yleensd ottaneet kiiytt<icin korkeimmat mahdolliset maksut.
. Tytintekijtiiden lisiieliikejiirjestelmrissii vakuutusmaksua kootaan tulosta,jonka yldraja on FRF 346.680 vuodessa eli kolme kertaa yleisen eliikejiirjestel-
mdn vastaava raja. Vakuutusmaksut ovat samat kuin toimihenkikiiden jades-
telmiissii - eli yhteensd,4,7 o/0.

Pakollisen vakuutusmaksun lisiiksi voidaan maksaa vapaaehtoista vakuu-
tusmaksua, jolloin eldkkeen miirirzi kasvaa. Maksu on FRF 115.560 suuruiseen
ansiotuloon asti enintdtin saman suuruinen kuin pakollisessa vakuutuksessa ja
kolminkertainen FRF 115.560 ylittevelte vuositulon osalta yliirajaan - FRF
346.680 vuodessa - asti.

Lisiieliikej?irjestelmien rahoitus hoidetaan jakojiirjestelmiillii. Eliikejiidestel-
millii on silti rahastot, joiden ei edellytetd olevan yhden vuoden ekilemenoa
suurempia. Rahastot joutuvat sijoittamaan puolet p66omastaan valtion arvo-
papereihin. Toisen puolen rahastot voivat sijoittaa haluamallaan tavalla. Ta-
loudellisesti heikoilla olevat kassat saavat tukea vahvemmilta.

Hallinto. Toimihenkiltiiden lisiieliikejiirjestelmdn AGlRC-organisaatioon
kuuluu 58 eldkekassaa. Kassat ovat alueellisia, teollisuusalakohtaisia, tytinan-
tajaryhmittiiisiii tai ammattialakohtaisia. Tytinantaja voi valita sen kassan,
jonka htin haluaa hoitavan eldketurvan. Kassat kilpailevat keskeniiiin liihinnii
palvelussa. Jotkut kassat ovat antaneet kiiyttinn<in hoitonsa yksityiselle vakuu-
tusyhticille.

AGlRC-organisaation hallinnossa ty<inantajat ja vakuutetut ovat yhtdliiises-
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ti edustettuina. AGIRC toimii koordinoivana ja rahavaroja tasaavana elime-
nzi.

Tytintekijtiiden lisiielzikejiirjestelmiin hallinnossa on 158 eliikelaitosta, eldke-
laitosryhmaa tai eldkekassaa. Nzimd laitokset ovat joko useiden ammattiryh-
mien yhteisiii, yhden tai useita tytinantajia kesittevie tai alueellisella pohjalla
toimivia.

Jiirjestelmien katto-organisaation ARRCO:n johdossa ovat tycinantajat ia
vakuutetut yhtiiliiisesti edustettuina. ARRCO:n tehtdveit ovat samanlaiset kuin
toimihenkil<iiden vastaavan organisaation.

Ekikkeensaajan eliikkeen maksaa se eliikelaitos, johon htin viimeksi kuului.
Eliikelaitokset tasaavat eliikemenot keskeniiiin.

9. 10.3. Muut palkansaajien eliikejiirjestelmet

Palkansaajien yleisen eliikejiirjestelmdn rinnalla toimii lukuisia eliikejiirjestel-
mi3i, jotka kattavat vain tietyn alan palkansaajat. Niitei ovat maatalouden,
kauppamerenkulun, rautateiden, s?ihk<i- ja kaasuteollisuuden ja kaivosteolli-
suuden eliikej?irjestelmrit. Valtion, liiiinien ja kuntien sekii julkisten laitosten
palveluksessa olevilla on omat eliikejiirjestelmdnsd. Lisiiksi on ertiitii pienem-
piii el?ikejiirjestelmiii, jotka kattavat vain yhden laitoksen tai hallinnonalan,
kuten vesihallinnon, Ranskan valtionpankin, kansallisoopperan ja kansallis-
teatterin palveluksessa olevat. Niimii eliikejiidestelmiit ovat rakenteeltaan ja
eduiltaan jossain mriiirin toisistaan poikkeavia. Eltiketurvan taso on kuitenkin
viihintriiin sama kuin niillii palkansaajilla, jotka kuuluvat yleiseen j?irjestel-
mdrin ja tytimarkkinapohjaisiin lisiieliikejiirjestelmiin. Kullakin jiirjestelmiillii
on oma hallinto-organisaationsa.

9 .10.4. Itsendisten yrittejien eliikejiirjestelmiit

Itseniiisiii yrittiijiii varten on neljri eliikejiirjestelmiiii. Ne ovat kaupan ja teolli-
suuden, kdsiteollisuuden, vapaan ammatin hadoittajien ja maatalousyrittiijien
el6kejiirjestelmiit.

Kaupan ja teollisuuden, kiisiteollisuuden ja vapaan ammatin harjoittajien eld-
kejiirjestelmissri eliikkeitri koskevat miiiiriiykset ovat pitke[e yhdenmukaiset
palkansaajien yleisen eliikejiirjestelmdn kanssa. Lisiiturvaa yrittiijiit voivat jiir-
jestiiii itselleen vapaaehtoista tietti. Jiirjestelmistli maksetaan vanhuus- ja per-
he-el2ikkeitii. Ty<ikyvytt<imyysturva on jiirjestetty yrittiijien yhteisen sairausva-
kuutuksen kautta.

Vakuutetut vastaavat jiirjestelmien rahoituksesta. Valtio maksaa kuitenkin
erdlnlaisen tukimaksun. Vakuutettujen vakuutusmaksut ovat yleensd saman
suuruiset kuin ty<inantajan ja vakuutetun yhteinen maksu palkansaajien ylei-
sessii eliikejiidestelmzissii. Joissakin tapauksissa vakuutusmaksun suuruus voi
riippua ammatista.

Kullakin eliikejrirjestelmiillii on omat hallinto-organisaationsa. Ne muodos-
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tuvat keskuslaitoksesta ja ammatillisesti, alueellisesti tai molemmilla perusteil-
la muodostetuista paikalliskassoista.

Maatalousyriffiijien eliikejiirjestelmiissii eliikkeen saamisen edellytykset ovat
piiiiosin samat kuin muiden yrittiijien eliikejiirjestelmissii. Eliikkeinii makse-
taan vanhuus- ja perhe-eliikkeitii. Tycikyvyttrimyyseliikkeet maksetaan sairaus-
vakuutusjdrjestelmiistti. Eliike muodostuu tasasuuruisesta peruseliikkeestii sekii
maatalouden arvoon perustuvien vakuutusmaksujen mukaan miiiiriiytyvdstd
lisiieliikkeestd. Tasasuuruinen peruseliike maksetaan viiden vuoden vakuutus-
ajan jdlkeen, kun taas lisiieliike edellyttiiii 15 vakuutusvuotta. Tulosidonnainen
eliike voidaan maksaa, jos vakuutettu ei ole oikeutettu varsinaisiin eliikkei-
siin.

Maatalousyrittiijien eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen vakuutusmaksuilla
ja valtion tuella. Valtion osuus kattaa noin 80 0/o eldkemenoista. El2ikelaitoksi-
na toimivat maatalouden keskiniiisten avustuskassojen keskusorganisaatioiden
perustamat eliikelaitokset.

9. 10.5. Vapaaehtoiset lisiiel?ikejiirjestelmiit

Yleisen j a ty<imarkkinapohj aisten eliikejiirjestelmien antamasta korkeasta elii-
keturvan tasosta johtuen vapaaehtoiset lisiieliikkeet eiviit ole kovin yleisiii. Nii-
tii on jiirjestetty liihinnd vain korkeimmin palkatuille toimihenkil<iille. Lisii-
eliikkeiden tavoitteena on taata yhdessii pakollisten eldkkeiden kanssa jopa
70 0/o elzike loppupalkasta mitattuna.

Ryhmiivakuutuksilla on varsin yleisesti jiirjestetty kertasuoritteisia perhe-
el?ikkeitii sekri toimihenkil<iille ette ty6nrekij <iille.

Suurimmat yritykset ovat j?irjestdneet ty<ikyvyttrimyyseliikkeen toimihenki-
lciilleen, koska tytimarkkinajiirjestelmissti ei makseta tytikyvyttrimyyseliikkei-
td.

9 .11. Saksan Liittotasavalta
Eliikejiirjestelmdt:
- palkansaajien eliikejiirjestelmzit

- ty<intekijriiden el?ikejiirjestelmii
- toimihenkikiiden eldkejiirjestelmii

- muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt
- kaivosteollisuuden eliikejiirjestelmzi
- erriiden ammattialoj en lisiiel[kej iirj estelmiit
- julkisen sektorin virkamiesten eliikejiirjestelmtit
- j ulkisen sektorin palkansaaj ien lisiieliikej drj estelmiit

- itseniiisten yrittiijien eliikejiirjestelmdt
- vapaiden ammattien eliikejiidestelmiit
- taiteilijoiden el?ikej[rjestelmd
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- maatalouden eliikejiirjestelmii
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

(DEM I =FlM 2,47)

9.1 1.1. Tyontekijoiden ja toimihenkiloiden
eliikejiirjestelmdt

Ulottuvuus. Ty<intekijtiillii ja toimihenkikiillii on erilliset eliikejiirjestelmdt
(vuodelta 1957). Hallintoa lukuun ottamatta ndmd jiirjestelmdt ovat samanlai-
set.

Yksityisen sektorin palkansaajien lisdksi jiirjestelmiin kuuluvat ne julkisen
sektorin palkansaajat, jotka eiviit ole virkamiehiri. Ulkomailla lyhytaikaisesti
oleskelevat sekd sinne ty<iskentelemtitin ldhetetyt ovat jiirjestelmien piirissd,
ellei sosiaaliturvasopimuksilla ole muuta sovittu.

Jdrjestelmiin kuuluu mycis eriiitzi itseniiisiii yrittiijiii. Yrittejine toimivat
opettajat, ketildt ja lakimiehet, joilla ei ole palkattua henkilcikuntaa, kuuluvat
toimihenkil<iiden eliikejiirjestelmdiin. Kiisiteollisuuden harjoittajat kuuluvat
tytintekij <iiden el?ikejiirj estelmzizin.

Kaikki pakollisen vakuutuksen ulkopuolella olevat yrittiijiit voivat ottaa
itselleen vapaaehtoisen vakuutuksen jommassa kummassa palkansaajien jiir-
jestelmistii. Sama koskee perheenemiintiii, jotka eivdt ole ty<issd kodin ulko-
puolella, sekii kaikkia 16 vuotta teytteneite henkilciitri, jotka eiviit kuulu pakol-
lisesti mihinktirin eliikejiirjestelmiiiin tai joiden pakollinen vakuutus on piizitty-
nyt. Vapaaehtoinen vakuutus on mahdollinen my<is ulkomailla tyriskentelyn
ajalta.

Eliikkeet. Eliike-etuuksina maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitii. Hautausavustuk-
sia maksetaan sairausvakuutuksesta.

Elzikkeen maksaminen ulkomaalaisille ulkomaille edellyttiid sosiaaliturvaso-
pimusta, joskin erdin poikkeuksin eliike voidaan alennettuna maksaa ulko-
maille my<is ilman sosiaaliturvasopimusta.

Vanhuuselflke. Yleinen vanhuuselSkeikii on 65 vuotta. Tdstd iiistii liihtien
eliike maksetaan tydnteon jatkamisesta riippumatta. Eliikkeen ottamista voi-
daan myris lykiitii, jolloin sen mddrd kasvaa 0,60/o lykkiiyskuukaudelta 67 vuo-
den ikiiiin asti.

Vakuutettu voi ottaa vanhuuseldkkeen jo 63 vuoden iiissti, jos htin on ollut
eldkevakuutuksessa viihintiiiin 35 vuotta. Ty<intekoa edelleen jatkavalle eliik-
keensaajalle eliike maksetaan ennen 65 ikiivuotta, jos tyciansio ei ylitii DEM
1.000 kuukaudessa tai tydaika 50 piiiv?iii vuodessa.

Vakuutettu voi ottaa eliikkeen 60 vuoden idssii, jos hiin on menettiinyt kaksi
kolmasosaa tycikyvystiiiin ja on ollut eliikevakuutuksessa viihintiiiin 35 vuotta.
Ty<intekoa jatkavalle eldkkeensaajalle el?ike maksetaan, jos tyriaika ei ylitii
vuodessa 50 piiiviiii tai 60-62-vuotiaana tyriansio ei ylitii DEM 430 kuukau-
dessa tai 63-64-vlotiaana DEM 1.000 kuukaudessa.
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Samoin eliike maksetaan 60 vuoden itissii, jos vakuutettu on ollut ty<it<in
vdhintdtin 52 viikkoa viimeisten 78 viikon aikana ja on maksanut vakuutus-
maksut eldkevakuutukseen vdhintiiiin 96 viikolta viimeisten l0 vuoden aikana.
]lQntekoa jatkavalle eliikkeensaajalle eliike maksetaan, jos ty<iansio ei ytte
DEM 430 kuukaudessa tai tytiaika 50 piiiviiii vuodessa.

Naispuolinen vakuutettu saa eldkkeen 60 vuoden izissii, jos hdn on maksanut
vakuutusmaksut vzihintii?in l0 vuodelta viimeisistii 20 vuodesta. Tytintekoa
{r]lgen jatkavalle eldkkeensaajalle eliike maksetaan, jos tycinansio ei ylitii
DEM 430 kuukaudessa tai tytiaika 50 piiiviiii vuodessa.

Kaikissa edell2i mainituissa tapauksissa vanhuuseldkkeen saamiseksi vaadi-
taan vakuutusmaksut viihintdiin 60 kuukaudelta. Vakuutusajaksi lasketaan
my<is ne ajat, jolloin vakuutettu on ollut tydtdn, sotapalvelukiessa, tytjkyvy-
tcin, kuntoutuksessa, saanut sairauspdivdrahaa tai iiitiysrahaa, ja ne 

-ruodet,
jotka vakuutettu on l6 ikdvuotensa jtilkeen kiiyttiinyt koulutukseen tai opiske-
luun. Kustakin lapsesta lapsen eiti, ise tai lapsesta huolehtineet muut trentitrit
voivat laskea vakuutusaikaansa yhden lisiivuoden ilman vakuutusmaksuvel-
voitetta.

Vanhuuseldkkeen suumus on 1,5 0/o eliikkeen perusteena olevasta ansiosta
vakuutusvuosien mddriillei kerrottuna. Eliikkeen enimmiiismiiiirei voi 65 vuo-
den iiissii olla 50 vakuutusvuoden jiilkeen 75o/o elaikkeen perusteena olevista
ansioista.

Eldkkeen pemsteena oleva ansio saadaan siten, ettd kultakin vakuutusvuo-
delta lasketaan vakuutetun vakuutusmaksujen perusteena olleen ansion suhde
sille vuodelle laskettuun kaikkien vakuutettujen keskimdiiriiiseen vakuutus-
maksujen perusteena olevaan ansioon. Eliikkeelle jiiiitiiessii niiistii vuosilaskel-
mista otetaan keskiarvo ja se kerrotaan eliikkeelejiitimisvuoden eldkekeskiar-
volla. Trimii eltikekeskiarvo miiziriitddn vuosittain kertomalla kyseessd olevaa
vuotta edeltdvtin vuoden eliikekeskiarvo sitd edeltiiviin vuoden ja kuluvaa
vuotta edeltiivtin vuoden kaikkien vakuutettujen keskimdiiriiisen- vakuutus-
maksun perusteena olleen ansion suhteella. Siten esimerkiksi vuoden 1987 elii-
kekeskiarvo saadaan kertomalla vuoden 1986 eliikekeskiarvo vuosien 1986 ja
1985 kaikkien vakuutettujen keskimiiiiriiisten vakuutusmaksujen perusteena
olleiden ansioiden suhteella.

_ 
Lapsesta myrinnettiivzin ylimiiiirdisen vakuutusvuoden eliikkeen perusteena

olevana ansiona kiiytetiitin 75 0/o kaikkien vakuutettujen keskimziiiriiiiestii eliik-
keen perusteena olevasta ansiosta.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseliike edellyttiiii vakuutusmaksujen
maksamista viihintiiiin 36 kuukaudelta viimeisten 60 kuukauden aikana ennen
ty<ikyvyttrimyyttri.

Tycikyvytt<imyyseldke my<innet2i6n vakuutetulle, joka ei sairauden, vamman
taikka fyysisen tai psyykkisen heikkouden vuoksi pysty ty<iskentelemddn mis-
sddn ammatissa. Tiitii eliikettii kutsutaan ansiotytikyvytttimyyseliikkeeksi. Ky-
seessd on tuiydellinen ty<ikyvytt<imyys.

Ty<ikyvytttimyyseliike myrinnetiiiin my<is vakuutetulle, joka ei sairauden,
vamman taikka fyysisen tai psyykkisen heikkouden vuoksi pysty ansaitsemaan
omassa ammatissaan viihintiidn puolta normaaleista ansioista iiinii ammatis-
sa. Ansiokykyd selvitettdessd vakuutettua verrataan fyysisesti ja psyykkisesti
terveeseen henkil<irin, jolla on samanlainen koulutus, tuntemus ja kyvyt am-
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mattiin. Tete elakettii kutsutaan ammatilliseksi tytikyvytttimyyseliikkeeksi.
Kyseessd on osaty<ikyvytt<imyyseldke.

Vakuutetun tytikyvyttrimyysastetta arvioitaessa tutkitaan hdnen koulutuk-
sensa laajuutta ja kestoa samoin kuin foysist?i ja psyykkistii kapasiteettia. Ty<i-
htin liittyviii seikkoja otetaan huomioon siten, ettd ty<itii vailla oleva tytikyvy-
tdn katsotaan t?iysin ty<ikyvyttcimdksi, jos hiin ei selvid edes puolipiiiviity<istd,
vaikka hiinellii olisikin mahdollisuus jonkinlaisiin ansioihin. Vakuutettu katso-
taan osaelfikkeeseen oikeutetuksi, jos hiin ei eniiii voi tytiskennellii tziysipiiiviii-
sesti, mutta voisi tehdii puolipiiiveity<itti.

Ansiotycikyvytt<imyyseliike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldke.
Ammatillinen ty<ikyvyttcimyyseliike on kaksi kolmasosaa tiiyden ty<ikyvyttti-
myyden perusteella maksettavasta eliikkeestii. Jos vakuutettu on tytikyvytto-
miiksi tullessaan alle 55-vuotias, lasketaan tulevaa vakuutusaikaa eldkkeeseen
enintddn 55 vuoden ikiiiin asti.

Huollettavasta lapsesta eliikettii korotetaan DEM 152,90 kuukaudessa, jos
korotus on tullut maksuun ennen tammikuuta 1984.

Tytikyvytt<imiiksi tulleen kuntouttamismahdollisuudet selvitetiiiin ennen
ty<ikyvytttimyyseliikkeen mytintiimistii. Kuntouttamisajalta maksetaan kun-
toutiamisrahaa. Sairausvakuutuksen pdivdraha voi edeltiiti eliikkeen maksun
aloittamista.

Perhe-eliike. Perhe-eldkkeend maksetaan leskeneldkettii nais- ja miesleskelle,
lapsenelaikettii sekd el2ikettii eronneelle aviopuolisolle.

Vuoden 1986 alusta mieslesket saivat oikeuden leskenelzikkeeseen samoilla
edellytyksilld naisleskien kanssa. Samalla leskeneliike tehtiin tulosidonnaisek-
si.

Perhe-eliike edellyttiiii, ettd edunjiittiijii sai eliikettii tai oli maksanut vakuu-
tusmaksut viihintiiiin 60 kuukaudelta.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan jokaiselle leskelle kolmen kuukauden
ajan edunjzittiijiin kuoleman jzilkeen. Tiimiin viiliaikaisen leskeneliikkeen mddrd
on yhtii suuri kuin se tycikyvytttimyyseliike, johon edunjiittiijii oli kuollessaan
oikeutettu, tai se vanhuuseldke, jota hdn sai. Viiliaikainen leskeneliike ei ole
tulosidonnainen.

Vdliaikaisen leskeneliikkeen loputtua maksetaan normaali leskeneliike 45
vuotta &iyttiineelle tai ty<ikyvytttimrille tai lasta huoltavalle leskelle. Tytikyvyt-
ttimiille tai lasta huoltavalle leskelle eldkettii maksetaan vain niin kauan kuin
tyokyvyttrimyys jatkuu tai lapsi on lapseneldkkeeseen oikeutettu. Tiitii eliikettii
kutsutaan suureksi leskeneliikkeeksi. Sen miiiirii on 60 0/o siitii ansioty<ikyvytto-
myyseliikkeestd, johon edunjiittiijii olisi ollut oikeutettu. Iiin perusteelll m1k-
seitavaa eleikettii kutsutaan pieneksi leskeneliikkeeksi. Sen mii?irii on 60 0/o siitzi
ammatillisesta tyrikyvytt<imyyseliikkeestd, jonka edunjiittiijii oli kartuttanut
itselleen kuolemaansa mennessd.

Mahdollista tulevaa aikaa 55 vuoden ttiyttiimiseen ei lasketa mukaan t[hiin
eldkkeeseen.

Leskeneliikkeen tuloharkinnassa eliikettii alennetaan 40 o/o muusta tulosta,
jonka leski saa. Huomioon otettavasta tulosta vtihennetiitin tuloharkinnassa
aluksi tulon lajista riippuen 25-37,5 0/o ja sen jzilkeen 3,3 0/o eldkkeen laskemi-
seen kdytettivzistii eliikekeskiarvosta. Kukin huollettava lapsi nostaa jiilkim-
mdistii prosenttia mziziriillii, joka on 0,7 o/o eleikekeskiarvosta. Tuloiksi luetaan
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ansiotulojen lisdksi pakolliset ja vapaaehtoiset eltikkeet ja useimmat muut sosi-
aalietuudet. Ulkopuolelle jiiiiviit piiiioma- ja vuokratulot sekii henkivakuutuk-
sista saatavat etuudet.

Leskenelzikeuudistus koskee vuoden 1985 jiilkeen sattuvia elziketapahtumia.
Siirtymiikauden sddnn<iksen perusteella voivat ennen vuotta 1936 syntyneet
puolisot halutessaan jeede vanhan leskeneliikkeen alaisuuteen vuod-en 

-1988

loppuun asti, jos kumpikin puoliso siihen kidallisesti suostuu. Siirtymzikauden
sdiinn<ikset ovat lisiiksi voimassa sellaisilla naisleskillii, jotka ovit menneet
avioliittoon ennen vuotta 1986 ja joiden puoliso kuolee ennen vuoden 1995
loppua. Ensimmiiisend vuonna puolison kuoleman jtilkeen leskeneldke makse-
taan tdytenii ilman tuloharkintaa. Toisena vuonna tulosta otetaan huomioon
40 0/o asemesta l0 0/0, kolmantena vuonna 20o/o, neljtintend vuonna 3Oo/o ja
vasta viidennestd vuodesta eteenpiiin 40 o/0.

Eronneen puolison oikeutta leskenelzikkeeseen sii:itelee avioliitto- ja perheoi-
keuslaki, joka uusittiin heiniikuussa 1977. Eronneen puolison el?ike lisketaan
vain avioliiton kestoajalta.

Ennen heiniikuuta 1977 eronnut nainen tai mies saa leskeneliikkeen, jos
hiinellii oli oikeus elatusapuun puolisoltaan. Elatusavusta riippumatta elike
voidaan maksaa, jos edunjiittiijtin jiilkeen ei makseta normaalii fuskeneliikettii.
Eronneen puolison eliike lasketaan samalla tavalla kuin muutkin leskenliikkeet.
Eliikettii maksetaan niin kauan kuin eronnut puoliso on alle 60-vuotias, tyriky-
vyt<in tai lapsi saa lapseneliikettii.

Kesdkuun 1977 jalkeen eronnut nainen tai mies ei saa leskeneliikettd, vaan
ns. kasvatuseldkkeen. Eldkkeen saaminen edellyttiiii, ettii eliikettii hakeva puo-
liso huoltaa lapseneldkkeeseen oikeutettua lasia ja hdnen ansiotulonsa eiretylitii 30 0/o vakuutusmaksujen perusteena olevasti korkeimmasta tulosta eikii
hiin lapsen hoidon vuoksi voi ottaa vastaan tuon rajan ylittiiviin tulon antavaa
ty<itii. Eltikkeen miiiirii lasketaan samalla tavallakuin ansioty<ikyvytt<imyyselii-
ke, jos eronneella puolisolla on viihintiidn kolme lapseneliikkeesben oikeuiettua
lasta, tai viihintiiiin kaksi lapseneldkkeeseen oikeutettua lasta ja tiissii tapauk-
sessa ansiotulot eiviit ylita 12,5 0/o vakuutusmaksujen perusteena olevasti kor-
keimmasta tulosta. Muissa tapauksissa eliike lasketain samalla tavalla kuin
ammatillinen tytikyvytt<imyyseltike. Jos edunsaaja saa muita eliikkeitii, htinelle
maksetaan korkein eliike. Kasvatuseliikettii maksetaan niin kauan kuin lapsi
saa lapseneliikett?i tai edunsaaja ei voi lapsen hoidon vuoksi ryhtyii tytihcin^.

Uuteen avioliittoon menevd leski tai eronnut puoliso meneit?iii les-keneliik-
keensd, mutta heille maksetaan kertasuorituksena kahden vuoden leskeneldke.
Eliikkeen maksu voidaan aloittaa uudelleen, jos uusi avioliitto purkautuu.
- Lapsenellike. Lapselle eliike maksetaan l8 ikiivuoteen tai 25 ikrivuoteen, jos
hiin jatkaa opiskeluaan. Jos opiskeleva lapsi joutuu tdtd ennen keskeyttiimiiiin
opiskelunsa asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi, hdn saa lapseneliikkeen
vastaavan pituiselta opiskelujaksolta 25 ikiivuoden jiilkeenkin. Eliike, joka
maksetaan 18 ikzivuoden jdlkeen, on tulosidonnainen. Eldkkeen maksaminen
edellyttaiii, ettd ansiotulot ovat alle DEM 1.000 kuukaudessa.

Puoliorvon eliike on l0 0/o ja tiiysorvon 20 0/o edunjzittiijiin ansiotyrikyvyttti-
m1ryden perusteella lasketusta tycikyvytt<imyyseliikkeestd. Sen lisiiksi puolior-
von elzikkeeseen maksetaan tasasuuruisena lisdnzi DEM 152,90 kuukaudessa ja
tdysorvon eldkkeeseen DEM 232,40 kuukaudessa. Neita fisiii alennetaan puo-
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lella, jos lapsi saa eldkkeen my<is julkisen sektorin eliikejiirjestelmistd tai
vapaaehtoi sesta lisiieliikej iirj estelmiistii.

