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Janhunen, JouKo: TIATTTARJESTELMAT TPOIIISUUSMAISSA I99O
Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1990: l. Helsinki 1990.232 s.
Tutkimus kuuluu Elilketurvakeskuksen ulkomaisia eliikejdrjestelmiii ktisitte-

leviiiin tutkimussarjaan. Tutkimuksessa tehdtiiin maailmanlaajuinen analyysi
palkansaajien ja itseniiisten yrittiijien el2lketurvasta vuonna 1990. Eliikejiirjes-
telmien yleisen rakenteen ja oleellisimpien yksityiskohtien vertailun jiilkeen
kuvataan yksityiskohtaisesti valittujen 25 teollisuusmaan eliikejiirjestelmiit.
Tutkimuksessa tarkastellaan mytis Suomen solmimia sosiaaliturvasopimuk-
sia.

Avainsanat: Eltikej?irjestelmd, kansainviilinen vertailu.

Abstract

Janhunen, Jouko: PENSIONS SCHEMES IN INDUSTRIALISED COUN-
TRIES I99O

Studies of the Central Pension Security Institute 1990: 1 Helsinki 1990.232p.
This study belongs to a series of studies on foreign pensions schemes by the

Central Pension Security Institute. The study makes a world-wide comparing
analysis of pension protection of employees and self-employed persons in
1990. The general structures and most essential details ofpensions schemes are
compared. There are detailed descriptions of pensions schemes in selected 25
industrialised countries. Social security agreements concluded by Finland are
also dealt with.
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Johdanto

El?lketurvakeskuksen ulkomaisia el?ikejiirjestelmiii kiisitteleviissii tutkimusten
sarjassa on julkaistu useita tutkimuksia palkansaajien ja itseniiisten yrittiijien
eliikejiirjestelmistii. Nyt kiisillii oleva raportti koskee eldketurvaa teollisuus-
maissa vuonna 1990. Tiimii on ajankohtaistettu ja laajennettu painos vuonna
1987 julkaistusta tutkimuksesta, jonka nimi oli Eliikejiirjestelmiit teollisuus-
maissa.

Kirjan ensimmdisessdluvussa tarkastellaan eldketurvan nykyiste tilannetta
ja kehitystii koko maailmassa. Sen jiilkeen verrataan eldketurvan yleisiii asioita
ja el?ikejiirjestelmien peruspiirteitii piiiiasiassa tutkittujen maiden eliikejiirjes-
telmien valossa. Vertailun jiilkeen esitetiiiin yksityiskohtaiset kuvaukset tutki-
tuista eliikejdrjestelmistii. Kirjan loppuosassa tarkastellaan lyhyesti Suomen
solmimia sosiaaliturvasopimuksia eliikevakuutuksen kannalta. Liiteosassa on
taulukot el?ikej?irjestelmien laajuudesta Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa ja
Oseaniassa sekii Afrikassa.

Eliikejiirjestelmiit kuvataan yksityiskohtaisesti 25 maasta. Kuvauksessa ovat
mukana kaikki Pohjoismaat - Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Liinsi-
Euroopan maista ovat mukana Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Bri-
tannia, Italia, Ittivalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksan liitto-
tasavalta ja Sveitsi. Itti-Euroopan maista mukana ovat Jugoslavia, Neuvosto-
liitto ja Unkari sekti muualta Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat. Niiiden
maiden el?ikejiirjestelmtit antavat kattavan kuvan teollisuusmaiden eliiketur-
van rakenteesta.

Maittaisissa kuvauksissa eldkejIrjestelm?it on jaettu yleisiin eliikejiirjestel-
miin, yksityisen ja julkisen sektorin muihin palkansaajien eliikejiirjestelmiin,
itsendisten yrittiijien eliikejiirjestelmiin ja vapaaehtoisiin lisiieliikejiirjestelmiin.
Tarkimmat tiedot annetaan yleisistzi eliikejiirjestelmistd, jotka kattavat koko
viiestdn tai kaikki palkansaajat tai ainakin pddosan palkansaajista. Muita eld-
kejf,rjestelmi2i kiisitell?iiin suppeammin.