Perhe-eliikkeiden yhteismiiiirii. Perhe-eliikkeiden yhteismzirird ei saa ylittAA
edunjiittiijiin ansioty<ikyvytttimyyden perusteella laskettua ty<ikyvytttimyyselii-
kettii.

Vapaaehtoinen lislieliike. Pakollisen tai vapaaehtoisen eldkevakuutuksen
lisiind vakuutettu voi ottaa vapaaehtoisen lisdvakuutuksen. Lisiivakuutukseen
kuuluvat vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeet. EHkettd karttuu kulta-
kin vakuutusvuodelta vakuutetun iiistii lisiieliikevakuutuksen alkaessa riippu-
vana prosenttisena osuutena maksetuista vakuutusmaksuista. Vakuutusmak-
sun suuruus voidaan valita tiettyjen rajojen sisdltzi.

Varhaisellike. Toukokuusta 1984 ldhtien on 58 vuotta tiiytfiinyt vakuutettu
voinut saada varhaiseliikkeen ty<imarkkinajiirjestcijen viilisiin sopimuksiin pe-
rustuvista varhaisekikejiirjestelyistd. Niiiden sopimusten piiriin kuuluu noin
kolmasosa kaikista palkansaajista. Varhaiseldkkeen miitird on eliikejiirjestelys-
tai riippuen 65 -7 5 0/o loppupalkasta. Varhaisekike kartuttaa uutta eldkeoikeut-
ta eliikejiirjestelmdssd. Ty<inantaja kustantaa varhaiseliikkeet, mutta saa liitto-
valtiolta korvausta 35 0/o kuluista, jos eliikkeelle siirtynyt korvataan yrityksessd
ty<itt<imiillii henkil<illii.

Eliikeoikeuden jako avioerossa. Vuoden 1977 avioliitto- ja perheoikeuslain
perusteella avioliiton aikana aviopuolisoille kertynyt eliikeoikeus jaetaan avio-
erossa tasan puolisoiden kesken. Eliikeoikeuden jako tehdiiiin sekii lakisiiiitei-
sissd ettii vapaaehtoisissa eliikkeissii.

El2ikeoikeus jaetaan puolisoiden kesken avioliiton kestoajalta siten, ettd
enemmdn eliikeoikeutta hankkinut puoliso luovuttaa eliikoikeuttaan vdhem-
mdn hankkineelle niin paljon, ettd eldkeoikeudet tulevat yhtd suuriksi. Jos elii-
keoikeuden jako ei kiiy piiinsii tdlld tavalla, voi eldkeoikeutta luovuttava
osapuoli ostaa el2ikejiirjestelmiistzi entiselle puolisolleen vaadittavan eliikeoi-
keuden. Eliikeoikeuttaan luovuttanut voi samoin ostaa itselleen luovuttamansa
mddrdn eliikeoikeutta.

Puolisot voivat etukdteen sopia siitd, ettei eliikeoikeuden jakoa tehdzi mah-
dollisessa avioerossa. Sopimus ei pdde, jos avioeroa haetaan vuoden kuluessa
sopimuksen tekemisestd. Puolisot voivat halutessaan sopia muunkinlaisesta
kuin tdydellisestzi tasajaosta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia pakollisia eliikkeitii tarkistetaan kerran
vuodessa kertoimella, joka perustuu kaikkien vakuutettujen keskiansion perus-
teella laskun eliikekeskiarvon muutokseen. Eliikkeen tarkistuskerroin on tar-
kistusvuoden ekikekeskiarvon suhde sitii edelttivdn vuoden vastaavaan eliike-
keskiarvoon.

Rahoitus. Vakuutetut, ty<inantajat ja liittovaltio vastaavat ty<intekij<iiden ja
toimihenkil<iiden el2ikejiirjestelmien rahoituksesta.

Palkansaajavakuutetut maksavat 9,350/o ansiotulostaan. Jos tulo on alle
DEM 430 kuukaudessa tai tydaika viikossa alle 15 tuntia tai vuodessa alle
kaksi kuukautta tai alle 50 piiivziii, ei vakuutettu maksa vakuutusmaksua tiil-
laisesta tulosta. Vakuutusmaksua ei vakuutettu myoskiiiin maksa siitd osasta
tuloa, joka ylittiid vakuutusmaksujen perusteella olevan tulon ylzirajan eli
DEM 68.400 vuodessa.

Tycinantajat maksavat 9,35 o/o vakuutettujen palkoista. Ty<inantaja maksaa
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osuutensa mytis sellaisen vakuutetun osalta, joka palkan pienuuden tai tyriajan
lyhyyden vuoksi ei ole vakuutusmaksuvelvollinen. Tdllaisen vakuutetun osalta
ty<inantaja maksaa vakuutusmaksua 18,7 o/o palkasta. vakuutusmaksuperus-
teen ylzirajan ylittiivistii ansioista ei ty<inantajakaan maksa endd vakuutuimak-
sua.

Jiirjestelmiin kuuluvat itsenziiset yrittiijiit rahoittavat itse oman eldketurvan-
sa muulta kuin liittovaltion kustantamalta osalta.

Liittovaltion osuus eliikejiirjestelmien kustannuksista on noin 15 o/0.

Rahoitus perustuu jakoj:irjestelmiiiin. Eliikejiirjestelmillii on pieni tasoitusra-
hasto, joka on noin yhden kuukauden eldkemenon suuruinen. Lain mukaan
tasoitusrahaston on aina oltava vdhintiidn kahden viikon eldkemenon suurui-
nen.

Hallinto. Tycintekijciiden ja toimihenkikiiden eliikejiirjestelmien hallintoa
varten on erilliset organisaatiot. Toimihenkil<iiden jiirjestelmtiii hoidetaan kes-
kitetysti, kun taas tycintekij<iiden jiirjestelmiin hallinto on hajautettu. Vakuute-
tut ja tytinantajat valitsevat edustajansa eliikelaitosten johtoon.

Toimihenkiloiden vakuutuslaitos hoitaa toimihenkil<iiden eliikejdrjestelmzin
hallinnon koko liittovaltion puitteissa. Se on taloudellisesti itseniiinen laitos.

Ty<intekijtiiden eliikejdrjestelmiin hallinnossa toimii 20 erillistii laitosta.
Niistii 18 on alueellisia vakuutuslaitoksia, kun taas Merimieskassa ja Rautatie-
liiisten vakuutuslaitos ovat ammatillisia, koko liittovaltion puitteiisa toimivia
laitoksia.

Liittovaltion vakuutusvirasto huolehtii kustannusten tasauksesta niiiden lai-
tosten kesken.

Paikalliset sairauskassat kokoavat eliikejiirjestelmille tulevat vakuutusmak-
sut.

Liittovaltion tyci- ja sosiaaliministeririllii on eldkevakuutuksen yleisvalvon-
ta.

Ensimmiiisen asteen valituseliminii toimii 49 paikallista sosiaalioikeutta.
Toisen valitusasteen muodostavat I I osavaltioiden sosiaalioikeutta. Ylin vali-
tusaste on liittovaltion sosiaalioikeus.

9 .t I .2. Muut palkansaajien el?ikejiirjestelm[t

Kaivo steollisuuden eliikej iirj estelmii

Kaivosteollisuuden eliikejiirjestelmiissii noudatetaan samoja periaatteita ja
maksetaan samoja etuuksia kuin tyrintekij<iiden ja toimihenkitOiden eliikejiii-
jestelmissri. Kaivosmiehillii on kuitenkin mytis ereite erityisetuuksia.

Niiistii erityisetuuksista kaivosmieseliikettii maksetaan alentuneen ty<ikyvyn
pe.rusteella, jos vakuutettu ei sairauden vuoksi pysty aikaisempaan tycih-tinsii
tai vastaavaan tytih<in ja on ollut kaivosvakuutuksessa viihintiiiin 60 tiuukaut-
ta. Kaivosmieseliikettfl maksetaan mycis 50 vuotta tiiyttiineelle, joka on ollut
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kaivosteollisuudessa viihintiizin 300 kuukautta. Kaivosmiehen vanhuuselilkettii
maksetaan 60 vuotta tiiytteineelle kaivostytin lopettaneelle vakuutetulle, joka
on ollut vakuutuksessa viihintiiiin 300 kuukautta.

Kaivosmieselzikettii karttuu 0,8 0/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta
jokaiselta vakuutusvuodelta. Ansiotytikyvytttimyyseliikettii karttuu l,2o/o, jos
eldkkeensaaja jatkaa ty<intekoa, ja 1,8 0/o jos hiin lopettaa ty<inteon. Ammatilli-
sessa tytikyvytttimyyseliikkeessii ja vanhuuseliikkeesszi eliikettii karttutt 2o/o
vuodessa. Eliikkeisiin maksetaan erityistd kaivoslisliii viihintd:in viiden ty<i-
vuoden jiilkeen. Lisiin suuruus riippuu kaivosvuosien miiiirdstd.

Vakuutetut, ty<inantajat ja liittovaltio rahoittavat kaivosteollisuuden eliik-
keet. Vakuutetun maksu on 9 o/oja ty<inantajan l5 0/o eldkkeen perusteena ole-
vasta palkasta. Liittovaltio maksaa eliikekustannuksista puuttuvan osan.

Kaivosteollisuuden eliikejiirjestelmdn hallintoa varten on perustettu oma
vakuutuslaitos.

Julkisen sektorin eliikejiirjestelmdt

Julkisen sektorin virkamiehillii on omat eliikejdrjestelmiinsii. Jtirjestelmiin
kuuluvat liittovaltion, osavaltioiden ja paikallishallinnon palveluksessa olevat
virkamiehet. Ty<inantajat rahoittavat virkamiesten eldkkeet. Etuuksina makse-
taan vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-elekkeita. Ytihimmriiseliike on 35 0/o

loppupalkasta l0 vuoden palveluksen jiilkeen. Sen jiilkeen eltikettii karttuu 2 0/o

kultakin vuodelta l5 vuoteen asti ja 1 0/o seuraavilta vuosilta. Enimmiiiseliike
on 75 0/o loppupalkasta 35 vakuutusvuoden jiilkeen. Leskeneliike on 60 o/0, puo-
liorvon eliike 12 0/o ja tziysorvon eliike 20 0/o edunjtittiijiin eltikkeestii. Eliikkeet
tarkistetaan samalla kuin ty<issii olevien vakuutettujen palkkoja siinii palkka-
luokassa, johon eldkkeensaaja aktiiviaikanaan kuului.

Niitii julkisen sektorin tydntekijtiitii ja toimihenkiltiitii varten, jotka eiviit ole
virkamiehid, on yhteenszi 3 5 lisiieliikej iirj estelmdd. Niimii vakuutetut kuuluvat
my<is palkansaajien jompaan kumpaan eliikejiirjestelmziiin. Eltiketurvan taso
on yhteensovitettuna yleisten eliikkeiden kanssa sama kuin virkamiesten elzike-
jiidestelmiissii.

Muut eliikej iirj estelmet

Neljiillii eri ammattialalla ty<iskentelevillii on omat lisiieliikejiirjestelmdnsd, jot-
ka t?iydentiiviit yleisten eliikejiirjestelmien antamaa eldketurvaa. Niimii alat
ovat Saarin alueen hiili- ja teriisteollisuus, maa- ja metslitalous, nuohousala ja
merenkulku.
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9. 1 1.3. Itsen6isten yrittiijien eliikejiirjestelmiit

Vapaiden ammattien eliikejiirjestelmilt. Vapaiden ammattien harjoittajia var-
ten on yhteensii 42 elakejar1estelmdd. Niiitii jiirjestelmiii on liidkdreilli, apteek-
kareilla, notaareilla ja arkkitehdeillii. Valtaosa jiirjestelmistii on alueellisia. Elii-
ke-etuudet ovat vanhuus-, tyrikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeet. Ekikeikii on
tavallisimmin 65 vuotta, mutta eldkkeen voi saada alennettuna jo 60 tai 62
vuoden iiistti. Eltikkeet ovat vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteutettuja.
Jotkut j?irjestelmtit maksavat kuitenkin tasaeliikkeitii. Etuudet rahoitetaan va-
kuutettujen maksuilla.

Freelance-kirjailijoilla ja -taiteilijoilla on oma elzikejiirjestelmdnsii (vuodelta
1983). Siitzi maksetaan samoja etuuksia kuin toimihenkikiiden eliikej[rjestel-
mdssd. Eldketurvan kustannuksista vakuutetut rahoittavat itse toisen puolen.
Toinen puoli jaetaan siten, ettii liittovaltio maksaa kolmasosan ja kirjailijoiden
ja taiteilijoiden toitzi markkinoivat yritykset kaksi kolmasosaa. Eliikejiirjestel-
mein hallinto on taiteilijoiden sosiaalivakuutuslaitoksella, joka toimii toimi-
henkil<iiden eliikejiirjestelmzistii vastaavan laitoksen yhteydessd.

Maatalouden eliikejiirjestelmfl . Maatalouden harj oittaj ien eliikej iirj estelmds-
td maksetaan vanhuus-, tyrikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitii. Eliikeikii on 65
vuotta. Yanhuuseliikkeen saaminen edellytt?iii vrihintiitin 15 vuoden vakuutus-
aikaa ja tycinteon lopettamista. Tytikyvytttimlyseliikkeeseen vaaditaan 60 kuu-
kauden vakuutusaika. Leskeneliike maksetaan, jos edunjiittiijii oli maksanut
vakuutusmaksut l5 vuodelta ja naisleski tiiyttdnyt 60 vuotta tai miesleski 65
vuotta. Jos edunjiittiijii sai kuollessaan vanhuuseldkettd, leski saa eliikkeen iiistii
riippumatta. Lapseneliike edellytde, efiA edunjiittiijii oli maksanut vakuutus-
maksut 60 kuukaudelta. Lapselle eliike maksetaan 18 vuoden ikiiiin asti tai 25
vuoden ikiiiin asti, jos hzin jatkaa opiskeluaan. Kaikki ekikkeet ovat tasasuurui-
sia, vaihdellen vain edunsaajan perhesuhteiden mukaan.

Maatalousyrittiijien vakuutusmaksut ovat tasasuuruisia. Liittovaltio maksaa
sen osan eldkemenoista, joita vakuutusmaksut eiviit kata. Viime vuosina liit-
tovaltion osuus on ollut kolme neljdsosaa eldkemenoista. J?irjestelmiin hallinto
on l9 alueellisella maatalouden vakuutuskassalla, joilla on yhteinen keskuslai-
tos.

9 .l | .4. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Yksityisen sektorin palkansaajista noin 60 0/o kuuluu
vapaaehtoisen lisiieliiketurvan piiriin. Vapaaehtoinen lisdelziketurva toteute-
taan eldkevarauksella yrityksen kirjanpidossa, yrityksen omalla avustus- tai
eliikekassalla tai vakuutussopimuksella vakuutusyhticissii. Yakuutussopimuk-
sia kdyttzivdt ennen muita pienet yritykset. Avustus- ja eliikekassoja kdyttiiviit
suuret yritykset, mutta niiiden kassojen maard, on viime vuosina viihentynyt.
Yleisin lisiielziketurvan toteutustapa on eldkevaraus yrityksen kirjanpidon yh-
teydessti.

Vuonna 1974 tuli voimaan lisiieliikejiirjestelyjii koskeva eliikelaki. Siihen

179



sisdltyy vakuutus ty<inantajan maksukyvyttrimyyden varalta. Tiimii vakuutus
on pakollinen avustuskassoille ja yrityksen kirjanpidon yhteydessii toteutetuil-
le eldkevarauksille. Vakuutus ei koske ekikekassoja eikii vakuutussopimuksia,
ellei viimeksi mainittuihin sisiilly lainaa ty<inantajalle.

Etuudet. Tyypillinen lisiiel?ikejiirjestelmd takaa 60-65 0/o vanhuuselSlkkeen
loppupalkasta yhdessii yleisten eliikkeiden kanssa. Normaali el?ikeikii on naisil-
la 60 vuotta ja miehillii 65 tai 63 vuotta. Vakuutusyhti<iistii otetuissa vakuu-
tuksissa eliikkeet yleensd maksetaan kertasuorituksina, muissa eliikejiirjeste-
lyisszi jatkuvina eliikkeinzi. Tytikyvyttdmyyseliikkeenli joka on varsin yleinen
etuus, maksetaan vakuutetulle karttunut vanhuuseldke. Joissakin tapauksissa
tuleva aika 55 vuoden ikiiiin otetaan huomioon tytikyvytttimyyseliikkeen mdd-
rdssd. Leskenelilke on 50-60 0/o edunjiittiijiin eluikeoikeudesta. Puoliorvon eld-
ke on 20o/o ja tf,ysorvon 40 0/o leskeneliikkeestii. Vuoden 1974 eldkelain perus-
teella maksussa olevia eliikkeitii on tarkistettava vdhint?iiin joka kolmas vuo-
si.

Lisiieliikejiirjestelmiissd ansaittu eliiketurva siiilyy koskemattomana vakuu-
tetun tdytettyii 35 vuotta ja oltua eliikejiirjestelmiissii 10 vuotta tai yrityksen
palveluksessa yhteensl l2 vuotta ja siitii ajasta kolme vuotta eliikejiirjestelmdn
piirissS.

Rahoitus. Useimmiten tyrinantajat rahoittavat yksin eldkemenot. Avustus-
kassoissa ja yritysten kirjanpidossa toteutetuissa eliikejiirjestelmissii vakuutet-
tujen vakuutusmaksut eiveit ole edes sallittuja.

9.I2. Sveitsi

Eliikej iirj e stelmiit :

- yleinen ekikejzirjestelmii
- ty<ieliikejdrjestelmti
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmzit

(CHFI=FIM2,95)

9 .12.1 . Yleinen eliikejiirjestelmd

Yleinen eliikejiirjestelmd muodostuu kahdesta erillisestii vakuutuksesta; van-
huus- ja perhe-eldkevakuutuksesta (vuodelta l9afl ja ty<ikyvyttomyyseldkeva-
kuutuksesta (vuodelta I 959).

Eliikkeiden maksu ulkomaille ulkomaiden kansalaisille edellyttiiii sosiaali-
turvasopimusta. Vakuutusmaksut voidaan maksaa takaisin Sveitsist?i pysyvds-
ti pois muuttavalle ulkomaalaiselle, joka on maksanut vakuutusmaksut viihin-
tziiin yhden vuoden ajalta eikii ole oikeutettu eldkkeeseen. Vakuutusmaksujen
palautus ei koske sosiaaliturvasopimusmaita.

Ulottuvuus. Yleinen eliikejiirjestelmii kattaa pakollisena Sveitsissd asuvat
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henkilrit. Sveitsin kansalainen, jonka pakollinen vakuutus pddttyy, voi vakuut-
taa itsensd vapaaehtoisesti.

Jtirjestelmiidn kuuluvat my<is ulkomailla tytiskenteleviit Sveitsin kansalaiset,
joiden ty<inantajan toimipaikka on Sveitsissii ja jotka saavat palkan telte tydn-
antajalta. Ulkomailla asuva alle 5O-vuotias Sveitsin kansalainen, joka ei ole
vakuutettu edellisen perusteella, voi ottaa itselleen vapaaehtoisen vakuutuk-
sen. Tdmei siidnntis koskee maita, joiden kanssa SveitsilH ei ole sosiaaliturva-
sopimusta.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan naisille 62 ja miehille 65 vuoden
iiisszi. (Sveitsin parlamentin ktisiteltzivdnii on maan hallituksen ehdotus naisten
eltikei2in nostamisesta yhdelld vuodella ja varhaiseliikkeen kiiytt<i<inottamisesta
naisilla ja miehillii yksi vuosi ennen normaalia eliikeiktiii. Ehdotus tullee
hyvziksytyksi vuoden 1987 aikana.) Eliikkeen ottamista voidaan lykiitii. Lyk-
kdyskorotusta maksetaan enintddn viideltii vuodelta. Korotus vaihtelee 8,4 ja
50 0/o:n viilillii. Ensiksi mainittu maksetaan yhden ja jiilkimmiiinen viiden vuo-
den lykkiiyksen jiilkeen. Eliikkeelle jdriminen ei edellytii ty<inteon lopettamista
yleisessiikiiiin eliikeiiissii.

Taiyteen vanhuuseldkkeeseen vaaditaan vakuutusaikaa vuodesta L948 tai 20
ikdvuoden tiiyttdmisestd. Vakuutetulle maksetaan osaeldke, jos hiinelld ei ole
tiiyttii vakuutusaikaa, mutta on kuitenkin vdhintriiin yhden vuoden vakuutus-
aika. Osaeliikettii laskettaessa voidaan ottaa huomioon my<is 20 ikiivuotta
edelteinyt vakuutusaika aina l7 ikiivuoteen asti.

Vanhuuseldke muodostuu kahdesta osasta; tasasuuruisesta osasta ja ansiope-
rusteisesta osasta. Ensiksi mainittu mdiirdytyy ns. pohjaluvun mukaan, jonka
meitirzi on CHF 8.640 vuodessa. Vanhuusel2ikkeen tasasuuruinen osa on tiiyden
vakuutusajan jiilkeen 4/5 pohjaluvusta eli C}lF 6.912 vuodessa.

Ansioperusteisen osan mddrdiimiseksi lasketaan vakuutetun keskiansio kai-
kilta niiltii vuosilta, joilta vakuutusmaksut on maksettu. Keskiansiota tarkiste-
taan kertoimella, jonka suuruus riippuu siitzi vuodesta, jona vakuutettu ensim-
mdisen kerran tuli vakuutukseen vuoden 1947 jalkeen. Triysi ansioperusteinen
osa el2ikettri on 20 0/o ndin saadusta keskiansiosta.

Vanhuuseldkkeen tasasuuruisen ja ansioperusteisen osan yhteismridrii ei saa
alittaa pohjaluvun miidriid eika ylittee sen kaksinkertaista miiiiriiii eli eldke on
CHF 8.640 ja CHF 17.280 viilillii vuodessa. Ansioperusteisen eliikkeen v[him-
mdismziiirdksi tulee niiin CHF 1.728 ja enimmdismddriiksi 10.368 vuodessa.

Eliikettii laskettaessa otetaan ansioina huomioon enintiiiin CHF 51.840 vuo-
dessa.

Naimisissa oleville maksetaan ns. avioparieliike. Se maksetaan, kun sekd
mies ettd vaimo ovat tiiyttiineet eliikeiiin tai kun mies on triyttiinyt eldkeidn ja
vaimo on alle 62-vuotias mutta on vzihintdiin 50 o/o:sti ty<ikyvyton. Aviopari-
el6ke muodostuu siten, ettd miehen ansioihin lasketaan myris ne vaimon ansi-
ot, joista tzimii oli maksanut vakuutusmaksut. Tiilld perusteella laskettua elzi-
kettZi korotetaan 50 0/o avioparieliikkeen saamiseksi. Jos kuitenkin vaimon
oikeus yksinziisen henkil<in eldkkeeseen tulee suuremmaksi kuin hrinen osuu-
tensa avioparieleikkeessd, maksetaan suurempi el2ike.

Mikali vaimo on 54-61-vuotias vuonna 1987 (alaikdrajaa on nostettu
yhdellii vuodella vuosittain vuodesta 1984 kunnes se tulee olemaan 55 vuotta
vuonna 1988), eliike lasketaan ottamalla huomioon ainoastaan miehen ansiot
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ja korottamalla niiin saatua ekikettti 30 0/0. Tzissd on kyseessd vaimokorotus.
Tdmii eldke korvataan avioparieliikkeellii siinti vaiheessa, kun vaimo tayttaa62
vuotta.

Kun puolisoista vaimo on yli 62-vuotias, mutta mies alle 65-vuotias, vaimo
on oikeutettu yksindisen henkil<in eldkkeeseen omien vakuutusmaksujensa
perusteella. Miehen tdyttziessii eldkeiiin, 65 vuotta, eldke muutetaan aviopari-
elzikkeeksi.

Eronneeseen naiseen sovelletaan samoja mdiirdyksizi kuin naimisissa ole-
vaan naiseen, jos lapset ovat naisen hoidossa eikd nainen saa omaa vanhuus-
tai ty<ikyvyttomyyseliikettii. Miehen eldkkeeseen tuleva vaimokorotus voidaan
maksaa eronneelle tai erossa asuvalle naiselle, jos hdn sitii haluaa.

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan lapsikorotus alle 18-vuotiaasta lapsesta tai
alle 25-vuotiaasta tdysiaikaisesti opiskelevasta lapsesta. Lapsikorotuksen md6-
rd on 40 0/o yksindisen henkilon eldkkeen miiiireistd. Viimeksi mainittua lasket-
taessa vaimon ansiot otetaan huomioon, jos hiinen ikiinsd sita edellyttaA.

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan avuttomuuskorotus sen jiilkeen, kun eldk-
keensaajan avuttomuustila on jatkunut viihint66n yhden vuoden. Korotus on
vanhuuseldkkeen tasasuuruisen osan suuruinen. Korotus voidaan maksaa
my<is 62 vuotta tdyttrineelle vaimolle, kun hiin ja hdnen miehensd saavat avio-
pareille maksettavan eldkkeen. Avuttomuuskorotusta maksetaan vain siind
tapauksessa, ette elekkeensaaja asuu Sveitsissd.

Perhe-eliike. Perhe-eldkkeitii maksetaan naisleskelle ja lapselle.
Leskeneliike. Leskeneliike maksetaan lasta huoltavalle naisleskelle ja 45

vuotta tdyttdneelle avioliitossa viihintdiin viisi vuotta olleelle lapsettomalle les-
kelle. Jos leski on ollut avioliitossa useammin kuin kerran, voidaan eri avioliit-
tojen kestoajat laskea yhteen viiden vuoden miiilriiajan saavuttamiseksi.

Leskenelfke on 80 0/o siitd vanhuuseldkkeestd, jota edunjeittiijti sai tai johon
hzin oli oikeutettu. Edunjiittiijiin eldkkeessd otetaan huomioon paitsi miehen
my<is vaimon ansiotulot, joista vakuutusmaksut oli maksettu. Leskeneldke on
vdhintii:in CHF 6.912 ja enintiiiin CHF 13.824 vuodessa.

Tziyttiiessiizin 62 vuotta leski saa oman vanhuuseliikkeensli, jos sen miiiirti
ylittiiii leskeneliikkeen. Leskeneliikkeen maksaminen lopetetaan, jos leski sol-
mii uuden avioliiton.

Saman suuruinen leskeneliike kuin edellii maksetaan mytis yhdelle tai use-
ammalle edunjiittiijiin eronneelle vaimolle edellyttden, ette he dyltdvdt lesken
ik[ii tai huoltovelvollisuutta koskevat edellytykset. Lisiiksi vaaditaan, ettd
avioliitto oli jatkunut viihintziiin 10 vuotta ja edunjiittiijii oli velvollinen mak-
samaan elatusapua.

Leskelle maksetaan kertasuoritus, jos hdn ei ole oikeutettu leskeneldkkeeseen
huoltovelvollisuuden tai irin ja avioliiton keston perusteella. Kertasuoritus on
160o/o edunjiitt?ijiin eldkkeestd, ios avioliitto oli jatkunut alle vuoden;2400/o
edunjiittiij?in eliikkeestii jos avioliitto oli jatkunut vdhintii?in vuoden ja leski on
alle 40-vuotias; 320 0/o edunjiittiijiin eliikkeestA jos avioliitto oli jatkunut viihin-
tddn vuoden mutta alle viisi vuotta ja leski on yli 4O-vuotias; 400 0/o edunjiittii-
jzin eliikkeestii jos avioliitto oli jatkunut vrihintdiin viisi vuotta ja leski on tziyt-
tdnyt 40 vuotta.

Lapsenelflke. Lapseneliikettd maksetaan puoliorvolle ja tiiysorvolle l8 vuo-
den ikiidn asti tai 25 vuoden ikiiiin asti, jos edunsaaja jatkaa tiiysiaikaisesti
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opiskeluaan.
Puoliorvon eliike on 40 o/o ja tdysorvon 60 0/o edunjiittiijiin vanhuuseldkkeestzi.

Puoliorvon elzikkeen vdhimmdismziririi on CHF 3.456 ja enimmdismiiiirii CHF
6.912 vuodessa. Tiiysoryolla vastaavat mdiirdt ovat CHF 5.184 ja CHF 10.368
vuodessa.

Tytikyvytttimyyseliike. Tycikyvytt<imyyseliike edellyttziti vakuutusmaksuja
vtihintiidn yhden vuoden ajalta. Tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan viihintiiiin kah-
den kolmasosan tycikyvyttrimyys. Osaeliike maksetaan, jos ty<ikyvytttimyys on
vdhintiiiin 50 0/o mutta alle kahden kolmasosan. Tietyissd vaikeissa tapauksissa
osaeldke voidaan maksaa, kun tyrikyky on alentunut vain kolmasosalla. Tyri-
kyvytt<imyysaste mdzirzitdzin vertaamalla kuntoutuksen jdlkeistii ansiomiidrdzi
siihen ansioon, jonka vakuutettu saisi, jos hiin ei olisi ty<ikyvyt<in. Tyrimarkki-
natilanne otetaan huomioon tyrikyqytt<imyysastetta meitiriittiiessii.

Tyrikyvytt<imyyseliikette ryhdyden maksamaan 360 pziivdn kuluttua ty<iky-
vytt<imyyden alkamisesta, jos kuntouttaminen ei ole johtanut toivottuun
tulokseen. Kuntouttamisajalta maksetaan ns. viiliaikaista kuntoutusrahaa. Jos
heti ty<ikyvyttcimyyden toteamisen jdlkeen on ilmeistd, ettei kuntoutus johda
tycikyvyn palautumiseen, voidaan eliikettii ryhtyii maksamaan ilman viiliaikai-
sen kuntousrahan maksua. (Tycikyvyttrimyyseliikettri ja mahdollista sairausva-
kuutuksen piiivtirahaa ei makseta samalta ajalta. Priiviirahajiirjestelmii on
Sveitsisszi vapaaehtoisuuteen perustuva.)

Tiiyden tytikyvytttimyyden perusteella maksettava eliike on eliikeidssii mak-
suun tulevan vanhuuseldkkeen suuruinen.

Osatytikyvytttimyyseliikkeen miiiirii on puolet tziydestii ty<ikyvyttcimyyseliik-
keestii. Jos osaeldkkeeseen oikeutetun miespuolisen edunsaajan vaimo on tiiyt-
rdnyt 62 vuotta tai on kaksi kolmasosaa ty<ikyvyt<in, maksetaan tdlkiin ttiysi
tycikyvytt<imyyseliike siihen mahdollisesti tulevine korotuksineen.

Miehen tayttd eliikettri korotetaan 30o/o - vaimokorotuksena - jos vaimo
on alle 62-vuotias. Avioparieliike maksetaan kun vaimo on tiiyttzinyt 62 vuotta
tai on alle 62-vuotias mutta viihintddn 50 o/o:sti ty<ikyvyt<in. Avioparielaike on
150 0/o yksindisen henkil<in eliikkeestd.

Eronneeseen naiseen sovelletaan samoja saidnn<iksiii kuin naimisissa olevaan
naiseen, jos lapset ovat naisen hoidossa 

-eim 
nan ole oikeutettu omaan tytiky-

vytt<imyysel2ikkeeseen. Miehen eldkkeeseen tuleva vaimokorotus voidaan
maksaa eronneelle tai erossa asuvalle naiselle, jos hdn sitii haluaa.

Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaasta lapsesta tai alle 25-vuotiaasta
tiiysiaikaisesti opiskelevasta lapsesta. Lapsikorotuksen miiiirii on 40 0/o eliik-
keestd.

Mikali tytikyvytt<imyyseliikkeen saaja tarvitsee jatkuvasti toisen henkiltin
hoitoa, maksetaan eldkkeeseen korotus. Ty<ikyvytt<imyysasteesta riippuen ko-
rotus on 20-80 0/o eldkkeen mdiinistti.

Vakuutetun tullessa ty<ikyvytt<imiiksi ennen 45 ikiivuottaan hdnen indeksillei
tarkistettuja ansioitaan korotetaan idstzi riippuen 5-1000/o ennen kuin el6k-
keen lopullinen miidrii lasketaan. Alle 23-vuotiaalla korotus on 100 0/o alentuen
siitd siten, etrd.39-44-vuotiaalla korotus on 5 0/0. Tiillii korotuksella pyrittiiin
korvaamaan nuoremmille vakuutetuille ne ansioiden nousut, jotka he olisivat
saaneet ollessaan edelleen tyrieliimdssii.

Alle 25-vuotiaana ty<ikyvytt<imiiksi tulevalle vakuutetulle, joka on maksanut
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vakuutusmaksut kaikilta mahdollisilta tyrivuosilta, tycikyvyttcimyyseliike on
viihintiiiin | 33 I / 3 0/o vanhuuselzikkeen viihimmiiismiidriistii.

Edunsaajan teiyttdessii vanhuuseldkeiiin h:inen tycikyvytt<imyyseliikkeensd
muutetaan vanhuuseldkkeeksi.

Vuoden 1988 alusta tycikyvytttimyyseliikettd muutetaan siten, ettii eliikkeen
mddrei on puolet vanhuuselSkeoikeudesta, jos vakuutetun ty<ikyvytttimyysaste
on 40-49 0/o ja hdnen tytikyvytttimyytensd on vaikeaa, sekd 25 0/o vanhuuseld-
keoikeudesta, jos tyrikyvyttcimyyttd ei pidetii vaikeana. Elzike on samoin puolet
vanhuuseldkeoikeudesta, jos tytikyvytt<imyysaste on 50 0/o mutta alle kaksi kol-
masosaa, ja 100 0/0, jos tytikyvytttimyysaste ylittiiii kaksi kolmasosaa.

Tulosidonnainen, ylimiiiiriiinen elflke. Ylimii[riiistii eliikettii maksetaan
Sveitsisszi asuvalle maan kansalaiselle, joka ei saa varsinaista eldkettzi tai jonka
varsinainen eliike jiiii pienemmiiksi kuin ylimddrdisen eldkkeen tiiysi mii6rii.
Tavallisesti ylim?iiiriiisten eldkkeiden saajia ovat henkiltit, jotka ovat asuneet
pitkiii aikoja ulkomailla tai jotka muusta slystii ovat maksaneet vain vdhdn
vakuutusmaksuja. Viimeksi mainittuja ovat mm. kotirouvat, jotka ovat tdyt-
tdneet eliikeizin mutta joiden aviomiehet eiviit vielii saa eliikettd.

Ylimdiirdinen el6ke on tulosidonnainen paitsi eliiketuloihin mytis muihin
tuloihin ja varallisuuteen niihden. Tulorajoina kiiltetiiiin vanhuus-, perhe- ja
tyokyvytt<imyyseldkkeiden enimmiiismii2iriii. Tietyissii tapauksissa ylimiiiiriii-
nen el6ke voidaan maksaa tulorajoista riippumatta.

Ylimddrziisen eldkkeen tiiysi mii6r6 on varsinaisen eldkkeen viihimmiiismzid-
rdn suuruinen.

Sveitsissd asuva ulkomaalainen tai kansalaisuutta vailla oleva henkil<i rin-
nastetaan maan kansalaiseen ylimrieiriiisen el2ikkeen saajana, jos hzin tayttdd,
tietyt Sveitsissd asumista koskevat erityisvaatimukset. Vanhuuseldkkeeseen
vaaditaan l0 ja tyokyvytt<imyys- sekii perhe-el:ikkeisiin viiden vuoden asumis-
aikaa Sveitsissd. Sosiaaliturvasopimuksen perusteella ylimiiziriiisiii eliikkeitii
voidaan maksaa my<is toisen sopijamaan kansalaiselle. Aina kuitenkin edelly-
tetddn, ettd edunsaaja asuu Sveitsissii.

Kantonien tiiydentiiviit eliikkeet. Sveitsin kantoneilla on omia tdydentdvid,
tulosidonnaisia eliikejiirjestelyjii, joiden perusteella kantonin eliikkeensaajille
taataan yleisen jdrjestelmiin vdhimmdiselIkettzi korkeampi eliike. Liittovaltio
korvaa kantoneille osan ndiden tiiydentiivien eliikkeiden kustannuksista.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia ekikkeitii tarkistetaan joka toinen vuosi
tammikuussa eliikeindeksilld, joka perustuu palkka- ja kuluttajahintaindeksilu-
kujen keskiarvoon. Eliikkeitd voidaan kuitenkin tarkistaa ennen kahden vuo-
den maieirdajan kulumista, jos kuluttajahintaindeksi nousee yli 8 0/o kalenteri-
vuoden aikana. Toisaalta kahden vuoden viilein suoritettavaa tarkistusta voi-
daan lykiitd, jos kuluttajahintaindeksin nousu on jiidnyt alle 5 0/0.

Rahoitus. Eldkkeiden rahoitukseen osallistuvat vakuutetut, ty<inantajat, kan-
tonit ja valtio.

Vakuutettu palkansaaja maksaa ansiotuloistaan vanhuus- ja perhe-eliikkei-
siin 4,2 0/o ja tycikyvytt<imlyseliikkeisiin 0,5 o/0. Ty<inantajat maksavat samat
miiiir:it palkoista.

Itsendisen yrittiijiin vakuutusmaksu on 8,4 0/o tulosta vanhuus- ja perhe-eldk-
keisiin sekd I 0/o tytikyvytt<imyyseliikkeisiin. Vakuutusmaksuja alennetaan, jos
yrittiijiin vuositulot ovat alle CHF 34.600.

184



Tytintekoa jatkava vanhuuseldkkeen saaja maksaa vakuutusmaksua tulosta,
joka ylittfti CHF 1.000 kuukaudessa.

Henkiltit, jotka eiviit ole ansiotycissd, mutta joilla on omaisuus- tai korkotu-
loja, maksavat niihin suhteutettua vakuutusmaksua.

Valtio ja kantonit osallistuvat vanhuus- ja perhe-eliikkeiden kustannuksiin
kiinteillii maksuilla. Ne maksavat noin l5 0/o menoista. Ty<ikyvyttcimyyseliik-
keissii valtio ja kantonit maksavat puolet eldkemenoista. Ne jakavat kustan-
nukset keskeniiiin siten, ettd valtion osuus on 3/4ja kantonien l/4.

Yleisen eltikejiirjestelmdn rahoitus perustuu jakojiirjestelmiiiin. Eliikejiirjes-
telmiillii on kaksi tasoitusrahastoa. Vanhuus- ja perhe-eliikerahaston alaraja on
yhden vuoden eldkemenoa vastaava miirirri. Ty<ikyvyttrimyyseliikerahaston
maizirri on viidesosa yhden vuoden eldkemenosta. vanhuus ja perhe-eliikera-
haston varat on sijoitettu talouseldmiiiin. Ty<ikyvytttimyyseldkerahaston varo-
ja kiiytetiiiin vain eldkemenon ja vakuutusmaksutulon vuosittaisten vaihtelui-
den tasoittamiseen.

Hallinto. Yleisen eldkejiirjestelmdn hallinnosta huolehtivat tasauskassat, joi-
ta on 104. Kantonit ovat niistd perustaneet 26 ja valtio kaksi kassaa (toisen
valtion virkamiehiii ja toisen ulkomailla asuvia vakuutettuja ja itsensii vapaa-
ehtoisesti vakuuttavia varten). Eri ammattiryhmiii varten on 76 kassaa. Ta-
sauskassojen tehtevend on vakuutusmaksujen kerddminen sekd eliikkeiden
myontziminen ja maksaminen. Tasauskassojen keskuselimend on keskusta-
saustoimisto, joka suorittaa vakuutettujen ja el2ikkeensaajien rekister<iinnin.

Tycikyvytt<imyyseldkkeiden hallinto on liiheisessti yhteydessti vanhuus- ja
perhe-ekikkeiden hallintoon. Omia elimiii ovat kuitenkin ty<ikyvytt<imyysva-
kuutuslautakunnat, jotka kzisitteleviit ty<ikyvyttrimyystapaukset ja paattavat
kuntoutusohjelmasta sekii eliikkeiden myrintiimisestti. Jokaisessa kantonissa
on oma tycikyvytt<imyysvakuutuslautakuntansa. Valtio on lisiiksi perustanut
kaksi lautakuntaa, joista toinen on valtion virkamiehiii ja toinen ulkomailla
asuvia vakuutettuja varten. Kuntoutustoimintaa varten on olemassa 13 alueel-
lista kantonien ja yksityisten perustamaa toimistoa eri kantoneissa.

Jiirjestelmiin valvontaa varten on perustettu valtion tarkastustoimistoja,
joissa tutkitaan tasauskassojen kertomukset. Yleisvalvonta on sisdasiainminis-
tericillzi, joka on delegoinut valvontaoikeuden valtion vakuutusvirastolle.

Tasauskassojen pdiit<iksistti voidaan valittaa ensin kussakin kantonissa ole-
valle valituselimelle ja sen jtilkeen valtion vakuutusoikeuteen. Ulkomailla asu-
vien vakuutettujen ja vapaaehtoisesti itsensd vakuuttaneiden osalta ensimmdi-
nen valitusaste on maan hallituksen nimittiimii tarkastuslautakunta.

9 .12.2. Tyoeliikejdrjestelmii

Ulottuvuus. Ty<ieliikejiirjestelmii (vuodelta 1985) kattaa pakollisesti yksityisen
ja julkisen sektorin palkansaajat. Ty<ieliikkeen alaisuuteen palkansaaja tulee
tytikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeiden osalta l8 vuoden ja vanhuuseliikkeiden
osalta 25 vuoden iiissii.

Vakuutettu pysyy jiirjestelmdn piirissii niin kauan kuin tycisuhde jatkuu. Per-
he- ja ty<ikyvytttimyysekikkeiden osalta tiiysitehoinen turva on voimassa 30
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piiiviin ajan tyrisuhteen piirittymisen jtilkeen. Ansaittu eldkeoikeus siirretzizin
ty<ipaikkaa vaihdettaessa uuden ty<inantajan eliikejiirjestelyyn. Se voidaan
mytis sdilyttdd entisessii el?ikejtirjestelyssd, jos uusi ty<inantaja suostuu siihen ja
eliikejiirjestelyn sdzinncit tekeviit sen mahdolliseksi.

Itsendiset yrittiij iit voivat vakuuttaa itsensd vapaaehtoisesti tytieHkej iirj es-
telmdssii.

Elflkkeet. Ty<ieliikelaki on puitelaki. Siinii miiiiriitiiiin se vdhimmdistaso,
jonka mukaisen ty<ieliiketurvan tytinantaja on velvollinen jiirjestiimiiiin. Lisii-
turvaa ty<inantaja voi kustantaa halunsa mukaan.

Jdrjestelmiistd maksetaan ansioperusteisia vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys-, les-
ken- ja lapseneleikkeitii. Eliikettti kartutetaan CHF 17.280 ja CHF 51.840 viilillii
vuodessa olevasta ansiotulon osasta.

Ennen jdrjestelmiin voimaantuloa palveltu aika ei oikeuta eldkkeeseen.
Vakuutettu voi kiiyttrizi osan kartuttamastaan vanhuuseldkeoikeudesta asun-

non hankkimiseen tai asunnon kiinnelainan maksuun. Eliikeizissii vakuutettu
voi ottaa enintii[n puolet vanhuuseldkkeensd pddoma-arvosta kertasuoritukse-
na nziihin tarkoituksiin. Ilmoitus tiistti aikeesta on tehtiivii vdhintddn kolme
vuotta ennen el2ikeikiiii. Osa vanhuuselzikeoikeudesta voidaan ottaa asuntotar-
koituksiin jo ennen eliikeikiiii. Tiisszi tapauksessa etukdteen voidaan ottaa kor-
keintaan se elzikeoikeus, joka oli karttunut 50 vuoden ikddn mennessd.

Ansaittu eldkeoikeus maksetaan ennen elziketapahtumaa, jos vakuutettu
muuttaa pysyvdsti pois Sveitsistd tai naispuolinen vakuutettu menee avioliit-
toon ja luopuu palkkatyostii tai vakuutettu ryhtyy itseniiiseksi yrittiijiiksi eikii
ndin ollen ole pakollisen vakuutuksen alainen. Samoin menetelliiiin siinzi
tapauksessa, ettd vakuutettu on eliikejtirjestelyn piirissii vdhemmdn kuin yh-
deksrin kuukauden ajan.

Vanhuuselilke. Vanhuuselzike maksetaan naiselle 62 ja mrehelle 65 vuoden
iiissii. Eliikkeen mddrd riippuu vakuutetulle kertyneiden vakuutusmaksujen
mddrdstd, joille on laskettu viihintiiiin 4 0/o korkotuotto. Maksut muutetaan
ekikkeeksi muuntamisluvulla, joka mddriitiiin erikseen lailla. Vuonna 1987
muuntamisluku on 7,2 o/o.

Vanhuuseldkettd varten kootaan vakuutusmaksuja seuraavasti:

Miehet
ikd, vuotta

Naiset
ik6, vuotta

Maksu o/o eliikepalkasta
vuodessa

25-3r
32-41
42-51
52-61

25-34
35-44
45-54
55-64

7
10
15
18

Seuraava esimerkki osoittaa millaiseksi muodostuu 25 vuoden iiistii liihtien
vanhuuseldkettd kartuttaneen miespuolisen vakuutetun vanhuuselzike. Eliike-
palkkana keiytetziiin korkeinta mahdollista miiiirdei eli CHF 34.560. Esimerkissd
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ei ole otettu huomioon palkkojen nousua eikzi korkoa.

rka Miiiirii
25-34
35-44
45-54
s5-64

o/o

o/o

o/o

o/o

7
10
15
l8

x
x
x
x

34.s60
34.s60
34.s60
34.560

CHF
CHF
CHF
CHF

x 10= CHF
x l0= CHF
x l0= CHF
x l0= CHF

24.192
34.560
5l.840
62.208

cHF 172 800

Muuntamisluku: 7,2 0/o x CHF 172.800.
Vanhuuseldke: CHF 12.442 vuodessa.

Vanhuuseldkkeen miidrii on esimerkin miespuoliselle vakuutetulle 36o/o eld-
kepalkasta. Naispuolinen vakuutettu saisi elilkkeenri vastaavasti 34,5 o/o eliike-
palkasta.

Tytikyvytttimyyselfl ke. Vakuutettu saa tydkyvytttimyysel:ikkeen ty<ieliikejiir-
jestelm:istii, mikiili hiinelle my<innetridn eldke my<is yleisestii tyrikyvyttrimyys-
eldkevakuutuksesta. Tyrikyvyttrimyyseliikemiiiiritelmii ja eltikkeen saamisen
edellytykset ovat nziin ollen samat molemmissa jiirjestelmissii.

Tyokyvytt<imyyseliike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseliike tyriky-
vytttimyyden tapahtumiseen mennessd kertyneiden vakuutusmaksujen mziri-
rzistei. Ty<ikyvyttdmyyden tapahtumisesta eliikeikiiiin jiiljellii olevan ajan osalta
vakuutetulle lasketaan teoreettisia vakuutusmaksuja kiiyttiimiillii eliikeperus-
teena sitd palkkaa, joka hiinellii oli ekiketapahtuman sattuessa. Korkotuottoa ei
kuitenkaan oteta huomioon tulevan ajan eldkeosuutta laskettaessa. Kertyneet
vakuutusmaksut ja teoreettiset vakuutusmaksut lasketaan yhteen ja niiden
perusteella mddrdtdiin tiiyden tydkyvytt<imlyseldkkeen mddrd samalla tavalla
kuin vanhuuseliike.

OsaelSike on puolet tiiydestii ty<ikyvyttomyyselzikkeestii.
Lapsikorotus. Vanhuus- ja ty<ikyvytt<imyyseldkkeen saajille maksetaan lap-

sikorotus huollettavasta lapsesta. Lapsikorotuksen ikiirajat ovat samat kuin
orvoneldkkeessd. Korotus on saman suuruinen kuin orvoneliike.

Leskenelilke. Leskeneldke maksetaan lasta huoltavalle naisleskelle. Jos les-
kellii ei ole lasta, hdnen edellytetiiiin triyttdneen 45 vuotta ja avioliiton jatku-
neen vdhintzizin viisi vuotta.

Leskeneliikkeen mddrii on 60 0/o edunjdttiijein saamasta eldkkeeste tai siite
eldkkeestd, johon hzin oli kuollessaan oikeutettu.

Jos leski ei tdytzi ekikkeen saamisen edellytyksiii, hdnelle maksetaan kerta-
suorituksena kolmen vuoden leskeneliikettd vastaava summa.

Eronnut nainen saa eldkkeen, jos avioliitto oli jatkunut vdhintiiiin l0 vuotta.
Eronneen naisen el[ke ei voi ylittdii elatusavun mzizirdd.

Lapseneliike. Lapsi saa eldkkeen 18 vuoden ikiiein asti tai 25 vuoden ikiiiin
asti jos hiin jatkaa opiskeluaan tai on kaksi kolmasosaa tyrikyvytrin. Lapseneld-
ke edellyttdri lisiiksi, ettii edunjiittaijri huolehti lapsen toimeentulosta.
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Lapseneliikkeen mddrd on 20 0/o samasta edunjiitttijiin eldkkeestti kuin lesken-
el2ikekin.

Indeksitarkistus. Tyoeliikelain mukaan tytikyvytt<imyys- ja perhe-elekkeita
tarkistetaan sen jdlkeen, kun ne ovat olleet maksussa kolmen vuoden ajan.
Tarkistus tehdiiiin hintoj en muutosten perusteella. Neite eliikkeitii tarkistetaan
vain elzikeiiin tiiyttiimiseen saakka. Eldkeidn jiilkeen maksussa olevia eliikkeit?i
tarkistetaan vain, jos eldkelaitoksen varat sen sallivat.

Rahoitus. Tycieliikejiirjestelmzin rahoitus perustuu rahastointiin.
Ty<inantajan on maksettava vakuutusmaksuja vihintiiiin saman verran kuin

vakuutetun, mutta ei viilttdmdttii enempiiii.
Vakuutusmaksujen lopullinen suuruus jiiii riippumaan eliikejiirjestelyn laa-

juudesta ja vakuutettujen koostumuksesta yrityksessd. Vakuutusmaksut mak-
setaan siitii ansiotulon osasta, joka oikeuttaa eldkkeeseen eli CHF 17.280-
51.840 viilillii olevasta vuositulosta. Rajatuloja muutetaan yleisen eltikejiirjes-
telmdn eliikkeiden miiiirien muuttuessa.

Vanhuuseldkkeitii varten vakuutusmaksuja kootaan 7- 18 0/o eliikepalkoista
siten kuin edelld vanhuuselSkkeen kuvauksen yhteydessii kiivi ilmi. Tyrikyvyt-
trimyys- ja perhe-eliikkeisiin kootaan vakuutusmaksuja 2-3 o/o eliikepalkois-
ta.

Ty<ieliikejiirjestelmiille perustetun takuurahaston kustannuksiin kootaan va-
kuutusmaksuna 0,2 0/o eldkkeen perusteena olevasta ansiotulosta.

Tytieliikejiirjestelmdn tullessa voimaan voivat vain 25 vuotta nuoremmat
vakuutetut ansaita itselleen tiiyden vanhuuseldkkeen. Lain mukaan jokainen
eliikelaitos on velvollinen varaamaan I o/o 25 vuotta tiiyttiineiden henkilciiden
eliikkeen perusteena olevista tuloista yhdeksiin ensimmdisen vuoden aikana
25-64-vuotiaiden vakuutettujen vdhimmiseliiketurvan takaamiseen ja van-
huuseldkkeiden indeksitarkistuksia varten.

Hallinto. Ty<ieliikevakuutusta toteuttamaan on perustettava stiiititi, keski-
ndinen avustuskassa tai, julkisen sektorin kyseessd ollen, julkisoikeudellinen
eldkelaitos. Niiiden eliikelaitosten hallintoelimissii vakuutetuilla ja tycinantajil-
la on oltava yhtdliiinen edustus. Siiiititin ja kassan kdytiinntin hoidosta on mah-
dollista tehdii sopimus henkivakuutusyhti<in kanssa.

Tytieliikejiirjestelmiilld on takuurahasto. Sen tehtdviind on vastata j?irjestel-
mdn maksukyvystii tyonantajan maksukyvyttomyyden varalta sekd maksaa
tukea sellaisille eliikejzirjestelyille, joissa vakuutettujen ikdrakenne on epdedul-
linen eldkejiirjestelyn kannalta katsottuna. Ikdrakennetta pidetzitin eptiedullise-
na, kun vakuutusmaksut ylitttivdt 14 0/o eliikepalkkojen summasta.