Esityksen pohjana oleva aineisto on koottu lakiteksteistd, sopimusteksteistd,
eldketurvaa kiisittelevistii kirjoista ja esitteistd. Eliikejiirjestelmistii annetut tie-
dot ovat heiniikuussa 1990 voimassa olevien miiiiriiysten mukaiset. Kunkin
maan eliikejiirjestelmien kuvauksen alussa on ilmoitettu valuuttakurssit, joilla
rahamiiiir?it on muutettavissa Suomen markoiksi.
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1 a EHketurvan nykyinen tilanne
maailmassa

Ellketurvalla pyritiiiin varmistamaan toimeentulon jatkuminen vanhuuden,
tyttlqrvyttttmyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eri puolilla maail-
maa on viime vuosikymmeninii eltiketurvaa parannettu varsin nopeasti. Kun
vuonna 1958 yhteensii 58 maassa oli useammin kuin yhden vtiest<iryhmiin
kattava eliikejiirjestelmd, niitii oli 92 maassa vuonna 1967,114 maassa vuonna
1977 ja vuonna 1989 yhteensii 132 maassa.

Eliiketurvan kehitys ei ole kaikissa maissa ollut samanlaista. Yleensii eliik-
keet on ensin jiirjestetty niille vdest<iryhmille, joiden kohdalla se on ollut hel-
pointa joko ryhmtn homogeenisuuden, ammatillisen erityisaseman, alueelli-
sen sijainnin tai muun syyn vuoksi. Erittiiin usein el[keturva on aluksi ulotettu
valtion tai muissa julkisissa triissii oleviin. Edelleen maailmassa on kymmen-
kunta maata, joissa eliiketurvan piirissd ovat vain niimii viiest<iryhmiit. Lisiiksi
maailmassa on noin 30 maata, joissa yhdelliikiitin viiesttiryhmiillii ei ole laki-
siiiiteistd tai muuten pakollista eliiketurvaa. N?imli maat ovat Aasiassa ja Afri-
kassa. Euroopassa ja Amerikassa on sitii vastoin kaikissa maissa useamman
kuin yhden viiestdryhm?in kattava eliikejiidestelmii.

Kun eliikkeet on saatu jtirjestetyksi pienemmille vdest<iryhmille, on seuraa-
vana vaiheena tavallisesti ollut laajentaa eldketurvan piiriii suurempia ryhmid
koskevaksi joko entistd ellkej?irjestelmiiii muuttamalla tai luomalla uusia jf,r-
jestelmiii entisten rinnalle. Palkansaajien eldketurva on useimmissa maissa
pyritty jiirjestiimiiiin kuntoon ennen kuin itseniiisten yrittiijien eliikeongelmia
on alettu ratkoa. Poikkeuksen tiistii muodostavat eriliit niistii maista, joissa on
voimassa koko viiesttin kattava kansaneldkej?irj estelmii. Niissii palkansaajat ja
yrittiijiit on saatettu liittiie etiketurvaan samanaikaisesti. Itsendisten yritttijien
pakollinen eliiketurva on edelleen harvinaista. Vain 63 maassa kaikki tai osa
itseniiisistii yrittiijistii on eldketurvan piirissii. Niiistiikin maista seitsem[ssd
eliikevakuutus on yrittiijille vapaaehtoista. Yrittiijille eliiketurvan jiirjestiineistii
maista puolet on eurooppalaisia.

Kaikki eliikejiidestelmiit ovat jatkuvan muutoksen alaisia. Erityisesti perhe-
eliikkeisiin on viime vuosina tehty muutoksia. Miesleskille on annettu eldkeoi-
keus ja yh6 useammassa maassa leskeneliike on tehty jollakin tavalla tulosi-
donnaiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa mieslesket saivat vuoden 1990 alusta
oikeuden leskenel?ikkeeseen. Samalla jatkuva leskeneliike sidottiin lesken mah-
dollisuuksiin hankkia toimeentulo omalla tytilliiiin. Myos Suomessa tehtiin
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perhe-eliikeuudistus. Se tuli voimaan heinlkuussa 1990.
Kuten johdannossa todettiin, tdss6 tutkimuksessa kiinnitetiidn ptidhuomio

yleisiin eliikej?irjestelmiin, jotka kattavat kaikki tai ainakin pdiiosan palkansaa-
jista. Palkansaajien eliiketurva voidaan jiirjestii?i joko koko viieston kattavilla
kansaneliikejdrjestelmillii ja niite teydentiivillii lisii- tai tytieliikejiidestelmillii,
palkansaajien omilla yleisilH eliikejiirjestelmillii tai eri palkansaajaryhmi[ kat-
tavilla erityisjiirjestelmill?i. Varsin harva maa on ottanut palkansaajien yksin-
omaiseksi eliikej?irjestelmiimuodoksi jonkin nziistii j?irjestelmiityypeistii.
Useimmissa maissa on kiiyttissii useamman tyyppisi?i j?irj estelmiii.