Ty<inantajat, jotka eivdt jostain syystd vakuuta palveluksessaan olevia edellii
mainituissa laitoksissa, ovat velvolliset liittymzizin ty<imarkkinajiirjest<ijen pe-
rustamaan korvaavaan eldkelaitokseen. Henkil<it, jotka haluavat ottaa vapaa-
ehtoisen ty<ieliikevakuutuksen, voivat tehdii sen tdssd laitoksessa. Tytinantajat
voivat vakuuttaa itsensd yrittiijinii samassa eliikelaitoksessa kuin palvelukses-
saan olevat.

Tyoeliikejiirjestelmzin tulevaa kehittzimistd varten ja neuvoa-antavaksi eli-
meksi on perustettu erityinen komissio, jossa valtio, kantonit, ty<inantajat,
tycintekijiit ja eliikelaitokset ovat edustettuina. Enemmist<i komission paikoista
on kolmella viimeksi mainitulla ryhmiillii.

Kullakin eliikejiirjestelylld on oma valvontaelimensii, joka toimii kantonin
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perustaman valvontatoimiston alaisuudessa. Kantonin valvontatoimisto pitiiii
mm. eliikejiirj estelyrekisteriii.

Maan hallitus vastaa takuurahaston ja korvaavan ekikelaitoksen valvonnas-
ta.

Valituseliminii toimivat kantonien nimedmiit oikeusasteet. Seuraavana vali-
tusasteena on maan hallituksen nimittdmii riippumaton valituskomissio ja
ylimptinii asteena korkein oikeus. Takuurahaston ja korvaavan eliikelaitoksen
osalta alimpana valitusasteena toimii valituskomissio.

9 . | 2.3 . Vapaaehtoiset lisiieliikej iirj estelmiit

Ennen pakollisen tycieltikejiirjestelmdn voimaantuloa vuonna 1985 yksityisellii
ja julkisella sektorilla oli noin 79.000 lisiieltikejiirjestelyzi. Niiden piiriisii oli
kaksi kolmasosaa palkansaajista. Osa niiistii lisiieliikejiirjestelyistii muutetaan
mdtirdtyn siirtymiikauden kuluessa pakollisen tydeliikejiirjestelmiin vaatimus-
ten mukaisiksi. Osa tultaneen lakkauttamaantai jdttdmzirin vapaaehtoista lisii-
eldketurvaa antavaksi.

Vapaaehtoiset lis:ieliikkeet ovat useimmiten yrityskohtaisia ja ekikestiiitiriis-
gii!o!09ttuja. On myds olemassa useita tycinantajia kesittevie eHkejarjestelyja.
Listieliikejiirjestelmien etuudet ovat hyvin vaihtelevia kiisittden eUtlevakuu-
tuksen etuuksien ohella sairaus- ja tapaturmavakuutuksen etuuksia. Jatkuvien
eliikkeiden rinnalla maksetaan kertasuoritteisia etuuksia.

Vuoden 1987 alusta vakuutetut voivat verovapaasti sijoittaa tulevaa eliike-
turvaansa varten enintiidn 8 0/o yleisen eliikejiirjestelmdn korkeimmasta mah-
dollisesta eldkkeen perusteena olevasta tulosta vuosittain. Pankkien ja vakuu-
tusyhti<iiden kautta sijoitettuja varoja voidaan nostaa aikaisintaan vilsi vuotta
ennen yleistii eliikeikiiii.
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10. Ite-Euroopasta

10.1. Jugoslavia

El iikej iirj e stel miit :

- yleinen eldkejiirjestelmti
- yrittiijien eliikejiirjestelmiii

10. 1. 1. Yleinen eliikej[rjestelm[

Ulottuvuus. Yleisen eliikejiirjestelmiin (1972) piiriin kuuluvat yksityisen ja jul-
kisen sektorin palkansaajat. Jdiestelmiiiin kuuluvat mytis jugoslavialaisen yri-
tyksen palveluksessa ulkomailla ty<iskenteleviit Jugoslavian kansalaiset, sekd
ne ulkomailla ulkomaalaisen tytinantajan paveluksessa tytiskentelevdt Jugosla-
vian kansalaiset, jotka eiviit voi saada etuuksia ulkomaisesta el2ikejiirjestelmds-
td Jugoslaviaan.

Eriiillii itsendisilld yrittajilH - mm. ktisiteollisuuden ja vapaiden ammattien
harjoittajilla, viihitt?iiskauppiailla ja ravintolan pitiijillii sekA taiteilijoilla - on
omat yleistii eliikejtirjestelmiiii vastaavat eliikejiirjestelmiinsii. Itsendiset maan-
viljelijiit voivat vakuuttaa itsensii vapaaehtoisesti yleisessii eliikejiirjestelmdssd.
Joissain osavaltioissa tiimzi vakuuttaminen on tehty pakolliseksi. Maatalous-
osuuskuntiin maansa luovuttaneet maanviljelijtit kuuluvat pakollisesti yleiseen
eliikej iirj e stelmiiiin.

Etuudet. Jiirjestelmiistd maksetaan ty<issrioloajan ansioihin ja pituuteen suh-
teutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-el?ikkeitii sekd hautausavustuk-
sia.

Eliikkeen maksu ulkomaille edellyttiiii sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuselflke. Vanhuuseliike my<innetiiiin 20 vuoden palveluksen jdlkeen

miespuoliselle vakuutetulle 60 ja naispuoliselle 55 vuoden iilssii. Jos vakuute-
tulla ei ole 20 ty<ivuotta mutta on kuitenkin 15, vanhuuseliike maksetaan nai-
selle 60 ja miehelle 65 vuoden iiissii. Eliikkeelle piizisemiselle ei ole asetettu
ikzirajoja, jos miespuolinen vakuutettu on ollut tytisszi viihinttiiin 40 ja naispuo-
linen viihintiiiin 35 vuotta. Miespuolinen vakuutettu, jolla on viihintdiin 35
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tytivuotta piiiisee eliikkeelle 55 vuoden iiissii. Naispuolinen vakuutettu saa puo-
lestaan eldkkeen 50 vuoden iiissii 30 ty<ivuoden jdlkeen. Rasittavissa javaaral-
lisissa ammateissa olleet piiiiseviit eliikkeelle normaalia eliikeikiiii aikaisemmin.
Tdmii tapahtuu siten, ettd vakuutusaikaa lisiitiizin tydn luonteesta riippuen, ei
kuitenkaan enemmdn kuin 50 0/0. Vanhuuseldke edellyttiiii aina tycinteon lopet-
tamista.

Vanhuuseldkkeen miiiir:i riippuu ty<issiioloajan pituudesta, ansiotulojen suu-
ruudesta ja vakuutetun sukupuolesta. Eliikeperusteena kiiytetddn vakuutus-
maksujen perusteena ollutta keskimddrdist?i kuukausiansiota, joka lasketaan
viimeisten l0 vakuutusvuoden ajalta. Elzikeperusteena voidaan ktiyttiiii myrls
minkzi tahansa 10 periikkiiisen vakuutusvuoden keskiansiota koko vakuutus-
ajalta. Vakuutusvuosiksi katsotaan ne vuodet, joilta vakuutusmaksut on mak-
settu ainakin kuuden kuukauden ajalta. Aikaisempien vuosien ansiot tarkiste-
taan vakuutetun viimeisen tytivuoden ansioiden mukaan.

vanhuuseldke muodostuu kahdesta osasta, perusosasta ja korotusosasta,
joista viimeksi mainittu miiiiriiytyy tytivuosien lukumiiiiriin mukaan. Perusosa
on miehillii 35 o/o ja naisilla 40 0/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Koro-
tusosa on miehillii 2 0/o el2ikkeen perusteena olevasta palkasta jokaiselta vuodel-
ta I 5 vuoden jiilkeen ja naisilla 3 0/o jokaiselta tyrivuodelta l5 vuodesta 20:eenja 2o/o kultakin seuraavalta vuodelta. Eltikkeen enimmdism?iiirii eli tdysi van-
huuseldke on 85 0/o eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Sen saavat miehet 40ja naiset 35 ty<ivuoden jdlkeen.

_ 
Vakuutettu, jolla ei vanhuuseldkeizissii (miehillii 60, naisilla 55) ole tiiyteen

eldkkeeseen vaadittavaa miizirid ty<ivuosia (miehillii 40, naisilla 35), voi halu-
tessaan jatkaa tycintekoa yli eliikeiiin, jolloin htin voi saada viihintziiin kolme
lisdvuotta palveltuaan tdyden eldkkeen, miespuolinen vakuutettu 40 ja nais-
puolinen 35 vuoden jiilkeen.

Eriiillii henkikiryhmillii on edellzi esitettyti edullisemmat vanhuuseldkkeen
meiiiriiytymi sperusteet.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttcimyyseldke maksetaan vakuutetulle, joka
on menettanyt ty<ikykynsd kokonaan tai,jonka tycikyky on vdhentynyt siinii
miiiirin (noin puolet) ettei hiin pysty normaaliin tai omaa ty<itiiiin vasiaavaan
ty<ih<in. Jiilkimmiiisessd tapauksessa kyseessd on osaeldke. Ty<ikyvytt<imyyse-
liike edellyttuiei lisiiksi, ettd vakuutettu on ollut tyrissii vzihintiiiin kolme neljiso-
saa siitii ljasta, joka on kulunut 20 ikiivuoden tziyttiimisestii tyrikyvyttdmeksi-
tuloon. Vaihtoehtoisesti edellytetziiin, ettd vakuutettu on oliut iycissii tuosta
ajasta vdhintzizin kolmasosan ja on ollut vakuutettu vrihintiiiin 4b kuukautta
viimeisten viiden vuoden tai 80 kuukautta viimeisten l0 vuoden aikana ennen
ty<ikyvytt<imiiksituloa. Jos tyrikyvyttdmyys johtuu tyritapaturmasta tai am-
mattitaudista, ei nditd vakuutusaikoja vaadita. Alle 30-vubtiaana tycikyvyttci-
mtiksi tulleisiin sovelletaan lievempiS tyrissiioloaikaa koskevia vaaiimukiia.

Eliikkeen mriiirii riippuu ansioista, palvelusajan pituudesta, tycikyvyn mene-
tyksen asteesta ja vakuutetun sukupuolesta. Eliikkeen laskemisstitintd on sa-
mantapainen kuin vanhuuseldkkeessd poiketen siitii kuitenkin eriiissti yksityis-
kohdissa. Liittovaltion puitelaissa miiiiriitiizin, ettd miehellii, joka tuleb tyrily-
vytt<imdksi ennen 60 vuoden ikziii, ei eldke saa olla alle 45 0/o eliikeperustLesta,
eikti naisella alle 55 0/0, jos hiin tulee ty<ikyvyttomiiksi ennen 55 ikiivuotta. Jos
ty<ikyvytt<imyys alkaa miehellii 60 ja naisella 55 ikiivuoden jiilkeen, ei eldke saa
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jeede miehellii pienemmdksi kuin 35 o/o ja naisella 40 0/o eliikeperusteesta. Mis-
sii6n tapauksessa eldke ei saa jaade alhaisemmaksi kuin vanhuuseldke vastaa-
van pituisen tyossiioloajan jiilkeen. Jos ty<ikyvytt<imyys on aiheutunut tytitapa-
turmasta tai ammattitaudista, eliike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuselii-
ke miehillii 40 ja naisilla 35 tytivuoden jzilkeen.

Elflkkeensaajalle voidaan maksaa hoitolisiiii, jos htin tairvitsee toisen henki-
l<in jatkuvaa hoitoa.

Osaeliikkeen miiiirii on 80 0/o eliikeperusteesta tai 90 0/0, jos vakuutettu oli
ollut tytissii v:ihintiiiin 3/4 slita ajasta, joka on kulunut 20 ikiivuodesta tytiky-
vytt<imyyden alkamiseen.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan vakuutetun jzilkeen, joka sai itse eliiket-
td tai oli ollut vakuutettu ainakin viisi vuotta, josta ajasta 40 kuukautta vii-
meisten viiden vuoden aikana, tai vakuutettu yhteensil l0 vuotta, josta ajasta
viisi vuotta viimeisten l0 vuoden aikana, tai yhteensii 20 vuotta.

Perhe-elzikkeeseen ovat oikeutettuja nais- ja miespuoliset lesket, lapset, erddt
muut edunjettejen alaikiiiset omaiset ja edunjtittdjiin vanhemmat.

Leskeneliike. Naispuolinen leski saa leskeneldkkeen, jos hzin on tziyttiinyt 45
vuotta edunjiittiijiin kuollessa. Jos hiin ei ole vield 45-vuotias mutta on kuiten-
kin 40, hdn saa eliikkeen sen jdlkeen kun on tiiyttdnyt 45 vuotta. Eliike makse-
taan lesken iiistii riippumatta,jos leskellzi on huollettavanaan perhe-eliikkee-
seen oikeutettu lapsi tai leski on ty<ikyvyttin taikka tulee ty<ikyvytttimdksi vuo-
den kuluessa edunjdttzijiin kuolemasta. Jos leski menettflii oikeutensa eldkkee-
seen ennen kuin hiin tayttee 45 vuotta, hdn saa sen uudelleen tullessaan tuohon
ikiiiin.

Miesleski saa eldkkeen, jos hdn on vaimonsa kuollessa tiiyttiinyt 60 vuotta
tai on pysyviisti tiiysin ty<ikyvyttin. Aina on kuitenkin edellytyksend, ettd mies
oli taloudellisesti riippuvainen vaimostaan.

Lapseneliike. Lapsenekike maksetaan alle 15-vuotiaalle lapselle. Opiskelu-
aan jatkavalle eliike voidaan maksaa aina26 ikdvuoteen asti. Eliike maksetaan
i2istii riippumatta, jos lapsi on tullut ty<ikyvytttimiiksi ennen niiitii ikiirajoja.

Muut perhe-eliikkeeseen oikeutetut omaiset. Perhe-eliike maksetaan my<is
edunjettejen aile l5-vuotiaille lapsenlapsille, veljille ja sisarille, jos he olivat
taloudellisesti riippuvaisia edunjiittiijiistii. Edunjiitt[jiin vanhemmat voivat
samoin saada eldkkeen, jos edunjiittiijii huolehti heidiin toimeentulostaan. Jos
edunjiittiijii huolehti iiidisteiiin, tiimiin edellytetiiiin el6kkeen saamiseksi tiiyttii-
neen 45 vuotta; isdltii vaadittava ik?iraja on 60 vuotta. Jos huollettava iiiti tai
isd oli edunjiittiijiin kuollessa pysyviisti tiiysin ty<ikyvyttin, ei eldkkeen saami-
selle ole asetettu ikiirajoja. Eronnut aviopuoliso voi mytis saada eldkkeen, jos
hiin oli oikeutettu elatusapuun.

Perhe-eliikkeen miiiirli. Perhe-eliikkeen miiiirii riippuu siihen oikeutettujen
lukumiiiiriistii. Jos edunsaajia on yksi, el6ke on 70 0/o edunjiittiijiin eldkkeestd,
kahdelle 80 0/0, kolmelle 90 o/o ja neljiille tai useammalle yhteensii 100 0/o edun-
j 2ittiij iin eliikkeestri.

Hautausavustus. Hautausavustuksena maksetaan hautauskulut sekii edun-
jiittiijiin yhden kuukauden ansiot tai eliike.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia el[kkeitd tarkistetaan kunkin vuoden
alussa sen kuluessa tapahtuvan osavaltion tai autonomisen alueen palkkojen
arvioidun muutoksen mukaan. Vuoden aikana voidaan tehdii uusi tarkistus.
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Vuoden lopussa tehdddn lopullinen kuluvaa vuotta koskeva eliikkeiden tarkis-
tus palkkojen todellisen muutoksen mukaisena.

Rahoitus. Pddosa eliikkeiden rahoituksesta tulee vakuutetuilta. Vakuutus-
maksut vaihtelevat osavaltion tai autonomisen alueen mukaan. Maksujen
enimmdismzirird yritystii kohti on 14,5 0/o palkkasummasta. Ty<inantajista v-ain
yksityiset ty<inantajat osallistuvat elzikkeiden rahoitukseen. ife makiavat va-
kuutusmaksut palveluksessaan olevien puolesta. Liittovaltio attaa rahoitustu-
kea maan kehitysalueille.

Hallinto. Elziketurvan hallinto kuuluu paikallistasolla itsehallinnollisille elzi-
keturvayhdistyksille. Jokainen vakuutettu kuuluu johonkin tiillaiseen yhdis-
tykseen. Yhdistykset ovat liiheisess?i yhteisty<issd ammattiyhdistysliikkeen
kanssa.

Eliiketurvayhdistyksillii on keskusliitto. Eliikejiirjestelmfin yleisvalvonta
kuuluu tiille keskusliitolle.

10.2. Neuvostoliitto
El iikej iirj e stel miit :

- yleinen eltikejiirjestelmri
- kollektiivitilojen eliikejiirjestelmii

(SURI=FIM7)

10.2.1 . Yleinen eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Yleisen eliikejiirjestelmdn (vuodelta 1956) alaisuuteen kuuluvat
ty<intekijiit, toimihenkil6t ja valtion maatiloilla ty<iskentelevzit sekii eriiiit sel-
laiset vapaiden ammattien harjoittajat, muun muassa siiveltiijiit ja taiteilijat,
jotka ovat oman ammattiliittonsa jriseni[.

Kollektiivitiloilla ty<iskentelevilki on oma eliikejdrjestelmiinsii (vuodelta
1964), mutta sen maksamat eldkkeet, niiden saamisen edellytykset ja eliikkei-
den laskutapa ovat samanlaiset kuin yleisessd eliikej[rjestelmiissd.

Etuudet. Jiirjestelmiistd maksetaan ty<ivuosiin ja ansioihin suhteutettuja
vanhuus-, tycikyvyttcimyys- ja perhe-elaicteita.

EHkkeita maksetaan ulkomaille.
Vanhuuseliike. Vanhuuseldkkeen miiiiriiiimistd varten ty<it on jaettu kol-

meen luokkaan ty<in luonteen mukaan. Ensimmziiseen ty<iluokkaan kuuluvat
suuria ammatillisia riskejii sisiiltiivzit tycit, kuten maanalainen kaivosty<i ja
erddt metallurgiset sekzi kemialliset tycialat. Toiseen luokkaan kuuluvat tietyt
vaikeat tytit, jotka vaativat suurta ammattitaitoa, ja ty<it sellaisilla aloilla, joi-
den tuotteita pidetiitin erityisen tiirkeinii. Kolmanteen luokkaan kuuluvat kiik-
ki muut ty<it.

Kolmannessa tytiluokassa vanhuuseliike my<innetiiiin 60 vuotta tdyttiineelle
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miehelle, joka on ollut ammatissa viihintddn 25 vuotta, ja 55 vuotta tEyttiineel-
le naiselle, joka on ollut ammatissa viihintaan 20 vuotta. Toisessa tytiluokassa
eliikeikii on miehillti 55 vuotta 25 vuoden palveluksen jiilkeen ja naisilla 50
vuotta 20 vuoden palveluksen jiilkeen. Ensimmtiisess:i tytiluokassa elzikeikii on
miehillii 50 ja naisilla 45 vuotta, miehill?i 20 ja naisilla 15 palvelusvuoden
jzilkeen. Jos tyti on vaativaa ja ep?iterveellist?i, puolet normaalista palvelusajas-
ta oikeuttaa vanhuuseliikkeeseen. Siten 50-vuotias kaivosmies saa eliikkeen 20
vuoden palveluksen jzilkeen, jos siit?i on l0 vuotta palveltu kaivoksessa.

Sokeat mieshenkikit saavat eliikkeen 50 vuoden i?issii 15 palvelusvuoden
jiilkeen ja naiset puolestaan 40 vuoden iiissii l0 palvelusvuoden jiilkeen. Naiset,
jotka ovat synnyttdneet ainakin viisi lasta ja kasvattaneet heidet viihintiidn
lahdeksan vuoden ikiiisiksi sekd naiset, joilla on huollettavanaan vammainen
kahdeksan vuotta tiiyttiinyt lapsi, saavat vanhuuseluikkeen 50 vuoden i?issii l5
vuoden palveluksen jiilkeen.

Naiset, jotka ovat tyriskennelleet viihintzidn 20 vuotta erdissii vaarallisissa
tekstiiliteollisuuden tytitehtevissd, saavat vanhuuseldkkeen 50 vuoden iiissii.
Samoin naiset saavat vanhuuseldkkeen 50 vuoden idssii, jos ovat tyciskennel-
leet vdhintiirin l5 vuotta 20 vuoden kokonaispalveluajasta eriiissii vaarallisissa
kuljetusalan ja rakennusteollisuuden ty<itehttivissii. Miehet, jotka ovat tytisken-
nelleet Neuvostoliiton pohjoisissa osissa viihintdiin l5 vuotta tai 20 vuotta
vastaavanlaisissa olosuhteissa muualla, saavat vanhuuseldkkeen 55 vuoden
iiissd. Naiset saavat eliikkeen vastaavissa tapauksissa 50 vuoden iiissd.

Eliikkeen miiiird riippuu ansiotulojen suuruudesta. El[ke on 50- 100 o/o eliik-
keen perusteena olevasta palkasta, joka on ty<intekijiin 12 viimeisen tytissiiolo-
kuukauden keskimddriiinen palkka tai minkii tahansa periikkiiisen ansioltaan
parhaan 60 kuukauden keskimdiiriiinen palkka eliikkeelle siirtymist5 edeltdnei-
den l0 vuoden ajalta.

Vanhuuseldkkeen prosenttim?i?iriit eliikkeen perusteena olevasta kuukausi-
palkasta muodostuvat seuraavasti:

eliike 100 o/o palkasta, jos kuukausipalkka
" 85o/o -"-" 75o/o -))-" 650/o -"-" 55o/o -"-" 50 o/o -"-

alle SUR 35
suR 3s-50
suR 50-60
suR 60-80
suR 80- 100
yli SUR 100

Mikeli kyseessd on vaarallinen tyri, eliike on 5 prosenttiyksikktiii korkeampi.
Vanhuuseliikkeeseen mytinnetdiin erziitii korotuksia. Vakuutettu, joka on

ollut tydssti samassa yrityksessii ainakin 25 vuotta (20 vuotta nainen jolla on
lapsia) viilitt<imiisti ennen eliikeikziii, saa 20 o/o:n korotuksen eliikkeeseen. Eld-
kettii korotetaan l0 0/o miespuoliselle vakuutetulle, joka on ollut ty<issii viihin-
tiiiin 35 vuotta, ja naispuoliselle vakuutetulle, joka on ollut ty<issd vdhinttitin 30
vuotta. Eliikkeensaaja, joka huoltaa yhtii perheenjdsent2i, saa l0 0/o:n korotuk-
sen edellyttden, ettei hiin kiiy tytisszi kodin ulkopuolella. Kahta tai useampaa
perheenjdsentii huoltava eliikkeensaaja saa l5 0/o:n korotuksen.
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Eldkkeen vdhimmiiismiiiirii on SUR 50 ja enimmiiismiiddrii SUR 120 kuu-
kaudessa tai 100 0/o ansioista. Eldkkeen enimmdismiiiirzi on kuitenkin kaivos- ja
terdsteollisuudessa sekd vaarallisissa triissii kevyessii metalliteollisuudessa l5-
20 vuotta tyriskennelleillii SUR 140 ja yli 20 vuotta ty<iskennelleillii SUR 160
kuukaudessa.

Jos edunsaaja ei ole oikeutettu tiiyteen eldkkeeseen, hdnen eliikkeensii laske-
taan suhteessa palvelusvuosiin. Viihimmiiisvaatimus on viisi palvelusvuotta,
josta viihinttiiin kolme on kulunut vtilittrimiisti ennen eliikeikiib. Osaeliikkeen
vrihimmriismiiiirii on 25 o/o ttiydestd eliikkeestii.

Ty<intekoa jatkavalla eldkkeensaajalla tyciansion vaikutus elfikkeeseen riip-
puu tycistd, palkasta ja asuinpaikasta. Ertiissii kansantaloudelle tiirkeiksi katso-
tuissa t<iissd, kuten maataloudessa, metalliteollisuudessa ja kaivosty<issii, eliike
malcsetaan tdysimiiiiriiisend palkan ohella. Muilla sellaisilla ty<iaioilla, joilla
elzikkeensaajia kannustetaan jatkamaan ty<intekoa, maksetaan eldkkeestii Eu-
roopan puolella 50% ja Aasian puolella 75 o/0. El?ikkeen ja palkan yhteismiiiirii
ei kuitenkaan saa ylittee SUR 300 kuukaudessa. Tycintekoa jatkavalle sotain-
validille maksetaan koko el6ke palkan ohella, jos eldkkeen la palkan yhteis-
mddrd' ei ylitii SUR 300 kuukaudessa. Niillii ty<laloilla, joilla eierityisemmin
kannustela tytinteon jatkamista, eldke maksetaan ttiysimiiiiriiisenfl, jos sen ja
palkan yhteismdiirii ei ylitii SUR 150 kuukaudessa.

Valgutettu, joka lykkiiii eliikkeen ottamista eliikeiiin yli, kartuttaa lisiiii elii-
kettii SUR l0 kultakin lykkiiysvuodelta. Enimmdiskorotus on SUR 40. Eliike ja
lykkiiyskorotus saavat olla enintdtin SUR 150 kuukaudessa.

TytikyvytttimyyselSike. Tytikyvytt<imyysekikkeeseen oikeuttaa sekii osittai-
nen ettd tiiydellinen tyrikyvytt<imyys.Ty<ikyvyttcimiiksi tulleilta vaaditaan ty<i-
vuosia eldkkeen saamiseksi seuraavasti:

rke Tyrivuosia
miehet naiset

alle 20 v.
20-30
31-40
4l -505l -60 v.
yli 60 v.

2-5
7 -10t2-14

l6- l8
20

;
5
9
3I

-3
-7
-11
-14

15

vaarallisessl ty<issd ja ty<ioloissa oleville vaadittavat ajat ovat 0, 1-3, 5-6,7-8, l0- 12 ja 14 vuotta. Palveluajaksi lasketaan my<is ammattikoulutukseen
kiiytetty aika.

Tycikyvytt<imyyseldkkeen miidriiiimistii varten ty<ikyvytt<imdt jaetaan kol-
meen luokkaan. Ensimmdiseen ty<ikyvyttrimyysluokkaan kuuluvat jatkuvaa
hoitoa tarvitsevat, tilysin tyrikyvytt<imiit henkil<it. Toiseen ty<ikyvyit<rmyys-
luokkaan kuuluvat muut tiiysin ty<ikyvytt<imdt ja kolmanteen osittiin tvtttv-
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vyttdmet henkil<it.
Eleikkeen mziiirii muodostuu tytikyvytttimyysluokan ja ty<in luonteen perus-

teella. Ensimmdisessri ja toisessa tyoyvytt<imyysluokassa eliike lasketaan siitti
vanhuuseldkkeestd, johon vakuutettu olisi oikeutettu tullessaan eliikeiktiiin.
Kolmannessa ty$kyvytt<imyysluokassa eltike lasketaan suoraan palkasta.

Eliike on ensimmdisessd tyrikyvyttomyysluokassa tytiluokasta riippumatta
100 0/o vanhuusel5kkeestd, v6hintiiiin kuitenkin SUR 75 ja enintiiiin SUR 120
kuukaudessa. Toisessa tytikyvyttrimyysluokassa eldke on vastaavasti 90 0/o

vanhuuseldkkeestd, mutta vdhintiidn SUR 50 ja enintiidn SUR 120 kuukaudes-
sa. Kolmannessa ty<ikyvyttdmyysluokassa eliike on ensimmdisessd ty<iluokassa
45o/o palkasta SUR:n 60 palkkaan asti ja 20o/o sen ylittiiviiltii palkan osalta.
Toiseisa ty<iluokassa elzike on vastaavasti 45 0/o palkasta SUR:n 50 palkkaan
asti ja 15 7o sen ylittevald osalta, sek[ kolmannessa tytiluokassa 45 0/o palkasta
SUR:n 40 palkkaan asti ja l0 0/o sen ylittevelte palkan osalta. Viihimmtiiseldke
on tytiluokasta riippumatta SUR 26 ja enimmiiiselzike SUR 60 kuukaudessa.

Ensimmdiseen tyikyvytt<imyysluokkaan kuuluvalla ei mahdollisilla el6keai-
kaisilla tyriansioilla ole vaikutusta eliikkeen m62iriidn. Toisessa ja kolmannessa
tydkyvytitimyysluokassa ekikettii viihennetdiln, jos eliike ja lVtian,qig yhdesszi

VlittAvAt tytikyvyttomyyttii edeltdneen ajan ansiot. Pienituloisille (eliike ja ansi-
ot yhteensii alle SUR 120 kuukaudessa) maksetaan toisessa tytikyvyttomyYsl
luokassa kuitenkin aina tiiysi eldke ja kolmannessa viihint66n 50 o/o tdydestii
eldkkeestii.

Ensimmiiisessd ty<ikyvyttomyysluokassa oleville ja niille edunsaajille, joilla
ei ole ellikkeenszi lisiiksi muita tuloja, maksetaan perheenjzisenistd seuraavat
korotukset eldkkeeseen: SUR 10 yhdestii, SUR 20 kahdesta ja SUR 30 kolmes-
ta tai useammasta huollettavasta. Toisessa tytikyvytt<imyysluokassa vastaavat
korotukset ovat SUR l0 yhdestii ja SUR 20 kahdesta tai useammasta huollet-
tavasta. Kolmannessa ty<ikyvytt<imyysluokassa niiitti korotuksia ei makseta.

Elfikkeensaaja, joka on ollut tytissii jatkuvasti viihintiiiin 10 vuotta, saa eliik-
keeseensd 10 % korotuksen. Korotus on 15 0/0, jos ty<inteko oli jatkunut veihin-
t[2in 15 vuotta.

Perhe-eliike. Perhe-eliikkeen saamisen edellytykset ovat palvelusajan pituu-
den osalta samat kuin ty<ikyvyttdmyyseldkkeissd.

Perhe-eliikettd maksetaan nais- ja miespuoliselle leskelle ja lapsille sekii
eriiissd tapauksissa edunjiittiijiin sisarille, veljille, lastenlapsille, vanhemmille ja
isovanhemmille.

Leski ja vanhemmat. Leski tai jompi kumpi vanhemmista saa eldkkeen, jos
hiin huoiehtii edunjzittiijiin alle 8-vuotiaasta lapsesta (tai veljestii, sisaresta tai
lapsenlapsesta, mikdli niiillii ei ole ty<ikykyisiii vanhempia) eikii ole tytissii.

)os edunjiittajalte ei ole jiitinyt huollettavaa alle 8-vuotiasta perheenjdsentd,
miesleski saa elfikkeen 60 vuoden ja naisleski 55 vuoden iilssii. Ty<ikyvytttimiil-
le leskelle el6ke kuitenkin maksetaan iiisti riippumatta.

Leski, joka ei ole edunjiittdjiin kuollessa tdyttiinyt edelld mainittuja ikiirajoja
eikd ole tycikyvyt<in, saa eldkkeen teytteessdiin vaaditun idn tai tullessaan ty<i-
kyvytttimdksi viiden vuoden kuluessa edunjiittiijiin kuolemasta. Leski, joka on
tullut eldkeikiiiin tai tytikyvytt<imiiksi vasta kun viisi vuotta on kulunut edun-
jattajen kuolemasta, saa eldkkeen vain, jos hdnellii ei ole ty<ikykyisiii, tdysi-
ikiiisiii lapsia.
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Oma eliike ja leskeneliike ovat vaihtoehtoisia, jos leski on oikeutettu omaan
vanhuus- ja ty<ikyvytt<imyyseliikkeeseen. Tiillaisessa tapauksessa maksetaan se
eldke, joka on miidrdltdiin suurempi.

Eliike maksetaan leskelle, vaikka hdn solmisi uuden avioliiton.
Edunjiittiijiin huollettavina olleet vanhemmat saavat eliikkeen yleensd sa-

moilla ehdoilla kuin leski.
Lapsi ja muut edunsaajat. Lapset, sisaret, veljet ja lapsenlapset saavat eliiket-

tti 16 vuoden ikriiin tai l8 vuoden ikiiiin saakka, jos he opiskelevat. Ty<ikyvyt-
ttimiille elzike maksetaan ilman ikdrajaa. Veljet, sisaret ja lapsenlapset saavat
eldkkeen vain, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjdttiijiistii.

Ottolapsella ja -vanhemmilla on samat oikeudet kuin omilla lapsilla ja van-
hemmilla. Isii- ja iiitipuoli ovat oikeutettuja eldkkeeseen samalla tavalia kuin
aiti ja is[, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjiittiijiistii viihintdiin 10
vuoden ajan. Isd- tai iiitipuolen kuollessa lapsipuolet ovat oikeutettuja eliikkee-
seen samalla tavalla kuin muutkin lapset, jos he saivat koko elatuksensa tdmdn
perheess6.

Eliike voidaan maksaa mycis sellaisille lapsille ja ty<ikyvytttimille muille
sukulaisille, jotka eiviit olleet edunjiittiijiistri taloudellisesti nippuvaisia, mutta
jotka ovat my<ihemmin menettdneet toimeentulomahdollisuutensa.

Perhe-eliikkeen miiflrii. Perhe-eliikkeen mii2ird riippuu edunjiittiijiin ty<in
luonteesta, eldkkeeseen oikeutettujen lukumriiiriistii ja edunjiitttijiin liuukausi-
ansioista.

Jos edunsaajia on kolme tai useampia, eldke on saman suuruinen kuin tyci-
kyvyttcimyyseldke ensimmdisessti ty<ikyvytt<imyysluokassa ty<in luonteen huo-
mioonottaen. Jos edunsaajia on kaksi, eliike on sama kuin toisessa tycikyvytt<i-
myysluokassa.

Jos edunsaajia on vain yksi, eliike on 45 0/o edunjiittiijiin kuukausiansioista
SUR:aan 40 asti ja l0 0/o sen ylittiiviiltii osalta. Jos edunjiittiijiin tyci kuului
ensimmdiseen tytiluokkaan, eldke on yhdelle edunsaajalle 456/o edunjiittiijiin
kuukausiansioista SUR:aan 60 saakka ja 20 o/o sen ylittiiviiltzi osalta. foisessa
ty<iluokassa eltike on 45 0/o kuukausiansioista SUR:aan 50 saakka ja 15 0/o sen
ylittiiviiltii osalta.
_ Jgt edunsaajina on yksi tai useampia tiiysorpoja, el6ke on 65 0/o edunjiittiijiin
kuukausiansioista sUR:aan 40 asti ja r0 o/o sen ylitttivtiltii osalta.

Perhe-eliikkeen vdhimmiiismiiiirii on yhdelle edunsaajalle SUR 23, kahdelle
SUR 45 ja kolmelle sekd useammalle SUR 70 kuukaudessa. Enimmiiiseldke
kahden tai useamman perhe-eldkkeeseen oikeutetun osalta on SUR l2o ja
yhden osalta SUR 60 kuukaudessa.

Perhe-eliikettd korotetaan yhtiijaksoisen palvelusajan perusteella. Korotus
on l0 0/o eldkkeeste l0- 15 vuoden palveluksesta sekii 15 0/o eliikkeestii viihin-
tiiiin 15 vuoden palveluksesta. Tiiysorvoille, joita on kolme tai enemmdn,
korotus on 15 o/o eliikkeestd.

Erityiseliikkeet. Armeijan palveluksessa olevilla, opettajilla, lentiijillii ja
omien liittojensa jiiseninii olevilla tiedemiehillii, kirjailijoilla, siiveltdjilta ja tai-
teilijoilla, liiiikiireilld sekii eriiillZi muilla palkansaajaryhmillii on omat erityis-
elzikesiiiinnriksensii.

Eliikkeiden tarkistaminen. Vuonna 1985 otettiin kiiyttririn eliikkeiden tarkis-
tusjiirjestelmd, jossa eldkkeitii tarkistetaan ensimmdisen kerran 10 vuoden
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kuluttua niiden alkamisesta ja sen jiilkeen joka toinen vuosi. Tarkistuksen suu-
mus on noin puolet keskimii?iriiisestii ansiotason noususta.

Rahoitus. Eliiketurvan rahoituksesta vastaavat ty<inantajat ja valtio. Tytin-
antajien osuus ot 4,4-14o/o palkasummasta tyoalasta riippuen. Pienin mak-
suosuus on valtion maatiloilla, suurin kaivosteollisuudessa. Valtio maksaa
noin puolet kaikista kustannuksista. Ndistii maksuista rahoitetaan mytis sai-
raus-, tiitiys- ja ty<itapaturmaetuudet.

Hallinto. Eliikejiirjestelmdn hallinnosta huolehtii kussakin tasavallassa so-
siaaliturvaministeriti ja sen piiriverkosto yhteistycissd ammattiliittojen kans-
sa.

Eliikkeen myrintiimisestii ja maksamisesta paettee sen piirin sosiaaliturva-
osasto, jonka alueella hakija asuu. Piiiittiiviinii elimenii on eldkkeenmiiiiriiiimis-
lautakunta, jonka jiiseninii ovat sosiaaliturvaosaston johtaja, valtiovarainmi-
nisteririn edustaja sekd ammattiliittojen edustaja. Tytipaikan ammattiyhdis-
tyksen sosiaaliturvakomissio liihettiiii eliikehakemuksen tarpeellisine asiakir-
joineen ja palkkatietoineen sosiaaliturvaosastolle.

Ty<ikyvyttcimyyden miiiirittely tapahtuu asiantuntijakomiteassa, jossa on
kolme erikoisliiiikiiriii, yksi ammattiliittojen edustaja sekii yksi juristijdsen,
joka on ko. piirin sosiaaliturvan asiantuntija. Tiimii komitea liihettiiii lausun-
tonsa eliikkeenmiiiirii?imislautakunnalle, j oka my<intiiii ellkkeen.

Huomattava osa eliikejdrjestelmiin hallinnosta kuuluu ammattiliitoille. Ne
mm. pitiiviit yritysrekisterid, keriiiiviit vakuutusmaksut ja avustavat valitusten
tekemisessd. Varsinaisina valituseliminii ovat edunsaajan asuinpiirin Tydtiite-
kevien edustajain piirineuvoston toimeenpaneva komitea ja ylimpdnii liittota-
savallan vastaava komitea.

Tyo- ja sosiaaliasioiden valtionkomitea toimii hallinnon koordinoivana eli-
mend koko Neuvostoliiton puitteissa.

10.3. Saksan demokraattinen tasavalta

Ellkejiirjestelmiit:
- palkansaajien eliikejdrjestelmii
- muut eliikej?irjestelmiit

- rautateiden eliikejiirjestelmii
- postin eliikejiirjestelmii
- osuustoiminnallisten yritysten eliikejiirjestelmii
- itseniiisten yrittiijien eliikejiirjestelmii

(DDM I =FlM 2,47)
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1 0.3. 1. Palkansaajien eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Palkansaajien eliikejiirjestelmddn (vuodelta I 968) kuuluvat yksityi-
sen sektorin ja useimmat julkisen sektorin palkansaajat.

Etuudet. Eliikejiirjestelmiistii maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeitii sekii hautausavus-
tuksia.

Pakollista eliikevakuutusta voidaan tiiydenttid vapaaehtoisella listivakuutuk-
sella.

Yanhuuselflke. Vanhuuseliike my<innetzi:in naisille 60 ja miehille 65 vuoden
idssii l5 vuoden vakuutusajan jiilkeen. Naisilla, jotka ovat synnyttdneet enem-
miin kuin kaksi lasta, lyhentiiii kolmas ja kukin seuraava lapsi vaadittua vakuu-
tusaikaa yhdellii vuodella; aina kuitenkin edellytetiidn viiden vuoden vakuu-
tusaikaa. Vanhuuseldke ei vaadi ty<inteon lopettamista.

vanhuuseldke koostuu perusosasta ja korotusosasta. Perusosa on DDM l l0
kuukaudessa. Korotusosa muodostuu vakuutusajan perusteella prosentteina
keskiansiosta, joka lasketaan viimeisiltzi 20 vakuutusvuodelta. Ansioina ote-
taan huomioon enintdiin DDM 600 kuukaudessa. Korotusosa on I 0/o keskian-
siosta kultakin vakuutusvuodelta. Terveyden- ja sosiaalialan laitoksissa ty<is-
kennelleillii prosentti on 1,5.

Naiset saavat listivakuutusaikaa yhden vuoden jokaisesta synnyttiimiistiiiin
lapsesta tai lapsesta joka on otettu omaksi ennen lapsen kolmen vuoden ikiiii.
Naiset saavat my<is yhden vuoden liszivakuutusajan 20-24 vuoden tyristii,
kaksi vuotta25-29 vuoden tyristti, kolme vuotta 30-34 vuoden tycistii, neljii
vuotta 35-39 vuoden tytistii sekti viisi vuotta yli 40 vuoden tyristii. Ajast-a,jolloin mies- tai naispuolinen vakuutettu sai sotaeltikettd tai tydky\rytt<imyys-
tai tapaturmaeliikettii kahden kolmasosan ty<ikyvytt<imyyden perusieella,iis-
ketaan 7/l0lisiivakuutusajaksi edellyttden, ettei vakuutettu ollut tiill<iin tycis-
sd.

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan aviopuolisokorotuksena DDM I 00 kuukau-
dessa tytikyvytt<imiistd puolisosta tai aviovaimosta, joka huolehtii viihintiiiin
yhdestzi alle 3-vuotiaasta tai kahdesta alle 8-vuotiaasta lapsesta. Korotuksen
maksaminen edellyttiiii aina, ettei puoliso ole oikeutettu omaan eldkkeeseen.
Jokaisesta alle l6-vuotiaasta lapsesta maksetaan korotuksena DDM 45 kuu-
kaudessa. Opiskeluaan jatkavasta lapsesta korotusta voidaan maksaa 16 ike-
vuoden ylikin.

vanhuuseldkkeellii on vdhimmiiismiliirii. Se on DDM 270 kuukaudessa, jos
edunsaajalla on oikeus eldkkeeeen, mutta vakuutusaikaa on alle l5 vuotta. Jos
vakuutusaikaa on ainakin 15 vuotta, viihimmiiiseliike on DDM 280 kuukau-
dessa, ja kasvaa sen jiilkeen DDM 10 kultakin seuraavalta viiden vuoden ajan-
jaksolta. vdhimmiiiseldke on DDM 340 kuukaudessa 45 tai useamman va[uu-
tusvuoden jdlkeen. Naiselle, joka on synnyttiinyt viihintiiiin viisi lasta ja jolla
on vdhintiiiin 15 vakuutusvuotta, viihimmiiiseliike on my<is DDM 340 kuukau-
dessa.

Nainen, joka on synnyttAnyt ainakin viisi lasta, saa vdhimmiiiseliikettd vas-
taavan eldkkeen, jos hiin ei ole oikeutettu varsinaiseen vanhuuseliikkeeseen
pakollisen tai vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella.
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Toisen henkiltin jatkuvaa apua ja hoitoa tarvitsevalle eldkkeensaajalle mak-
setaan avuntarpeesta riippuen DDM 20-240 kuukaudessa.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseliike my<innetiiiin vakuutetulle,
joka on menettdnyt tyo- ja ansiokyvystiiiin viihinttiiin kaksi kolmasosaa. EHk-
keeseen vaaditaan lisdksi, ettd vakuutettu on tyrikyvytt<imiiksi tullessaan ollut
vakuutuksessa vdhintddn viisi vuotta tai tulee ty<ikyvytt<imdksi kahden vuo-
den kuluessa ty<inteon lopettamisesta, tai on ollut vakuutettuna viihintiiiin
puolet siitd ajasta, joka oli kulunut 16 ikdvuoden tdyttiimisen ja tytikyvytt<i-
myyden alkamisen vdlillii, tai oli ollut vakuutettuna vdhintiiiin 15 vuotta. Nais-
puolisella vakuutetulla viimeksi mainittua l5 vuoden vakuutusaikaa lyhentii-
vdt synnytetyt lapset samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeessd.

Tydkyvyttdmyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseliike. Jos va-
kuutettu on ollut jatkuvasti tycissii tyrikyvytt<imiiksituloonsa saakka, lasketaan
eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi 70 0/o siitii ajasta, joka on tyokyvytt<imyyden
alkamisen ja vanhuuselzikeiiin viilillii. Jos ty<inteko ei ole ollut jatkuvaa, teh-
dddn vastaava lyhennys tulevassa vakuutusajassa. Tytikyvytttimyyseldkkeen
vrihimmiiismddrri ja eldkkeeseen maksettavat korotukset ovat samat kuin van-
huuseldkkeessd.

Eldkkeensaaja voi jatkaa tydntekoa ja saada samalla eldkkeen, jos hiinen
kuukausiansionsa eiviit ylitzi maan bruttoviihimmdispalkkaa.

Perhe-eliike. Perhe-eldkettri maksetaan nais- ja miesleskelle sekii lapselle.
Eliike edellyttiiii, ettii edunjiittiijii sai itse eliiketta tai oli siihen oikeutettu.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan naisleskelle 60 ja miesleskelle 65 vuo-
den itistii. Tyrikyvyt<in leski saa eldkkeen idstii riippumatta, samoin kuin nais-
leski, joka huoltaa yhtA alle 3-vuotiasta tai kahta alle 8-vuotiasta lasta. Edelly-
tyksenii ndissii tapauksissa on lisiiksi se, ettd edunjetteje ansaitsi pddosan per-
heen toimeentuloon tarvittavista varoista.

Leskeneliikkeen mddrd on 60 0/o edunjiittiijiin eliikkeestd ilman siihen makset-
tavia korotuksia. Eldkkeen vdhimmdismddrii on DDM 270 kuukaudessa.

Jos leski ei ole oikeutettu varsinaiseen leskenelzikkeeseen, hiinelle maksetaan
viiliaikainen el6ke kahden vuoden ajan puolison kuoleman jiilkeen. Eliike edel-
lyttii2i, ettii edunjiittiijii oli perheen varsinainen huoltaja ja oli kuollessaan
oikeutettu eldkkeeseen. Viiliaikaisen eldkkeen maksamista jatketaan lesken elzi-
keikiidn asti, jos eliikkeen maksuajan loppumisen ja el2ikeitin viilillii on vdhem-
mdn kuin yksi vuosi. Viiliaikaisen leskeneldkkeen mdiirii on DDM 270 kuukau-
dessa.

Elatusapuun oikeutettu, eronnut aviopuoliso voi saada eldkettii edunjiittiijiin
kuoleman jiilkeen saman verran kuin oikeus oli miidriinnyt elatusapua, enin-
tii6n kuitenkin DDM 270 kuukaudessa. Etuuden saamisen edellytyksend on
lisiiksi, ettei eronnut puoliso saa omaa eliikettii, on teyttenyt vanhuuseldkeidn,
on tyrikyvytdn tai - naispuolisen henkikin ollessa kyseessd - huoltaa yhte alle
3-vuotiasta tai kahta alle 8-vuotiasta lasta.

Lapseneliike. Ekike maksetaan lapselle opiskelun tai ammattikoulutuksen
piiiittymiseen saakka, viihinttiiin kuitenkin I 6 ikiivuoteen.

Puoliorvon eliikkeen miiiir?i on 30 0/o ja tdysorvon 40 0/o edunjiittiijiin eliik-
keestii ilman korotuksia. Puoliorvon viihimmiiiseliikkeen miiiird on DDM 100
ja tiiysorvon DDM 150 kuukaudessa.

Perhe-ellikkeiden yhteismfliirii. Perhe-eltikkeiden yhteismiiiirii ei saa ylittiiii
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edunjiitt?ijiin eldkkeen miiziriiii siihen tulevat korotukset mukaan luettuina.
Vzihimmdiseldkkeet maksetaan kuitenkin aina tdysimiiiirdisinii.

Hautausavustus. Hautausavustuksena maksetaan edunjltt?ijiin ansioista
riippuen enintiiiin DDM 400. Vakuutetun perheenjdsenen kuollessa maksetaan
mytis hautausavustus, mutta sen mddrd on pienempi.

Erityiseliikkeet. Edellii selostettuja eliikkeitii korkeammat etuudet makse-
taan poliisin, tullin ja armeijan palveluksessa oleville. Maan tieteelliseen, tai-
teellisen, tekniseen tai opetusalan iilymyst<i<in kuuluville, ns. valtiollisiin kun-
niaeliikkeisiin oikeutetuille, sekd terveys- ja sosiaalialojen henkil<istcille makse-
taan samoin korkeampia eliikkeitii kuin palkansaajien yleisessd eliikej ?irjestel-
mdssii. Mytis kaivosmiehilld on omia yleisestii jiirjestelmdst[ poikkeavia
etuuksia. Heille maksetaan kaivosmieseliikettii iiin, pitktin palvelusajan, ty<iky-
vyttrimyyden tai tyrikyvyn alenemisen perusteella.

Rahoitus. Yakuutetut, ty<inantajat ja valtio vastaavat eliikkeiden rahoituk-
sesta. vakuutetut maksavat vakuutusmaksuna l0 0/o vakuutusmaksun perus-
teena olevasta tulosta. Ty<inantajan maksuosuus on 12,5 o/o palkkasummasta.
Kaivosty<issii ty<inantajan vakuutusmaksu on22,5 0/0. Valtio maksaa eliikekus-
tannuksista sen osan, jota vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmaksut eivdt
kata. Korkein vakuutusmaksun perusteena oleva tulo on sama kuin korkein
elzikkeen perusteena oleva tulo eli DDM 600 kuukaudessa.

Niiistii vakuutusmaksuista rahoitetaan myris sairaus- ja ty<itapaturmavakuu-
tusten menot.

Hallinto. Eliikejiirjestelmiin hallinto on ammattiyhdistyksillti. Ylimpiinii hal-
lintoelimend on Ammattiyhdistysten federaatio, jonka sosiaalivakuutusosasto
hoitaa eldkevakuutusta alueellisten toimeenpanokomiteoiden avustuksella.
Paikallishallinnosta huolehtivat Ammattiyhdistysten federaation paikallisko-
miteoiden sosiaalivakuutusosastot ja ty<ipaikoilla toimivat ammattiyhdistys-
komiteat.

Vapaaehtoinen lisiivakuutus. Pakollisen vakuutuksen lisiiksi kaikki l8 vuotta
tiiyttdneet henkil<it, joiden ansiotaso ylittiiii palkansaajien eliikejiirjestelmdn
eldkeperusteen yliirajan, DDM 600 kuukaudessa, voivat ottaa vapaaehtoisen
lisdvakuutuksen. vanhuus- ja ty<ikyvyttomyyseliikkeen saamisen edellytykset
ovat siind samat kuin palkansaajien eliikejiirjestelmiissii paitsi siten, ettd vaa-
dittava viihimmiiisvakuutusaika on molemmissa eliikelajeissa 60 kuukautta.
Perhe-eldke mytinnetiiiin samoilla edellytyksillii kuin palkansaajien jiirjestel-
miissii.

El[kkeiden miiiirzlt riippuvat valitun vakuutusmaksun suuruudesta, vakuu-
tusajan pituudesta ja valituista etuuksista. vanhuus- ja ty<ikyvytttimyyseldket-
tii karttuu vuodessa 2,5 0/o tulosta, joka yliftee DDM 600 kuukaudessa. Tytiky-
vytt<imyyseldkkeeseen oikeuttaa 7/10 ty<ikyvytt<imyyden alkamisen ja van-
huuseliikeidn viilisestei ajasta, mutta eldkkeen karttumisprosentti on siltti osin
I 0/o vuodessa. Leskeneliike on 60 0/0, tdysorvon eldke 400/o ja puoliorvon eliike
30 0/o edunjiittiijiin elzikkeestii; yhteensii ei kuitenkaan yli 100 0/0.

Lis?ieliikkeiden rahoituksesta vakuutetut vastaavat yksin. He voivat itse
miiiiriitii tietyissd rajoissa vakuutusmaksunsa suuruuden. Hallinto kuuluu am-
mattiyhdistyksille.
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10.3.2. Muut eliikejiirjestelmdt

Rautateiden ja postin palveluksessa olevilla samoin kuin osuustoimintayritys-
ten palveluksessa olevilla on omat eliikejiirjestelmiinsti. Niistii maksetaan
samoj a etuuksia kuin palkansaajien yleisestii eliikej iirj estelm[st6.

Itsiniiisiii yrittiijifl varten on oma eliikejiirjestelmiinsii. Siihen kuuluvat itse-
niiiset maanviljelijiit, kiisiteollisuuden harjoittajat sekii vapaiden ammattien
harjoittajia kuien liiiikiireitii, taiteilijoita, kirjanpitiijiii ja opettajia. Jiirjestel-
miistd maksettavat etuudet ovat samat kuin palkansaajien eliikejiirjestelmdssii.
Yrittejet rahoittavat itse kokonaan oman eldketurvansa. Vakuutusmaksu on
normialist i 20 o/o elzikkeen perusteena olevasta tulosta. Eliikej iirj estelmiin hal-
linto kuuluu yrittiijien sosiaalivakuutuslaitokselle. Itseniiiset yrittiijiit voivat
ottaa myris vapaaehtoisen lisdvakuutuksen.
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11. Muita marta

1 1.1. Japani
El?ikejiirjestelmdt:

- yleinen eldkejiirjestelmii
- kansanekike
- palkansaajien lisiieltike
- korvaava ty<inantajakohtainen lisiiel?ike

- muut eliikejtirjestelmiit
- maatalouden, metsdtalouden j a kalastusosuuskuntien eliikej iirjestelmti
- maatalouden harjoittajien lisiieliikejiirjestelmzi
- kaivosmiesten lisiieliikejiirjestelmd
- julkisten laitosten eliikejiirjestelmiit
- kuntien eliikejiirjestelmdt
- valtion eliikejiirjestelm:it

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

(JPYI=FIM0,03)

1 1. l. 1. Yleinen eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Japanin kansaneldkejiirjestelmiissii ja palkansaajien eliikejdrjestel-
mdssd vuonna 1986 tehdyn uudistuksen jtilkeen jiirjestelmiit muodostavat kiin-
tedn kokonaisuuden, jossa kansanellike kattaa palkansaajat ja itseniiiset yrittii-
jdt, ja lislieliike palkansaajat. Palkansaajan ja yrittiijiin aviovaimo, joka ei ole
tytissii kodin ulkopuolella, kuuluu pakollisesti kansaneliikkeen piiriin.

Vanhuuseldkkeen osalta tyrinantajat voivat irrottaa palveluksessaan olevat
palkansaajat lisiieliikeosasta tyOnantajan oman el[kej[rjestelyn alaisuuteen.

Etuudet. Eliikejtirjestelmiin kansaneliikeosasta maksetaan tasasuuruisia van-
huus-, tytikyvyttcimyys- ja perhe-elekkeite sekd hautausavustuksia. Lisiieliike-
osasta maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteutettuja vanhuus-,
ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-elekkeite. Eliikkeet maksetaan ulkomaille.
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Tulosidonnaisia eliikkeitd voidaan maksaa niille henkikiille, jotka eivdt ole
oikeutettuja varsinaisiin ekikkeisiin.

Vanhuuselflke. Kansaneliike maksetaan 65 vuoden idssii tytinteon jatkami-
sesta riippumatta. T:iyteen ekikkeeseen vaaditaan 40 vuoden vakuutusaika.
Eliikkeen mtiiiriiii alennetaan suhteessa, jos vakuutusaikaa on vdhemmiin kuin
40 vuotta. Siirtymiikauden sddnn<ikset ovat tiissii voimassa 20 vuoden ajan.
Ennen vuotta 1927 syntyneet saavat tiiyden eliikkeen 25 vuoden vakuutusajal-
la. Tiimiin jdlkeen vakuutusaikavaatimus kasvaa yhdellii vuodella kutakin syn-
tymdvuotta kohti, kunnes vuoden 1941 jiilkeen syntyneilte edellytetddn 40
vakuutusvuotta.

Eldkkeen mii2irii on JPY 51.900 kuukaudessa tiiyden vakuutusajan jailkeen.
Eliike miiiiriiytyy siten, ettd ennen vuotta 1927 syntyneilla 25 vuoden vakuu-
tusaika kerrotaan kuukausieliikemiiiiriille JPY 2.076. Siirtymiikautena, joka
jatkuu vuoteen 2006, maksetaan ansioperusteista lisdeliikettd saavan miehen
alle 65-vuotiaalle vaimolle kansaneliikettii niin paljon, ettii puolisoiden yhtei-
nen kansaneldke on ainakin JPY 51.900 kuukaudessa. Huollettavista lapsista
maksetaan tasasuuruiset korotukset.

Palkansaajille ansioperusteinen lisiieliike maksetaan 60 vuoden iiistii. Tiil-
kiin elzikkeensaajalle maksetaan mytis tasasuuruinen kansaneliike 65 vuoden
ikiizin asti, jonka jiilkeen sen maksu siirtyy kansaneliikkeeseen. Eliikkeen otta-
minen ennen 65 vuoden ikiiii edellyttriri ty<inteon lopettamista. Lisdeldkkeessd
naisten eliikeikii on 55 vuotta, mutta se tullaan nostamaan 60 vuoteen 20 vuo-
den siirtymiikauden kuluessa. Ennen 60 vuotta otettu eliike edellyttiiii tycinteon
lopettamista.

Lisiieldkkeen miieird on 0,75 0/o indeksilki tarkistetuista keskimiiiiriiisistii
koko vakuutusajan kuukausiansioista vakuutusvuosien mddriillii kerrottuna.
Tuohon 0,75 prosenttilukuun siirrytiirin kuitenkin asteittain 20 vuoden siirty-
mdkauden kuluessa. Ennen vuotta 1927 syntyneillii elzikkeen karttumispro-
sentti on yksi. Prosenttilukua alennetaan asteittain syntymdvuoden mukaan
niin, ettd vuoden 1946 jiilkeen syntyneillii luku on 0,75. Tiiyden eliikkeen miiii-
rdksi tulee 40 vakuutusvuoden jrilkeen 30 0/o el?ikkeen perusteena olevasta pal-
kasta.

Tyrintekoa jatkavan eldkkeensaajan eliikettd alennetaan, jos ansiot ylittiiviit
JPY 210.000 kuukaudessa.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvyttcimyyseldke maksetaan vakuutetulle, joka
on menettdnyt vdhint?idn kolme neljdsosaa tyrikyvystiidn. Kansaneldkkeessii
vaaditaan vakuutusmaksut viihintii2in yhdeltii vuodelta ja palkansaajien ansio-
eldkkeessii viihintiiiin kuudelta kuukaudelta. Vakuutusaikavaatimus ei koske
ennen 20. ikdvuottaan ty<ikyvytt<imiiksi tulevia. He saavat kansaneldkkeen 20.
ikiivuodesta liihtien.

Kansaneliikkeenii maksettavan ty<ikyvytt<imyyseliikkeen mddrd on yhtd suu-
ri kuin vanhuuseldke. Jos edunsaaja tarvitsee jatkuvasti toisen henkiltin hoitoa,
eliikettd korotetaan 25 0/0. Lisiieliikkeenli maksetaan tyrikyvytttimdksi tuloon
mennessd karttunut eliikeoikeus.

Perhe-elflke. Perhe-eliikkeitii maksetaan kansanellikkeessii naisleskelle ja
lapselle, lislielSikkeessii sekii nais- ettii miesleskelle ja lapselle. Perhe-eliike voi-
daan maksaa edunjiittiijiistii taloudellisesti riippuvaisille muille omaisille, jos
edunjiitt?ijiiltii ei jtiii leskeii eikzi lasta.
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Kansaneldkkeessd perhe-eldkkeen saaminen edellytteia, ettd, edunjetteje oli
oikeutettu eldkkeeseen. Lisiiekikkeessii edellytetddn, ettii edunjiittaje oli m-aksa-
nut vakuutusmaksut vrihintdiin kuudelta kuukaudelta tai sai itse eliikettd.

Kansaneldkkeess6leskeneldke maksetaan 60-64-vuotiaalle naisleskelle. Jos
nainen jiiii leskeksi ennen 60. ikzivuottaan, eldkkeen maksu aloitetaan vasta 60
vuoden iiissii. Eliike muutetaan vanhuuseldkkeeksi 65 vuoden iiissii. Leskenelii-
ke on vanhuuseldkkeen suuruinen.

Mytis lisdeliikkeessd leskeneldke aloitetaan 60 vuoden iiiss?i. Eliikkeen mddrd
on edunjlttiijiin eliikeoikeuden suuruinen.

Lapselle eliike maksetaan 18 vuoden ikiiiin asti. Kansaneliikkeessii lapsenelii-
ke maksetaan 20 vuoden ikiiiin, jos lapsi on ty6kyvyt<in. Tiimiin jiilkeen hiin
saa oman tycikyvytttimyyseliikkeen. Liszieliikkeessd lapseneliike maksetaan ty<i-
kyvytt<imiille lapselle ilman ikiirajaa. Lapselle eliike on yksin tai yhdessii leslien
kanssa edunjiittiij ?in eliikeoikeuden suuruinen.

Hautausavustus. Hautausavustus on kansaneldke-etuus. Se maksetaan edun-jiittiijiin jiilkeen, joka ei ollut saanut eliikettii tai joka oli maksanut vakuutus-
maksut vzihintzi2in kolmelta vuodelta. Hautausavustuksen suuruus riippuu
vakuutusvuosien miirirdstii.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia elzikkeitii tarkistetaan elinkustannusin-
deksin muutoksen perusteella kerran vuodessa - huhtikuussa.

Rahoitus. Kansaneliikkeet rahoitetaan vakuutettujen vakuutusmaksuilla ja
valtion tuella. vakuutetun ja perheenemdnndn makiu on tasasuuruinen, JpY
7.100 kuukaudessa. Valtio maksaa noin kolmasosan kansaneldkkeiden kustan-
nuksista. Jos vakuutettu ei pysty maksamaan vakuutusmaksuja, hrinet voidaan
vapauttaa niistii enintiiiin kolmasosalta teydelta maksuajalta eldkkeen mziiirtin
alentumatta. Tiimii kolmasosa vastaa valtion osuutta eldkemenoista.

Lisiieliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tydnantajien vakuutusmaksuillaja valtion tuella. Naispuolisesta vakuutetusta maksu on I1,5 0/o ja miespuoli-
sesta vakuutetusta 12,40/o palkasta. vakuutettu ja ty<inantaja maksavat mak-
sun_ puoliksi. Naispuolisen vakuutetun maksua nostetaan 0,15 prosenttiyksi-
ktillii vuosittain, kunnes se tulee yhtii suureksi miespuolisen vakuutetun mak-
sun kanssa. Kaivosmiehillzi vakuutusmaksut ovat 0,6 prosenttiyksikkriii korke-
ammat kuin muilla vakuutetuilla. Valtio maksaa viidesosan lisiieliikkeiden
kustannuksista.

Eliikkeitii varten on kaksi rahastoa. Kansaneliikerahaston miidrii on noin
yhden vuoden eldkemenon suuruinen ja ansioeliikerahaston noin kuuden vuo-
den eldkemenon suuruinen. Lis[eldkerahastoa on tarkoitus pitemmelle 6htei-
mellii pienentdzi yhden vuoden eldkemenon suuruiseksi.

Hallinto. Kansaneldkkeiden ja lisiieliikkeiden hallinto on Sosiaalivakuutus-
laitoksella ja sen paikallisilla hallintoyksikdilla.

Sosiaali- ja terveysministeririllii on eliikejiirjestelmdn yleisvalvonta.
Alueelliset valituselimet toimivat ensimmdisenii valituiasteena ja sosiaali- ja

terveysministeritin valituslautakunta toisena asteena. Viimeksi mainitun ptizi-
t<iksistd voidaan valittaa yleisiin tuomioistuimiin.

205



Korvaava tyontajakohtainen lisiiel[ke

Palkansaajien ellikekassajiirjestelmiin (vuodelta 1966) avulla tyonantaja voi
ansioperuiteisen vanhuuseliikkeen osalta irrottaa palveluksessaan olevat ylei-
sestii ekikejiirjestelmdstd oman eltikejiirjestelyn alaisuuteen. Sosiaali- ja ter-
veysministeritin luvalla tapahtuva irrottautuminen edellyttiiii, ettii eliikekassan
piiriin tulee viihintiiiin 1.000 vakuutettua, vakuutettuja edustava ammattiliitto
iiihen suostuu, vakuutetut osallistuvat eliikejiirjestelyn hallintoon ja eliikekas-
san taloudellinen tila on vakaa.

Eldkekassan voi perustaa yksi yritys, kaksi kiinteasti toisiinsa yhteydessii
olevaa yritystii tai useita samalla teollisuuden tai ammattialalla toimivaa yri-
tystd. Vuoden 1983 lopussa eliikekassoja oli 1.043 ja niiden piirissii 6,6 miljoo-
naa vakuutettua eli noin viidesosa yksityisen sektorin kaikista palkansaajis-
ta-

Vanhuuseliike maksetaan tavallisimmin 60 vuoden iiistii. Eliike muodostuu
korvaavasta osasta ja lisiieleikeosasta. Ensiksi mainittu korvaa yleisen eliikejiir-
jestelmrin lisiieldkkeen ja jiilkimmdinen on yrityksen omaa lisdeldketurvaa,
Joka on verrattavissa vapaaehtoiseen eldkkeeseen. Lisiieldkeosan on oltava
viihintiizin 30 0/o korvaavasta osasta. Lisdeliikeosa voidaan maksaa kertasuori-
tuksena. Yleinen eliikejdrjestelmd maksaa korvaavan osan mukaiseen eliikkee-
seen tulevat indeksitarkistukset, samon kuin el2ikepalkan indeksitarkistukset
ennen eliikkeelle siirtymistii. Korvaavan eliikkeen osalta eldketurva siiilyy kos-
kemattomana yhden kuukauden vakuutusajan jdlkeen, lisdel:ikeosan osalta
I 5 - 20 vuoden vakuutusajan jiilkeen.

Eliikkeet kustannetaan siirt[miillii yleisestii eldkej[destelmiistii miespuolis-
ten vakuutettujen vakuutusmaksusta 3,2 prosenttiyksikk<iii ja naispuolisten
vakuutettujen vakuutusmaksusta 3 prosenttiyksikkoii tytinantajan eliikekas-
saan. Valtio maksaa noin viidesosan korvaavien eliikkeiden kustannuksista.
Eliikkeiden rahoitus perustuu rahastointiin. Valtio valvoo sijoitustoimintaa.
Jos eliikekassa lopettaa toimintansa, sen varat siirretddn yleiseen eltikejdrjestel-
miiiin.

I l .l .2. Muut eliikejiirjestelmdt

Maatalouden, metsiitalouden ja kalastusosuuskuntien palveluksessa olevilla on
oma, yleistii eliikejiirjestelmdzi korvaava el?ikejiirjestelmiinsd. Kaivosmiehillti ja
maanviljelijtiitlii on yleistii eldkejiirjestelmii:i tiiydentiivdt eHkejarjestelmdt.

Julkisen sektorin palveluksessa olevia varten on lukuisia eliikejiirjestelmiii.
Valtion palveluksessa olevia varten on25, kuntien palveluksessa olevia varten
92 ja julkisten laitosten palveluksessa olevia varten kolme erillistii eliikejiirjes-
telmiiii. Julkisen sektorin eliikejiirjestelmien etuudet yhteniiistetddn vuodesta
1986 Hhtien 20 vuoden siirtym?ikauden kuluessa yleisen eliikejiirjestelmiin
etuuksien kanssa. Vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eldke muodostuvat
tasasuuruisesta peruseldkkeestd, joka on sama kuin yleisssii eliikejiirjestelmiis-
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sd, ja ansioperusteisesta eliikkeestd, jota karttuu 0,9 o/o keskipalkasta vakuutus-
vuotta kohti.

1 1. I .3. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Vapaaehtoinen lisiieliiketurva voidaan toteuttaa paitsi palkansaajien eliikekas-
sajzirjestelmdllti my<is niin sanotuilla rekistertiidyillii tai rekisterdim[ttrimillfl
el iikej iirj e stelyil lii.

Rekisterdityjii lisiieliikejlirjestelyjii on ollut mahdollista perustaa valtiova-
rainministeri<in suostumuksella vuodesta 1962 Hhtien. Vuoden 1983 lopussa
niitii oli 65.346. Vakuutettuja niissii oli yhteensd 6,9 miljoonaa eli noin viides-
osa yksityisen sektorin palkansaajista. Eliikejiirjestelyn perustaminen vaatii
viihintziiin 15 vakuutettua, jos jii{estely vakuutetaan vakuutusyhticissii, ja
viihintdiin 100 vakuutettua, jos jiirjestely toteutetaan el?ikesiiiiticillii. Rekister<ii-
dyist?i lisiieliikejtirjestelyistii maksetaan vain vanhuuseliikkeitii. Valtaosa eliik-
keensaajista ottaa el?ikkeensii kertasuorituksena. Etuus on mahdollista ottaa
my<is jatkuvana eldkkeend, mutta useimmiten pddoma-arvo on laskettu siten,
ettd eliikettd maksetaan vain 5-10 vuoden ajan. Ansaittu eliikeoikeus siiilyy
koskemattomana I 5 - 20 vakuutusvuoden jiilkeen. Eliikkeiden rahoitus perus-
tuu rahastointiin.

Rekistertiimilttiimien lisiieliikejiirjestelyjen suosio on vdhentynyt, koska yri-
tykset eivdt saa niistd mitziiin verotuksellisia etuuksia. Rekister<iimiitt<imien
lisiieliikejiirjestelyjen eldkevarat ovat yrityksen vapaassa kiiyttissii, joten esi-
merkiksi konkurssissa vakuutetut voivat menett66 eldkeoikeutensa.

11.2. Kanada

Eliikejii{estelmiit:
- kansaneltikejiirjestelmii
- yleiset lisiieliikejiirjestelmiit
- vapaaehtoiset listieliikejiirjestelmiit

(CADI=FIM3,40)

I I .2.1 . Kansaneliikejtirjestelmd

Kansaneldkejiirjestelmd muodostuu vanhuuseliikkeestii (vuodelta 1952), tulo-
sidonnaisesta eliikelisiistii (vuodelta 1966) ja tulosidonnaisesta aviopuolisoli-
siistii (vuodelta I 975).

ulottuvuus. Kanadassa asuvat henkil<it kuuluvat jiirj estelmiin piiriin.
Vanhuuselflke. Vanhuuseliike maksetaan 65 vuoden iiiss?i. Eliikkeen ottami-
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nen ei edellytii tytinteon lopettamista.
Teyteen vanhuuseldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden asumisaika Kanadassa

18 ik?ivuoden tiiyttiimisen jiilkeen. T?iysi eldke maksetaan mytis alle 40 vakuu-
tusvuoden peruiteella, jos vakuutettu oli tiiyttiinyt 25 vuotta heiniikuuhun
1977 mennessii ja on asunut Kanadassa joko viimeiset l0 vuotta velittdmesti
ennen elaikkeen- hakemista tai eliikkeen hakemista edeltiivln vuoden ja sen
lisiiksi kolme vuotta 18 ja 55 ikiivuosien vtilillii kutakin niitii vuosia kohti 55
ik[vuoden fiiyttiimisen jilkeen, jolloin hdn oli ollut poissa Kanadasta.

Osaeliike maksetaan, jos asumisvuosia on ldyteen ellkkeeseen vaadittua
vdhemmdn, mutta on kuitenkin viihintiiiin 10. Jos asumisvuosia on alle 20,
vakuutetun edellytetiiiin eldkkeen saadakseen asuvan Kanadassa eldkehake-
musta hyvlksyttdessii.

Tiiyden vanhuuseldkkeen mdiirii on CAD 300,34 kuukaudessa. Osaeliikkeen
m?i2irii on 2,5 0/o tiiydestii eliikkeestii asumisvuotta kohti.

Eliike maksetaan ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta, jos eliikkeensaaja
oli asunut Kanadassa viihinteiiin 20 vuotta l8 ikiivuoden tiiyttiimisen j6lkeen.
Muutoin eliike maksetaan ulkomaille vain kuuden kuukauden ajan.

Tulosidonnainen elEketisii. Tulosidonnaista el2ikelisiiii maksetaan ttiyttzi van-
huuselaikettii tai osaeliikettd saavalle, jonka tulot j?i?iviit tietyn rajan alapuolel-
le.

Tliyden eliikelisiin miiiirii on yksiniiiselle eliikkeensaajalle ja sellaiselle naimi-
sissa olevalle, jonka puoliso ei saa omaa eliikettii, CAD 356,94 kuukaudessa.
Jos molemmai puolisot saavat vanhuuseldkette tai toinen saa tulosidonnaista
aviopuolisolisiid, on eliikelisii heille yhdessii enintiiiin CAD 464,94 kuukaudes-
sa.

Eliikelisiiii on haettava uudelleen vuosittain. Ulkomaille eliikelisd maksetaan
vain kuudelta kuukaudelta.

Tulosidonnainen aviopuolisolisfl. Tulosidonnaista aviopuolisolisiiai voidaan
maksaa vanhuuselflkkeen saajan 60-64-vuotiaalle puolisolle, joka tiiyttiiii
vanhuuseldkkeeseen vaadittavan asumisaikavaatimuksen.

Aviopuolisolis?iii maksetaan my<is nais- ja miesleskelle, jos he ovat tulojensa
ja ikiinsii vuoksi siihen oikeutettuja. kskenii pidet62in mytis avoliitossa eliinyt-
td, jos yhdessti asumista oli jatkunut viihintiiiin yhden vuoden.

Aviopuolisolisiin tiiysi miitirii on CAD 532,81 kuukaudessa. kskelle tdysi
m62irii on CAD 588,24 kuukaudessa.

Aviopuolisolisiiii on haettava uudelleen vuosittain. Ulkomaille aviopuoliso-
lisii maksetaan vain kuudelta kuukaudelta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan neljiinnesvuosittain
kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan.

Rahoitus. Kansaneliikkeet rahoitetaan verovaroin.
Haltinto. Hallinto on terveys- ja sosiaaliministeritillii ja sen alue- ja paikal-

listoimistoilla.
Valituseliminii toimivat terveys- ja sosiaaliministeri<i, tarkastuskomitea ja

eliikelautakunta. Tarkempi kuvaus valitusmenettelystii on jiiljempiin[ lisiielti-
kej iirj estelmtin yhteydessii.

Provinssien tiiydentiiviit eliikkeet. Useimmilla Kanadan provinsseista on
avustusjddestelmid, joista maksetaan tulosidonnaisia lisiieliikkeitii pienituloi-
sille vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja perhe-eliikkeen saajille. Etuuksien tarkoi-
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tuksena on nostaa ekikkeensaajan tulotaso provinssissa sovitulle tasolle. Liitto-
hallitus rahoittaa osan provinssin tiiydentiivien elzikkeiden kustannuksista.

| 1.2.2. Yleiset lis[eliikejiirjestelmiit

Ansioihin suhteutettu liszieliiketurva (vuodelta 1966) muodostuu kahdesta el2i-
kejdrjestelmdstii, joista toinen koskee Quebecin provinssia ja toinen koko
muuta Kanadaa. Jiirjestelmiit ovat piiiiosin samanlaiset.
. Ulottuvuus. Jzirjestelmien piiriin kuuluvat 18 vuotta t?iyttiineet yksityisen ja
julkisen sektorin palkansaajt sekd itsen[iset yrittiijiit. Eiiikkeeseen oikeuttia
tulo, joka on viihinttiiin CAD 2.500 vuodessa.

Etuudet. Jiirjestelmistd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suh-
teutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitii. Lisiiksi maksetaan
hautausavustuksia.

Vakuutettu, joka on kuulunut sekri Kanadan ettd Quebecin lisiieliikejii{estel-
mddn, saa koko eliikkeensii siit[ jiirjestelmdstd, johon hiin viimeksi kuului.
Perhe-eliike maksetaan vastaavassa tapauksessa siitii jiirjestelmdstd, johon
edunj iittiij ii viimeksi kuului.

EHkkeita maksetaan ulkomaille my<is ilman sosiaaliturvasopimusta.
Yanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden iiissii vakuutetulle, joka

on maksanut vakuutusmaksut ainakin yhden kerran. vuoden 1987 aiusta
vakuutetuilla on mahdollisuus jiiiidii alennetulle eldkkeelle 60 vuoden ieste tai
- kuten aikaisemminkin - lykiitii eliikkeelle siirtymistii aina70 ikdvuoteen.
Varhennettuna eldkettd alennetaan 0,5 0/o kuukaudessa ja korotetaan samoin
0,5 o/o kuukaudessa jokaiselta kuukaudelta 65 vuoden ikdtin niihden. Eliikkeen
ottaminen ennen 65 vuoden ikiiii edellyttdzi ty<inteon lopettamista tai vzihentii-
mistti ainakin siind miiiirin, ettei vuositulo ylitii eliikkeellesiirtymisvuoden kor-
keinta mahdollista vanhuuseldkettii. (Quebecin lisdeliikejiirjestelmdssii eldke-
ik?i on ollut liukuva jo vuodesta 1984.)

Vanhuuseldkkeen miitirii on 25 0/o keskimddriiisistii eliikkeen perusteena ole-
vista tuloista koko vakuutusajalta. Vakuutusaikana otetaan huomioon 18 ike-
vuoden jiilkeen kulunut aika tai vuoden 1965 jiilkeen kulunut aika, riippuen
siitti kumpi ajankohta on my<ihiiisempi, 65 vuoden eliikeiiin tiiyttiimiseen tai
70 ikiivuoteen, jos vakuutettu ei ota eliikettiiiin 65 vuoden i6ssd, vaan jatkaa
ty<intekoa ja maksaa samalla edelleen vakuutusmaksuja.

Kullekin vakuutusvuodelle on eldkkeen perusteena olevalle tulolle miitirdtty
yldraja. Vuonna 1987 se on CAD 23.400 vuodessa. Keskimiiiiriiistii eliikkeen
perusteena olevaa tuloa laskettaessa vakuutetun todelliset tulot muutetaan kul-
takin vakuutusvuodelta vastaamaan eliikkeellejiidmisvuoden tulotasoa. Se teh-
dddn siten, etti lasketaan keskimdiirriinen korkein el2ikkeen perusteena ollut
tulo kolmelta viimeiseltd vuodelta eltikkeellejiiiimisvuosi mukaanluettuna.
T6mti kolmen vuoden keskitulo jaetaan kunakin vakuutusvuonna kiiytetylki
sen vuoden korkeimmalla mahdollisella eliikkeen perusteena olleella tulolla.
Ntiin saaduilla kertoimilla tarkistetaan vakuutetun elzikkeen perusteena olevaa
tuloa kultakin vakuutusvuodelta.

Ennen eliikkeen laskemista vakuutusajassa voidaan tehdii eriiitd viihennyk-
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siii. Vakuutusajasta poistetaan ne vuodet, joilta vakuutettu on saanut ty<ilqrvyt-
ttimyyseliikettd, samoin kuin vuodet, jolloin tulot ovat jtiiineet alhaisiksi sen
vuoksi, ettd vakuutettu on hoitanut alle 7-vuotiasta lasta. Lisiiksi voidaan
vzihentiiii ne vuodet, jolloin tulot ovat olleet muusta syystii alhaiset tai jolloin
niit[ ei ole ollut lainkaan. Muusta syystd kuin lapsen kasvattamisen vuoksi
vzihennystzi tehdiitin enintiidn 15 o/o:iin saakka vakuutusajasta. Viihennys on
tarkoitettu korvaamaan tyd,tt<imyyden, sairauden ja koulutusaikojen vaikutus-
ta eliikkeeseen. V[hennykset eivdt saa yhdessd pudottaa lopullista vakuutusai-
kaa alle 120 kuukauden eli l0 vuoden. Alhaisia tulovuosia voidaan korvata
jatkamalla tytintekoa 65 vuoden iiin jiilkeen.

Ansioihin suhteutetun vanhuuseldkkeen enimmdismiiiirii on CAD 521,52
kuukaudessa.

Tydkyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytttimyysel[ke my<innetddn vakuutetulle,
jonka ruumiillinen tai henkinen sairaus on pitkiiaikaista ja niin vakavaa, ettei
hiinelld ole mahdollisuutta tycintekoon missziiin ammatissa. Liiiiketieteellisten
seikkojen lisiiksi ty<ikyvytttimyyttii arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun
koulutus ja ammattitaito sekii paikallinen tytillisyystilanne.

Tytikyvytt<imyyseliikkeen saamiseen vaadittavia vakuutusaikoja muutettiin
vuoden 1987 alusta. Tytikyvyttrimyyseliikkeen saadakseen vakuutetun on pite-
nyt maksaa vakuutusmaksut viihintiiiin kahdelta vuodelta viimeisestii kolmes-
ta vuodesta ennen tytikyvyttdmyyttii tai viihintZidn viideltii vuodelta viimeisis-
tii l0 vuodesta ennen tydlqrvyttdmyyttii.

Tytikyvyttrimyyseldke koostuu tasasuuruisesta eliikkeen osasta ja ansiope-
rusteisesta osasta. Tasasuuruisen osan miiiirii on CAD 242,95 kuukaudessa.
Ansioihin suhteutettu osa on 75 0/o vakuutetun vanhuuseliikeoikeudesta. An-
sioihin suhteutettu osa on enintiiiin CAD 391,14 kuukaudessa.

Tyrikyvytttimyyselzikettd korotetaan tasasuuruisella summalla huollettavas-
ta alle l8-vuotiaasta tai alle 25-vuotiaasta tiiysiaikaisesti opiskelevasta lapses-
ta. Etuuden mddrd on CAD 94,79 kuukaudessa Kanadan ja CAD 29 kuukau-
dessa Quebecin eliikejzirjestelmiissd. Kummassakin jiirjestelmiiss[ etuus mak-
setaan kaksinkertaisena, jos molemmat vanhemmat saavat tytikyvyttdmyys-
eldkettii.

Tyrikyvytttimyyseliikkeen maksaminen aloitetaan kolmen kuukauden odo-
tusajan jiilkeen. Tuolta ajalta vakuutettu voi saada piiiviirahaa tytitttimyysva-
kuutukselta, joka maksaa tydtttimyysetuutta henkiltille, joka joutuu olemaan
poissa tyristd sairauden vuoksi. Tytikyvytttimyyseliike muutetaan vanhuus-
eliikkeeksi eliikkeensaaj an tiiyttiiessii 6 5 vuotta.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan naisleskelle, miesleskelle ja lapselle.
Perhe-eliikkeeseen vaaditaan eri pituinen vakuutusaika sen mukaan, kuinka

pitkelH ajalta edunjiittiijii olisi voinut maksaa vakuutusmaksuja. Jos edunjiit-
tiijii olisi voinut maksaa vakuutusmaksuja alle yhdeksiiltii kalenterivuodelta,
maksut vaaditaan viihintiiiin kolmelta kalenterivuodelta. Jos edunjiittiijii olisi
voinut maksaa maksuja 9-29 kalenterivuodelta, maksut vaaditaan vdhintdiin
kolmasosalta koko vakuutusajalta. Jos edunjiittiijti voisi maksaa vakuutusmak-
suja yli 29 vuodelta - mikd on mahdollista vasta vuodesta 1996 - maksut
vaaditaan viihintddn 1 0 kalenterivuodelta.

Leskenelflke. Leskeneliike maksetaan avioliitossa tai avoliitossa olleelle
nais- tai miesleskelle.
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Leskeneldke maksetaan 65 vuotta tiiyttiineelle leskelle ja alle 65-vuotiaalle
mutta viihintdiin 35 vuotta tiiyttdneelle leskelle sekii ilmin ikiirajaa leskelle,joka huoltaa lasta tai on tyrikyvyttin.

Leskeneliikkeen mddrd on 65 vuotta ttiyttrineelle leskelle 60 0/o edunjiittiijiin
vanhuuseldkkeestii tai siitii vanhuuseldkkeestd, johon hdn oli kuoilessian
oikeutettu. Enimmiiiseliike on CAD 312,91 kuukaudessa.

Alle 65-vuotiaan lesken eldke koostuu tasasuuruisesta osasta ja ansioperus-
teisesta osasta. Tasasuuruinen osa on cAD 94,79 kwkaudessi ja ansioihin
suhteutettu osa 37,5 0/o edunjiittiij:in vanhuuseliikkeestii tai siitii vlnhuuseliik-
keestd johon hiin oli kuollessaan oikeutettu.

Alle 65-vuotiaan lesken eliike on enintdiin CAD 290,36 kuukaudessa Kana-
dan eliikejiirjestelmdssii. Quebecin eliikejiidestelmiissii enimmdiseliike on 55-
64-vuotiaalle leskelle CAD 506,39 kuukaudessa ja alle 55-vuotiaalle leskelle
CAD 438,52 kuukaudessa.

. Lapsettomal\a ja tyrikykyiseltd alle 45-vuotiaalta leskeltd tdyttd, eliikettii
alennetaan 1/120 kutakin kuukautta kohti, jonka leski on alle 45-vuotias edun-j[ttiijiin kuollessa.

Leskeneldkettii ei vuodesta 1987 Hhtien lakkauteta, vaikka leski solmisi
uuden avioliiton.

_ Yhdistetyt eliikkeet. Perhe-eliikkeen lisiiksi ty<ikyvyttrimyyseliikettd saavalle
eliikkeensaajalle maksetaan molemmista eHkk6isti ansioperusteiset osat tiiysi-
mii:irdisin[ ja tasasuuruisista osista suurempi. Kun perhe-eliikkeen saaja tiyt-
tee 65 vuotta ja saa vanhuuseldkkeen, hiinelle malisetaan molemmista eliik-
keistd tiiydet mddrdt, enintiitin kuitenkin korkeimman mahdollisen vanhuuse-
liikkeen suuruinen summa. Jos perhe-eliikkeen saaja ottaa varhennetun van-
huuselzikkeen ennen 65 vuoden ikzi6, hdnen ansioperusteinen perhe-eldkkeens?i
maksetaan tiiysimziiiriiisend, mutta vanhuuseld[ettii alennetaan normaalien
sddnn<isten mukaan. Niiiden ansioperusteisten ekikkeiden lisiiksi edunsaaja saa
tasasuuruisen osan perhe-eliikkeestd.

Lapseneliike. Lapselle eliikettii maksetaan 18 vuoden ikiiiin tai 25 vuoden
ikdiin, jos hiin jatkaa tiiysiaikaisesti opiskelua. Tyrikyvytt<imiille lapselle eliike
maksetaan ilman ikdrajaa.

Puoliorvolle eltike on saman suuruinen kuin alle 65-vuotiaalle leskelle mak-
settavan perhe-eliikkeen tasasuuruinen eliikkeen osa. Tdysorvolle eliikkeen
m[iirri on kaksinkertainen puoliorvon eldkkeeseen niihden.

Hautausavustus. Hautausavustukseen vaaditaan vakuutusmaksut samoilla
perusteilla kuin perhe-eliikkeisiin. Hautausavustus maksetaan edunjiittiijiin
omaisille tai kuolinpesiille.

Hautausavustuksena maksetaan edunjiittiijtin kuuden kuukauden vanhuuse-
l2ikettii vastaava kertasumma, ei kuitenkaan enempiiii kuin 10 0/o korkeimmasta
mahdollisesta eliikkeen perusteena olevasta tuloita. Vuonna 1987 hautausa-
vustus on siten enintdiin CAD 2.590.

Eliikeoikeuden jako avioerossa ja avoliiton piiiittyessii. Avioeron yhteydessii
puolisoille avioliiton aikana karttunut el?ikeoikeui jaetaan tasan h-eiden kes-
ken. Vuodesta 1987 liihtien jako on automaattinen. Aviopuolisot voivat kui-
tenkin ennakkosopimuksella sopia siitd, ettei eliikeoikeuksia mahdollisessa
avioerossa tulla jakamaan. Toistaiseksi provinssien perheoikeuslait eiviit kui-
tenkaan mahdollista jaosta luopumista. Terveys- ja sosiaaliministeri<i voi pddt-
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tee, ettei jakoa tehdii, jos siitii on vahinkoa molemmille puolisoille. El2ikeoi-
keuden jako tehdiidn hakemuksesta silloin, kun puolisot ovat asuneet erill?iiin
v[hintiiin yhden vuoden ilman muodollista avioeroa. Samalla tavalla voidaan
jako tehdii-hakemuksesta, kun avoliiton piiiittymisestli on kulunut viihint?iiin
yksi vuosi.

ElSikeoikeuden jako avio- ja avoliitossa. Vuoden 1987 alusta ovat avioliitossa
tai avoliitossa olevat 60 vuotta tiiyttiineet henkiltit voineet jakaa keskentiiin
liiton aikana karttuneet eliikeoikeudet. Jako vaatii, ettii jompi kumpi avio- tai
avopuolisoista sitii hakee ja molemmat hakevat varhennettua tai normaalia
vanhuuseldkettii. Eldkeoikeuksien jaosta voidaan luopua ennakkosopimuksel-
la, jos pronvissien perheoikeuslait sen sallivat. Toistaiseksi teme ei ole mah-
dollista.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan kerran vuodessa -
tammikuussa - kuluttajahintaindeksin muutoksen perusteella.

Rahoitus. Eldkkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmak-
suilla sek[ sijoitusrahaston tuotolla.

Vakuutettu palkansaaja maksaa vakuutusmaksua 1,9 0/o vakuutusmaksun
perusteena olevasta tulosta ja tydnantaja vastaavan mddriin palkoista. Vakuu-
iusmaksua nostetaan molemmilta 0,1 prosenttiyksikdllii vuodessa vuoteen
1991 saakka ja sen jiilkeen 0,75 prosenttiyksikktiii siten, ettd vuodesta 2011
liihtien maksu on kaksinkertainen nykyiseen verrattuna.

Itseniiiset yrittiijiit maksavat omaa eldketurvaansa varten vakuutetun pal-
kansaajan ja tytinantajan yhteisen maksun suuruisen maksun.

Vakuutusmaksun perusteena olevalle tulolle on asetettu ala- ja yliirajat, joi-
den viilissii olevasta iulon osasta vakuutusmaksut maksetaan. Alaraja on CAD
2.500 ja yliiraja CAD 25.900 vuodessa. Alaraja on l0 Yo yliirajasta pytiriste.ttynii
liihim-piiin CAn:iin 100. YHrajaa on nostettu viimeisten 10 vuoden aikana
12,5 oA vuodessa nykyiseen mddrddn, ioka vastaa teollisuuden keskipalkkaa.
Vuodesta 1987 Hhtien yliirajaa tarkistetaan teollisuuden keskipalkan muutos-
ten mukaan.

Ne vakuutusmaksut, joita ei seuraavien kolmen kuukauden aikana tarvita
eliikkeiden maksuun, siirretiidn sijoitusrahastoon. Rahastosta lainataan varoja
provinsseille siinii suhteessa kuin niistii on kertynyt vakuutusmaksuja viimeis-
ten l0 vuoden aikana.

Quebecin eliikej iirjestelmiillii on oma sij otusrahastonsa.
Hallinto. Terveys- ja sosiaaliministeriti alue- ja paikallistoimistojensa avus-

tuksella vastaa jiirjestelmiin hallinnosta. Valtiovarainministerid keriiii vakuu-
tusmaksut verotuksen yhteydessii. Quebecin eliikej?irjestelm[ssii hallinto on
provinssin eliikevirastolla. Provinssin valtiovarainministeri<i keriiii vakuutus-
maksut.

Terveys- ja sosiaaliministeriti toimii ensimmdisend valitusasteena tulon
arviointia, etuuden saantia ja m6[r?i?i koskevissa asioissa. Toisena asteena on
kolmijiiseninen tarkastuskomitea. Valittaja ja ministeriti valitsevat kumpikin
komiteaan yhden jiisenen ja he yhdessii puheenjohtajan. Tarkastuskomitea
kokoontuu valittajan asuinpaikkakunnalla. Kolmantena valitusasteena on el6-
kelautakunta, johon voi valittaa vain, jos lautakunnan puheenjohtaja siihen
suostuu. Eliikelautakunnassa on puheenjohtaja ja enintiitin kahdeksan jiisentii,
jotka ovat korkeimman oikeuden ja provinssin ylemmiin oikeusasteen tuoma-
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reita. Vakuutusmaksuja koskevista pridt<iksistd voidaan valittaa ensin valti-
ovarainministeri<irin ja sen jiilkeen eliikelautakuntaan.

| | .2 .3 . Vapaaehtoiset lisiieliikej iirj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Ty<inantajakohtaisten lisiieliikejiirjestelmien piiriin kuu-
luu noin puolet palkansaajista. Julkisella sektorilla kattavuus on ldhes 100 0/0,

yksityisellzi sektorilla noin 40 0/0. Eliikejiirjestelmiii on yhteense 16.000, joista
700 on julkisen sektorin palkansaajia varten.

Lisiieldkkeet toteutetaan vakuutussopimuksilla vakuutusyhticiissd ja eliike-
kassoilla. Lisiieliikejiirjestelmistii kolme neljdsosaa on vakuutussopimuksiin
perustuvia ja yksi neljtisosa elzikekassoja. Vakuutetuista kolmasosa on vakuu-
tussopimuksissa ja kaksi kolmasosaa eldkekassoissa.

Etuudet. Yleisin eldke-etuus on vanhuuseliike. Normaali eliikeikii on 65
vuotta, mutta varhaiseliikkeelle voi pii?istii jo 55 vuoden iiistd. Monissa jiides-
telmissii maksetaan my<is ty<ikyvyttrimyyseliikkeitii. Perhe-eliikkeet ovat sitd
vastoin harvinaisempia.

Yksityiselld sektorilla hieman yli puolet vakuutetuista on jiidestelmissii, jois-
sa eliike mdiirriytyy ty<iuran pituuden ja loppupalkan tai koko ty<iuran keskipal-
kan mukaan. Kolmasosa vakuutetuista on jiirjestelmissd, joissa eliikettd kart-
tuu tasasummalla vuosittain. Loput ovat muun tyyppisissii jiirjestelmissd, esi-
merkiksi yrityksen voitonjakoon perustuvia elzikkeitd maksavissa jdrjestelmis-
sii. Tyypillinen eldketurvan tavoite on 60-70 0/o eliike loppupalkasta yhdessei
yleisen lisziekikkeen kanssa.

Kuudessa provinssissa l0:stii sekii liittovaltion valvonnassa olevia eliikejiir-
jestelmiti koskevana on voimassa lakeja, jotka sisiiltziviit mii[rtiyksiii jiirjestel-
mien vakuutusteknisestd turvaavuudesta, varojen sijoitustoiminnasta, iahas-
toimattomien eldkevastuiden ehdoista sekii eldketurvan koskemattomuuden
viihimmiiisehdoista. Ty<ipaikkaa vaihdettaessa eldketurvan on s?iilyttiivii l0
vuoden vakuutusaj an ja 45 vuoden iiin tdyttiimisen jiilkeen. Yhdessd provins-
sissa - ontariossa - on vuodesta 1980 voimassa laki, joka turvaa vakuutet-
tujen kartuttamien eliikeoikeuksien koskemattomuuden viihintii2in kolme
vuotta voimassa olleen eliikejiidestelmdn lopettamisen varalta.

Indeksitarkistus. Sdiinnrilliset indeksitarkistukset ovat harvinaisia. Tavalli-
sempaa on korottaa eliikkeitii aika ajoin. Niissiikiiiin jtirjestelmissii, joissa
indeksitarkistuksia tehdiiiin szidnntillisesti, ei esimerkiksi hintojen nousua kor-
vata kokonaan. Tavallisesti korvaus on vain puolet.

,Rahoitus. Yksityisellii sektorilla 55 0/o vakuutetuista osallistuu eliikkeiden
rahoitukseen yhdessii ty<inantajan kanssa. Muissa yksityisen sektorin jiirjestel-
missii tytinantajat rahoittavat eldketurvan yksin. Julkisella sektorilla vakuute-
tut osallistuvat l6hes poikkeuksetta eliikkeittensd rahoitukseen ty<inantajan
ohella.
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1 1.3. Yhdysvallat

Eliikej iirj estelmiit:
- yleinen eliikejiidestelm?i
- muut eliikejiirjestelmeit

- rautateiden eliikejiirjestelmzi
- liittovaltion eldkejiirjestelmd
- osavaltioiden j a kuntien eliikej iirjestelmiit

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

(USDI=FIM4,52)

I 1.3. 1. Yleinen eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Yleiseen eliikejiirjestelmzizin (vuodelta 1935) kuuluvat kiiytiinn<illi-
sesti katsottuna kaikki yksityisen sektorin palkansaajat. Ulkopuolella ovat vain
tilapiiistii ty<itii tekeviit koti- ja maatalousty<intekijiit. Jtirjestelmzissd ovat my<is
ne julkisen sektorin palkansaajat, joilla ei ole omaa korvaavaa eliikejiirjestel-
mriii.

Itseniiisistzi yrittiijistii jiirjestelmiiiin kuuluvat ne, jotka ansaitsevat enemmdn
kuin USD 400 vuodessa.

Eliikejiirjestelmti2in kuuluvat my<is ulkomailla yhdysvaltalaisen tytinantajan
palveluksessa ty<iskenteleviit Yhdysvaltain kansalaiset sekd - vuodesta 1984
Itihtien - mytis ne ulkomaan kansalaiset, joilla on kotipaikka Yhdysvalloissa.
My<is ulkomailla ty<iskentelevd yrittiijii, jolla on kotipaikka Yhdysvalloissa,
kuuluu pakollisesti jiirjestelmziiin.

Etuudet. Eliikejiirjestelmiistd maksetaan vanhuus-, tytilqrvytttimyys- ja per-
he-eliikettii sekd hautausavustuksia.

Eliikkeet maksetaan ulkomaille ulkomaiden kansalaisille kuuden kuukauden
ajan. Sen jiilkeen eliike maksetaan sosiaaliturvasopimuksen nojalla tai siinii
tapauksessa, ettd edunsaaja saa eliikkeensii tdyden vakuutusajan perusteella tai
oli asunut Yhdysvalloissa viihintiiiin 10 vuotta. Ellei sosiaaliturvasopimusta
ole, vaaditaan lisdksi, ettd edunsaajan asuinmaa maksaa eliikkeitii vastaavassa
tapauksessa Yhdysvaltain kansalaisille ulkomaille. Vuoden 1984 jtilkeen per-
he-eliikkeitii ja muihin eliikkeisiin huoltovelvollisuuden perusteella maksetta-
via korotuksia ei makseta ulkomaille ulkomaiden kansalaisille ilman sosiaali-
turvasopimusta, jos edunsaajat eivdt olleet asuneet Yhdysvalloissa viihintiitin
viittii vuotta vakuutetun perheenjdsenend.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldkeikii on 65 vuotta. Eliikeikiiti nostetaan kahdella
vuodella vuoteen 2027 mennessd. Vuodesta 2000liihtien 65 vuoden ellkeikiiii
nostetaan kahdella kuukaudella kutakin ik2iluokkaa kohti, kunnes eliikeikd on
66 vuotta vuonna 2009. Vuoden 2020 j?ilkeen eliikeikii alkaa jiilleen kohota
piiiityen 67 vuoteen vuonna 2027.

Nykyisin eliikeikii on alaspdin liukuva siten, ettd eltike voidaan ottaa 62
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vuoden itistii ltihtien, mutta eliikkeen miiiirii on silloin pysyvdsti vdhennetty 65
vuoden iiin jzilkeenkin. Alennus on 5/9o/o kuukaudessa di A Zn 0/o vuodessa.
Eliikettii voidaan mytis lykiitd yl<ispziin, jolloin sen miiiird kasvaa L/40/oktru-
kaudessa eli 3 0/o vuodessa. Tiimii lykkiiysprosentti koskee niitii vakuutettuja,jotka tiiyttiivet 65 vuotta ennen vuotta iggO. VuoOesta 1990 liihtien lykkey;:
korotus kasvaa 0,5 prosenttiyksikkde kunakin vuonna niin, ettd vuodesia 2008
lzihtien se on 8 o/o vuodessa.
.. Vakuutusajaksi katsotaan aika vuodesta lg50ldhtien tai 21 ikiivuoden tiiyt-

tdmisestd, jos se on tapahtunut vuoden 1950 jiilkeen. vakuutusmaksuja 'on
elzikkeen saamiseksi maksettava viihintiidn yfrdeltii kalenterineljiinnesvuddelta
Yygdgn 1950 jiilkeentai2l vuoden tiiyttiimisestii 62 vuoden ikiiiin tai yhteensii
40 kalenterineljdnnesvuodgfla, Siirtymiikausi jatkuu 40 kalenterineljdnnesvuo-
den osalta vield vuoteen l99l saakka. Vuonna 1987 tiiyden ekikkeen saa 65
vuoden iiissii 36 kalenterineljdnnesvuoden vakuutusajan jiilkeen. Siitd vaati-
mus kasvaa yhdellii kalenterineljdnnesvuodella kutakin vuotta kohti, kunnes
vuonna l99l eliikkeelle jiiiiv?iltd vaaditaan 40 kalenterineljiinnesvuotta.

Vaaditun vakuutusajan teytyttyd elzikkeen mdiirzi riippuu ainoastaan eldk-
keen perusteena olevan tulon suuruudesta. Eliikkeen peruitee.ra olevana tulona
kiiytetiirin vakuutusmaksujen perusteena ollutta keskimiiiiniistii tuloa vuodestal95l liihtien tai 2l ikiivuoden tiiyttiimisestii 62 ikiivuoden tiiyttzimiseen. Naiita
vuosista viihennetdiin pois viisi tuloiltaan huonointa vuotta. Jos loppututos on
vakuutetun kannalta parempi, voidaan 6l ikiivuoden jiilkeisilla vuositta korva-
ta aikaisempia vuosia. Eliikettii laskettaessa tarkistetaan aikaisempien vuosien
tuloja palkkatasoa mittaavalla indeksillii 60 ikzivuoteen asti, mutti sen jiilkeen
kiiytetiiiin todellisia tuloja. Eliikkeen perusteena olevalla iulolla on yUraia,
USD 43.800 vuodessa.

. .Kun eliikkeen perusteena oleva tulo on laskettu, saadaan ekikkeen mziiirii
laissa olevasta taulukosta. Vanhuuseldkkeen enimmdismiiiirii on USD 793
kuukaudessa. (Eliikkeen viihimmdismdtirii jiitidytettiin vuonna 1977 USD:ksi
122- kuukaudessa ja poistettiin kokonaan uuiilta eldkkeensaajifta vuonna
l e8l.)

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan korotukset huollettavasta aviopuolisosta ja
lapsesta. Korotus maksetaan huollettavasta 65 vuotta - tai 62 r.riottu, 

"arr.i-netyn eliikkeen ollessa kyseessd - tdyttdneestd aviopuolisosta, tai iiistii riippu-
matta, jos edunsaaja huoltaa alle l6-vuotiasta tai ty<it yvytdntd hsta. A"i;;il-
liso katsotaan huollettavaksi, jos hdnen oma eltikkeensa ei ylld puolee" piofi-
son eldkkeestii. Eriiissii osavaltioissa avoliitto rinnastetaan iviotiittoor. i(oro-
tuksen suuruus on 50 0/o edunsaajan eldkkeestii. Saman suuruinen korotus mak-
setaan alle l8-vuotiaasta tai alle 22-vtotiaasta tyrikyvyttcimiistii lapsesta, mi-
krili edunsaajalla ei ole puolisoa, joka olisi oikeuiettu korotukseen. Lupri[o.o-
tus voidaan maksaa my<is lapsenlapsesta, jos lapsen omat vanhemmat ovat
kuolleet tai ovat tytikyvytt<imiii ja isovanhernmaf ovat huoltaneet lasta viihin-
tddn vuoden ajan. Huoltovelvollisuuden perusteella maksettavien korotusten
ylargjT on yhdessti edunsaajan vanhuuseltilkeen kanssa noin 175 o/o ytsinaisen
henkil<in enimmdiseliikkeestti.
-. Eronneella puolisolla on erdissd tapauksissa oikeus eldkkeeseen entisen puo-
lison vakuutuksen perusteella. Avioliiton edellytettiiin jatkuneen viihintadn l0
vuotta ja eronneen puolison tziyttiineen 62vtoita. Eliike maksetaan alennettu-
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na 62-65 ikiivuosien viilillii. Eronnut nainen saa eldkkeen ilman ikiirajaa, jos
hrin huoltaa alle 16-vuotiasta lasta tai lasta, jonka tyokyvyttdmyys on alkanut
ennen 22 ikdvuotta. Eronnut puoliso saa eldkkeen, vaikkei entinen puoliso
olisikaan hakenut eliikettii, jos avioero oli jatkunut vzihintzidn kaksi vuotta.

Kaikilla vanhuuseldkkeen saajilla, jotka ovat alle 7O-vuotiaita, mahdolliset
ansiotulot voivat alentaa el6kett6. Eliikettii alennetaan, kun ansiotulot ylittiivzit
USD 8.160 vuodessa 65-69-vuotiaalla ja USD 6.000 vuodessa alle 65-vuoti-
aalla. Kukin kaksi dollaria ansioista, jotka ylittevet nuo mddrdt, alentaa eliiket-
tii yhdellli dollarilla. Kun eliikkeensaaja tayttaa 70 vuotta, eivdt ansiotulot eniiii
vaikuta eliikkeen miiiiriiiin.

Tytikyvytttimlryseliike. Tycikyvytttimyyselzike maksetaan, jos vakuutettg on
fyysisesii iai psyyttisesti kyvyttin mihinkiidn toimeentulon antavaan ty<ih<in.
TytrkyvytttimyyOen edellytetiiiin kestdneen tai kestdviin yhteensii vdhintiiiin 12

kuukiuita tai' johtavan kuolemaan. Tyokyvytt<imyyttd arvioitaessa otetaan
vakuutetun ikri, koulutus ja ty<ikokemus huomioon.

Tyrikyvytt<imyyseliikkeen saamiseksi vakuutetun edellytetdiin maksaneen
vakuutusmaksuja viihintiiiin yhdeltii kalenterineljdnnesvuodelta jokaisena
vuonna vuoden-1950 jiilkeer-tai2l ikdvuoden teiyttiimisestzi. Vakuutusmaksut
edellytetazin my<is tyOtyvyttOmyyttri edeltdviiltd vuodelta tai 62 ikdvuodelta,
jos se on ollut aikaisemmin. Jokaisessa tapauksessa edellytet_ii2in, ettii vlkuute!--
iu o1 maksanut vakuutusmaksut 20 kalenterineljdnnesvuodelta viimeisist?i 40
kalenterinelj dnnesvuodesta.

Vakuutujmaksuvaatimuksia on alennettu nuorten henkiltiiden ja sokeiden
osalta. Sokeilta ei vaadita 20 kalenterineljdnnesvuoden viihimmdisvakuutusai-
kaa. Ennen 31 ikdvuotta tycikyvyttrimdksi tulevalta edellytetdiin vakuutusmak-
sut puolesta niistii kalenterineljdnnesvuosista, jotka ovat kuluneel2l ikivuo-
den taiyttiimisen jailkeen, mutta viihinttiiin kuudelta kalenterineljzinnesvuodel-
ta. All'e 2$-vuotiaana tytikyvytt<imiiksi tulevalta vaaditaan vakuutusmaksut
vrihint[zin kuudelta kalenterineljtinnesvuodelta.

Eliikkeen maksu aloitetaan viiden kuukauden odotusajan jdlkeen. Eliike lop-
puu normaalissa eliikeiiissii, jolloin ryhdyttiiiin malrsamaan vanhuuseldkettii.- 

Tytikyvytttimyyselzike on saman suuruinen kuin vanhuuselfike ja siihen
malisetian samif korotukset kuin vanhuuseldkkeess[. Korotukset voivat kui-
tenkin olla enintiidn 85 o/o indeksillii tarkistetuista keskiansioista ennen ty<iky-
vyttomyyttii tai 150 0/o elakkeestii riippuen siitd, kumpi on alhaisempi.-Eduniiajan 

on hyvdksyttzivii tarjottu kuntoutus. Mahdollisen tytikokeilun
ajalta ja ty-<ihOn pysyviiisesti palaamisen jiilkeen eliikettii maksetaan yhteensii
27 kuukaudelta.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan leskelle, lapselle sekzi edunjiittiijiin van-
hemmille.

Perhe-ekike edellyttiizi, ettii edunjiittiijii sai eliikettzi tai oli maksanut vakuu-
tusmaksut yhdeltii kalenterineljdnnesvuodelta kultakin vuodelta vuoden 1950
jzilkeen tai 2l ikdvuoden tziyttiimisestd kuolemaa edeltdvii vuosi mukaan luet-
iuna. Enintriiin vakuutusmaksut vaaditaan 40 kalenterineljiinnesvuodelta.
Alennetut vakuutusmaksuvaatimukset koskevat lapsia ja lasta huoltavia les-
kiii. Heidiin osaltaan vakuutusmaksut vaaditaan kuudelta kalenterineljdnnes-
vuodelta viimeisistii l3 kalenterineljdnnesvuodesta.

Leskeneliike. Elzikettii ryhdyt?iiin maksamaan nais- ja miesleskelle 60 vuo-
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den idssd. Tiiysi eldke tulee maksuun vasta 65 vuoden iiissd. Kuten yleistd
vanhuuseldkeikdii, my<is leskeneldkkeen saamisen ikdrajaa tullaan nostamaan
tulevaisuudessa, joskin eri tahdissa. Lesken eliikeikfl on 65 vuotta vuoteen
2000 saakka niille, jotka tiiyttiiviit 60 vuotta siihen mennessd. Tiimiin jiilkeen
eliikeikiiii nostetaan asteittain siten, ettd se on 66 vuotta vuonna 2oO5 ja 67
vuotta vuonna 2029.

Elzikkeen maksu voidaan aloittaa jo 50 vuoden idssd, jos leski on tytikyvy-
tcin. Tyokyvytt<imyysmeeritelme on kuitenkin tiukempi kuin varsinaisessa
ty<ikyvytttimyysel?ikkeessii. Lesken edellytetddn olevan kywtin mihinkiiiin
tycihtin. Lisiiksi ty<ikyvytttimyyden on pitiinyt alkaa seitsemdn vuoden kulues-
sa edunjiittiijln kuolemasta tai, lasta huoltavan lesken ollessa kyseessd, vii-
meistiiiin seitsemdn vuoden kuluessa lapsen huoltamisen perusteella saadun
perhe-eldkkeen loppumisesta.

Leskeneldke on 65-vuotiaalle leskelle 100 o/o edunj?ittiijiin eliikkeestii ja 60-
64-vuotiaalle tai 50-59-vuotiaalle tytikyvytt<imdlle leskelle 71,5o/o edunjiittii-jiin eliikkeestii. Iktivuosien 60 ja 65 viililld maksetaan alennettu eliike. Alennus
on 19/40 0/o uiydestzi eliikkeestii kuukaudessa. Alle l6-vuotiasta lasta huoltavan
lesken eldke on vdhintiiiin 75 0/o edunjiittiijiin eliikkeestii. Leskeneltike makse-
taan my<is eronneelle puolisolle, joka oli ollut naimisissa edunjiittiijiin kanssa
viihintiizin l0 vuotta tai joka huoltaa lasta.

Leskeneltikkeen maksamista ei lopeteta, jos leski menee avioliittoon lesken-
eltikettii saavan henkiltin kanssa. Eliikettii ei lopeteta siindkridn tapauksessa,
ettd leski menee naimisiin henkikin kanssa, joka ei saa eldkettii, jos leski itse on
tiiytttinyt 60 vuotta. Tiimii koskee mycis leske:i, joka saa eldkkeen eronneelle
puolisolle maksettavien sddnn<isten perusteella.

La-pselgliike. Lapseneliike maksetaan alle l8-vuotiaalle tai tydkyvytt<imiille
orvolle. Eldkkeen mdiird, on 75 0/o edunjiittiijdn eliikkeestzi.
_ Eliike edunjiittiijiin vanhemmille. El?ike maksetaan edunjiittiijtin vanhemmil-
le, jotka_o_vat teytteneet 62 vuottaja olleet taloudellisesti riippuvaisia edunjiit-
tiijiistii. Yhdelle edunsaajalle eliike on 82,5 0/o ja kahdelle l50o/o edunjiittiijdn
el?ikkeestii. Kahdelle edunsaajalle maksetaan eltikettd kuitenkin enint-iiiin ien
verran kuin edunjefiitjaja hiinen puolisonsa olisivat saaneet 65 vuoden ids-
sii.

Perhe-eliikkeiden yhteismiilirii. Perhe-eliikkeiden yhteismziiirii ei saa ylittee
edunjiittiijtin vanhuuseliikkeen enimmdismddrdd,,johon on laskettu mukaan
perhekorotukset. Entiselle puolisolle maksettavaa eliikettd ei kuitenkaan lueta
m ukaan perhe-el:ikkeiden yhteismiiiiriiiin.

Hautausavustus. hautausavustuksena maksetaan leskelle edunjdttiijiin kol-
men kuukauden eliike. Jos leskeii ei ole, avustus voidaan maksaa-edun3attalan
lapsille. Hautausavustuksen miiiirii on USD 225, jos leski ei asunut ynaessa
edunj?ittiij?in kanssa tai edunsaajana on lapsi.

Lisiiturvajiirjestelmil. Eliiketurvaa tdydentiiti lisiiturvajiirjestelmd, josta mak-
setaan tulosidonnaisia etuuksia vanhuksille, tyrikyvytttimille aikuisille ja lap-
sille, sokeille henkil<iille sekii orvoille ja heid?in kanssaan asuville sukutiisill-e.
Neite etuuksia ei makseta ulkomaille. Jokainen osavaltio miiziriiti itse sen tulo-
tason, joka osavaltiossa tarvitaan viihimmiiistoimeentuloon. Noin puolet osa-
valtioista ktiyttiiii korkeampia viihimmiiistoimeentulorajoja kuin liittovaltion
asettamia viihimmtiisrajoja. Liittovaltio pyrkii edisHmeen korkeampien
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etuuksien maksua kustantamalla myris liittovaltion tason ylittiivien etuuksien
hallinnon menot. Osavaltiot voivat myris itse hoitaa liittovaltion tason ylittti-
vrin lisiiturvan hallinnon.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan kerran vuodessa -
tammikuussa - kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan. Vuodesta 1985
liihtien el?ikkeitii on voitu tarkistaa my<is palkkatason muutoksen mukaan, jos
sen nousu on ollut alhaisempi kuin kuluttajahintaindeksin. Tiimii kuitenkin
edellyttiiii, ettii eliikej?irjestelmiin rahastojen taloudellinen tilanne sitzi vaatii.

Eliikkeiden ja vakuutusmaksujen perusteena olevat tulot on sidottu palkka-
tason muutosta mittaavaan indeksiin. Mytis tiimd tarkistus tehdiiiin kerran
vuodessa, tammikuussa.

Rahoitus. Vakuutetut ja tyrinantajat rahoittavat palkansaajien el2ikkeet. Itse-
nziiset yrittiijiit rahoittavat oman eldketurvansa. Vakuutettu ja tytinantaja mak-
savat vakuutusmaksuna 5,7 o/o ja itsendinen yrittiijti ll,4 o/o eliikkeen perusteena
olevasta tulosta.

Korkein vuositulo, josta vakuutusmaksut maksetaan, on USD 43.800 vuo-
dessa.

Eliikejiirjestelmeillii on kaksi rahastoa, toinen vanhuus- ja perhe-elekkeite ja
toinen tyd-kyvytttimyyseliikkeitd varten. Rahastoissa on noin kahden kuukau-
den eldkemenoa vastaavat summat.

Hallinto. El?ikej[rjestelmdn hallinto on terveys- ja sosiaaliministeri<illii ja
sen alaiselle Sosiaaliturvahallituksella.

Sosiaaliturvahallituksen kenttdorganisaatioon kuuluu kuusi keskustoimis-
toa, l0 aluetoimistoa ja 1.340 piiritoimistoa. Aluetoimistojen alaiset piiritoi-
mistot toimivat vakuutettujen neuvontaeliminii ja eliikehakemusten vastaan-
ottopaikkoina. Ne mytis piieittdvlt useimpien vanhuus- ja perhe-eldkkeiden
mytintiimisestei. Keskustoimistot vahvistavat eleikkeiden miidriit ja ilmoittavat
ne valtiovarainministerirille maksatusta varten. Tytikyvytttimyyseliikehake-
mukset ratkaistaan kunkin osavaltion elimissii. Sosiaaliturvahallitus vahvistaa
tytjkyvytttimyyseliikepziiittikset.- 

Viltiovarainministeriti keriid vakuutusmaksut, maksaa eliikkeet ja huolehtii
j iirj estelm[n rahastoista.- 

My<is tuloharkintaisen lisiiturvajiirjestelmzin hallinto kuuluu Sosiaaliturva-
hallitukselle ja sen piiritoimistoille.

Epkkeite koskevit valitukset tutkitaan ensin eliikkeen mytintdneessii laitok-
sessa. Tamiin jdlkeen valittajalla on oikeus tulla kuulluksi Sosiaaliturvahalli-
tuksen alaisen-tutkinta- ja valitustoimiston hallintotuomarin edessd. Hallinto-
tuomareita on suurissa kaupunkikeskuksissa tai he matkustavat niihin valitus-
ten kdsittelyd varten. Hallintotuomarin piiiittiksestii voidaan valittaa tutkinta-
ja valitustoimiston valitusneuvostoon. Sen jiilkeen on mahdollista nostaa
oikeusjuttu liittovaltion yleisissii tuomioistuimissa.

| 1.3.2. Muut eliikejiirjestelmdt

Yleisen eliikejiirjestelmiin rinnalla toimii rautateiden eliikejiirjestelmii ja fukui-
sia julkisen sektorin palveluksessa olevien eliikej?irjestelmi?i. Osa niiistii jiirjes-
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telmistti on yleistii el?ikejiirjestelmdii tdydentiivid, osa korvaavia jdrjestelmiii.
Rautateiden eliikejiirjestelmiidn vuoden 1974 jalkeen tulleet uudet vakuute-

tut kuuluvat my<is yleiseen eliikejiirjestelmiiiin ja saavat siten rautateiden eld-
kejiirjestelmiistii listieltikkeit?i. Jiirjestelm[n ekike-etuudet ovat samat kuin ylei-
sessii jdrjestelmdssd, mutta eldketaso on korkeampi. Jiirjestelmiillii on oma hal-
linto-organisaationsa. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen, tyrinantajien ja liit-
tovaltion maksuilla.

My<is liittovaltion virkamiesten eliikejiirjestelmdd on muutettu siten, ettd
vuoden 1983 jiilkeen liittovaltion palvelukseen tulleet uudet vakuutetut kuulu-
vat myds yleiseen eliikejiirjestelmdiin saaden liittovaltion jiirjestelmiistd vain
lisiieliikkeitii. Etuuksina maksetaan vanhuus-, tytikyvyttrimyys- ja perhe-eliik-
keitti. Vuodesta 1978 liihtien jiirjestelmiissd ei ole kiiytetty pakollista eroamis-
ikee. EHkkeelle voi piiiistii 55 vuoden iiist?i liihtien. Tietyissii ammateissa e16-
keikd voi olla sittikin alempi. Vanhuuseliikkeen tdysi miitirzi on 80 0/o eldkkeen
perusteena olevasta palkasta 42 vuoden vakuutusajan jiilkeen. Vakuutetut voi-
vat itse parantaa eldketurvaansa maksamalla vapaaehtoisia vakuutusmaksuja
aina l0 0/o:iin ja liittovaltio ty<inantajana 5 o/o:iin asti palkasta. Muutoin eliikb-
turvan kustantavat vakuutetut ja liittovaltio. Liittovaltion palveluksessa olevia
varten on virkamiesten eliikejtirjestelmiin lisiiksi 37 muuta eliikejiirjestelmdii.

_Osavaltioiden ja kuntien palveluksessa olevia varten on yli O.OOO eUteiiifes-
telmiiii. Osavaltiolla on yleensii kaksi jiirjestelmdii, joista toinen kattaa opetta-
jat ja toinel puut palkansaajat. Kunnilla on liihes poikkeuksetta erillinen jiir-
jestelmii poliiseja ja palolaitosta varten ja toinen muita palkansaajia varien.
Opettajilla voi lisdksi olla oma jiiq'estelmii, elleivdt he jo liuulu osavaltion jiir-
jestelmiiiin. Noin 70 7o osavaltioiden ja kuntien palvelulsessa olevista on myris
yleisessii eliikejiirjestelmdssii. Heille maksetaan osavaltioiden ja kuntien jiirjes-
telmistd lisiieliikkeitd. Vakuutetut ja tyrinantajat rahoittavat eliikkeet muissa
kuin poliisien ja palokuntien eliikejiirjestelmissd. Viimeksi mainittujen eliik-
keet ty<inantajat kustantavat yksin.

I 1.3.3. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Yleistd lisiieliiketurvaa tiiydentdviin lisdeliikejtirjestel-
miin kuuluu hieman yli puolet yksityisen sektorin palkansaajista. Lisiieliikejiir-
jestelmiii on yleisimmin niillii aloilla, joilla palkansaajien jiirjestdytymisaste on
korkein eli teollisuudessa. Viihiten jiirjestelmiti on palvelualoilla ja kaupan pii-
rissii. Yhteensii lisiielzikejiirjestelmid on noin 800.000, mutta useat niiitii ovat
pieni6, vain alle l0 vakuutetun eliikejiidestelyjii. Noin puolet vakuutetuista on
tyciehtosopimuksilla sovituissa jiirjestelmissii. Kaikista vakuutetuista hieman
yli puolet on yhden tytinantajan ja loput useita ty<inantajia kiisittiivissii ekike-
j?irjestelmissii. Lisiieliikejiirjestelmdt toteutetaan vakuutuksilla vakuutusyhti-
<iissii tai yrityksen omalla eliikekassalla.

Vuoden I 97 4 eldkelaki asettaa yksityisen sektorin listieliikej iirj estelmille tie-
tyt viihimmdisvaatimukset, vaikkei teektiiin jiirjestelmien perusiamista pakol-
liseksi. Lisiieliikejiirjestelmzin piiriin tullaan 2l vuoden iiissii yhden vuoden
ty<issiiolon jiilkeen. Eldketurvan tulee siiilyii koskemattomana asteittain 25-
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100 o/o:sti 5- 15 vuoden vakuutusajan jiilkeen. Ty<invoimaministeri<issii toimii
luottovakuutuslaitos, j osta on otettava luottovakuutus jiirjestelmiin lopettami-
sen varalta. Luottovakuutus takaa vakuutettujen etuuksien siiilymisen. Ter-
veys- ja sosiaaliministeri<in alainen sosiaaliturvahallitus rekistertii lisiieliikej?ir-
jestelmissd karttuneet etuudet.

Etuudet. Etuuksina maksetaan ainakin vanhuus- ja perhe-eliikkeitii. Ldhes
70 0/o j:irjestelmistri maksaa my<is tyrikyvytttimyysel?ikkeitii. Elakkeiden taso
kuitenkin vaihtelee varsin suuresti jiirjestelmiistd toiseen. Tyypillisesti eliite-
turvan tavoitteena on 80 0/o:n eldke loppupalkasta alempipalkkaisille ja 60 o/o:n

eldke korkeampipalkkaisille. Noin kaksi kolmasosaa jiirjestelmistd yhteenso-
vittaa etuudet paloilisten eliikkeiden kanssa. Maksussa olevia eliikkeit?i tarkis-
tetaan yleenszi vain tytinantajan harkinnan mukaan. Kolme neljdsosaa vakuu-
tetuista on jiirjestelmissd, jotka tytinantajat kustantavat yksin.

Itsendisei yrittiijiit voivat vuoden 1974 verolain puitteissa jiirjestiiti itselleen
lisiieltiketurvaa. Sama oikeus annettiin tiillii lailla niille palkansaajille, jotka
eivdt ole tytinantajan jiirjestiimiin lisiielZiketurvan piirissii. Vuonna 198l jiirjes-
tely laajennettiin koskemaan kaikkia palkansaajia. Lisiieliiketurva toteutetaan
miksamalla vakuutusmaksuja pankissa tai vakuutusyhtidssii avattavalle eliike-
tilille. Tyrinantajat voivat hilutessaan maksaa vakuutusmaksuja tydrrteki-j<iir
tensii eldkkeitd varten nriiden el2iketileille. Noin 20o/oyittajist?i ja 17 o/opalkan-

saajista on jiirjestiinyt itselleen lisiieliiketurvaa. Eldketilien vakuutusmaksuja ja
niiden tuottoa voidaan ryhtyii nostamaan 59 l/2 vuoden iiistii.
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12. Suomen sosiaaliturva-
sopimukset

Ulkomailla ty<iskentelevien ja asuvien sosiaaliturvaa siiiidellddn varsin pitkiille
sosiaaliturvasopimuksilla, joita valtiot - kaksi tai useampia - solmivat kes-
keniizin. Sosiaaliturvasopimusten merkitys on jatkuvasti kasvanut tyrivoiman
liikkuessa yhd suuremmassa mddrin valtiollisten rajojen yli.

Suomella on sosiaaliturvasopimukset Pohjoismaiden, Espanjan, Ison-Bri-
tannian, rtivallan, Kanadan, Kreikan, Quebecin, saksan liittotasavallan ja
Sveitsin kanssa. Yhdysvaltain kanssa Suomella on eldkkeenmaksusopimus.
Neuvotteluja sosiaaliturvasopimuksen solmimisesta kiiydiiiin eriiiden muiden
maiden kanssa.

Pohjoismaiden -Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan - vdlinen
sosiaaliturvasopimus tuli uusittuna voimaan vuonna 1982. Entinen sopimus
oli vuodelta 1956. Saksan liittotasavallan sopimus tuli voimaan vuonnalg8l.
Ison-Britannian sopimus vuodelta 1960 uusittiin vuonna 1984. Sveitsin sopi-
mus on vuodelta 1986. Espanjan, Itiivallan, Kanadan, Kreikan ja euebecin
sopimukset tulivat voimaan vuonna 1987.

Sosiaaliturvasopimukset koskevat eriiin poikkeuksin eldke-, sairaus-, tapa-
turma- ja tytitt<imyysvakuutusten sekd perheavustusjtirjestelmien etuukiia.
Eliikevakuutusjiidestelmistzi on sopimusten ulkopuolelle jiitetty kaikki tyci-
markkinasopimuksiin perustuvat eliikejiirjestelmiit ja vapaaehtoiset lis?ieliii<e-
jiirjestelmiit. Sopimusten ulkopuolella ovat esimerkiksi Ison-Britannian kaikki
ansioperusteiset eliikkeet, Ruotsin sopimuspohjaiset lisiieliikkeet ja Sveitsin
tycieliikkeet.

Sosiaaliturvasopimuksilla asetetaan kummassa tahansa sopimusmaassa
tytiskentelevd, ja asuva toisen sopimusmaan kansalainen samaan asemaan
maan omien kansalaisten kanssa. Ndin ollen sopimusmaan on sovellettava
lainstiiidiint<iiiuin toisen sopimusmaan kansalaiseen samalla tavalla kuin omiin
kansalaisiinsa, ellei sopimuksessa ole tiistii poikkeavia mddr?iyksiii.

Sosiaaliturvasopimukset miiiiriizivdt, kummassa maassa niiden piiriin kuulu-
vat henkil<it on vakuutettava. Sopimusten mukaan sosiaaliturva hoidetaan sii-
nd maassa, jossa henkild tydskentelee ja asuu. Tiihiin ptiiisii?int<i<in on kuitenkin
poikkeuksia, joista tiirkein koskee niin sanottuja liihetettyjii tyrintekij<iitii. He
pysyviit oman maansa sosiaaliturvan alaisena lyhyen mdiirdajan, kun heidiin
tydnantajansa on ldhettdnyt heiddt tilapiiisesti tydskentelemiiiin toisessa sopi-
musmaassa. Pohjoismaiden, Ison-Britannian ja Saksan liiffotasavallan sopi-
muksissa tiimii miiiirliaika on l2 kuukautta, muissa sopimuksissa 24 kuukaut-
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ta. Niiitii miiiiriiaikoja voidaan poikkeustilanteissa hakemuksesta pidentiid.
Tyciskentelymaassa vakuuttamisesta poiketaan paitsi liihetettyjen tydntekijdi-
den osalta myris silloin, kun on kysymys valtion virkamiehist2i, kuljetusalan
tyontekij<iiste tai merimiehistti,

Sosiaaliturvasopimusten perusteella vakuutettu voi sopimusmaan etuutta
hakiessaan lukea hyviikseen toisen maan eliikevakuutuslainsddddnntin mukai-
sen vakuutusajan, kun ensiksi mainittu maa vaatii tietyn viihimmilisvakuutus-
jan, jotta oikeus etuuteen sen lainsddd?inntin mukaan syntyisi.

Sopimusmaassa vakuutetulle myrinnetyt ansioeltikkeet maksetaan sopimuk-
sen perusteella saman suuruisena siitii riippumatta, kummassa maassa edun-
saaja asuu. Niiin ollen esimerkiksi Suomen tycieliikkeet maksetaan toiseen
maahan mytinnetyn suuruisina. Suomen kansaneldkkeet maksetaan toiseen
Pohjoismaahan vain niin kauan, kunnes oikeus asuinmaan kansaneliikkeeseen
syntyy. Muihin sopimusmaihin voidaan Suomen kansaneldkkeen pohjaosa
maksaa tietyin edellytyksin.
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13. Liitetaulukot

Liitetaulukoissa on luettelot lakisii?iteisistii tai muuten pakollisista eliikejiirjes-
telmistii neljiiiin maanosaan jaettuina. Taulukkojen ulkopuolelle on jiitetty tyri-
markkinasopimuksiin perustuvat eliikejiirjestelmiit ja vapaaehtoiset el2ikejiir-
jestelmiit, koska niistii ei Euroopan ja muiden maanosien teollisuusmaiden
ulkopuolisista maista ole saatavissa riittiiviin luotettavia tietoja.
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Liitetaulukko l. Elfrkejiirjestelmiit Euroopassa

l' tiseeHfteet 82 %:ua palkansaajista
'' yleisen eHkejerjesrelmen liseeHke tai koruaava lisdelike
" useita muita palkansaajien eliikejiirjesrelmii
1' palkansaajien ja yrittiijien eEkekassajarjestelmet
'' kalasujat, mersatydntekijet
'_' kotiuloustyiintekij?it
' kiisiteollisuumsuuskunnat
'' postilaitos, osuusloimintayrityksel
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Maa Kansan- tai muu
yleinen

eldkejiirjestelm?i

Palkansaajien
yleinen

eliikejiidestelmii
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Liitetaulukko 3. Eliikejiirjestelmet Aasiassa ja Oseaniassa

' l0 tyiintekijen yrityksett' uehinuan 100 tytinlekijen yritykset
'' vdhintiiiin 20 tytinlekijan yrityksetr' vihintiiiin 5 tytintekijan yritykset
'' maatalous, metsatalous, kalastus, kaivosmiehel
'" vdhintiiin 30 rydntekijen yrirykset-' viihintiiiin 35 ryontekijen yritykset
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Liitetaulukko 4. Eliikejii{estelmar Afrikassa

Maa Kansan- tai muu
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'' viihintiiiin 30 tyiintekijen yrirykset
'' viihintiiiin 4 tydntekijen yritykser
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