Kansaneliikejiirjestelmiit ovat valtion johtamia eliikejiirjestelmid, joiden pii-
riin kuuluu maan koko vdest<i. Varsinkin Euroopassa on kansaneliikejiirjestel-
mid tiiydennetty lisii- tai tytieHkejlirjestelmilld, jotka kattavat palkansaajat ja
itseniiiset yrittiijiit tai ainakin palkansaajat. Useimmissa maissa ei ole kansan-
eliikejiirjestelmdii, vaan palkansaajilla on yksi yhteinen jiirjestelmd tai tytinte-
kijdillii ja toimihenkil<iillii on molemmilla omat jtirjestelmiinsd. Julkisen sekto-
rin palkansaajat voivat kuulua samaan jlrjestelmiiiin yksityisen sekilorin pal-
kansaajien kanssa. Eriiissii maissa on joko kaikki tai osa itsendisistii yrittiijistii
mukana palkansaajien eliikejiirjestelmissd, toisissa taas yrittiijill?i on omat jiir-
jestelmiinsil palkansaajien jiirjestelmien rinnalla. Erityisjiirjestelmiit koskevat
vain tiettyjii ammattiryhmiii, esimerkiksi julkisen sektorin palkansaajia, meri-
miehifl ja kaivosmiehiii. Erityisjiirjestelmiii on palkansaajien lisiiksi mytis itse-
niiisillii yrittej ilH.

Vaikka maailmassa on edelleen maita, joissa ei yhdelliikiiiin viiest<iryhmiillii
ole lakistldteistii eliiketurvaa, ei se silti estii eliiketurvan olemassaoloa niiissd
maissa. Eliiketurvaa on voitu jiirjestiiii vapaaehtoisilla eliikejtirjestelmillii, joita
tytinantajat ovat perustaneet palveluksessaan olevia varten. Markkinatalous-
maissa on lakisiiiiteistii eldketurvaa laajasti tiiydennetty vapaaehtoisilla lisii-
eliikkeill2i. Niitli tarkastellaan enemmdn tiimdn raportin seitsemdnnessi luvus-
sa.
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2. EHkejiirjestelmien ulottuvuus

Tutkimuksen liitteind olevista taulukoista kiiyviit selville ne vdesttiryhmdt, jot-
ka kussakin maassa ovat mukana eliiketurvassa. Sopimuksiin perustuvat eldke-
jiirjestelmdt ja vapaaehtoiset lisiiellkejiirjestelmiit eivdt kuitenkaan ole taulu-
koissa. El?ikejiirjestelmien maittaisten kuvausten yhteydessii on luettelot kun-
kin maan el?ikej iirj estelmistii.

Yleinen kansaneliikejiirjestelmd maksaa aktiiviajan ansioista riippumatto-
mia eliikkeitii koko viiesttille jokaisessa viidessii Pohjoismaassa. Norjassq
Ruotsissa ja Suomessa palkansaajilla ja itsendisillii yrittiijillii on kansaneldk-
keen lisiiksi ansioihin suhteutetut lisdeldkkeet. Tanskassa on palkansaajilla
kansanelIkejiirjestelm?in ohella oma lisiieliikejiirjestelmiinsii. Sen maksamat
eliikkeet eivtit kuitenkaan ole ansioista, vaan pelkiistiiiin vakuutusajan pituu-
desta riippuvia. Palkansaajien lisiieliikej iirj estelmddn voivat Tanskassa kuulua
mytis ne itseniiiset yrittiijet, jotka saavat tuloa sekii yrittiijiinii ettd palkansaaja-
na. Islannissa ei ole yleistd lakisd?iteistii lisiieldkettii, mutta sopimuksiin perus-
tuvilla eliikekassoilla ovat kiiytiinntillisesti katsottuna kaikki palkansaajat ja
yrittiijiit lisiieliiketurvan piirissii.

Jokaisessa Pohjoismaassa on erdilld yksityisen ja julkisen sektorin palkan-
saajilla yleisten eldkkeiden lis?iksi omia eliikejiirjestelmiii. Jiirjestelmdt ovat
lakisiiiiteisiil ja ne joko tiiydenttiviit yleisten jdrjestelmien eldketurvaa tai kor-
vaavat sen kokonaan.

Tutkituista I;5nsi-Euroopan maista kansaneliikejiirjestelmiit ovat kiiyttissli
Alankomaissg Irlannissa ja Isossa-Britanniassa. Alankomaissa on valtaosalla
palkansaajia kansaneliikkeen lisiiksi lisiieliikkeet tytisuhteen perusteella. Lisd-
eldkkeet ovat eltikejiirjestelmiistii riippuen ansioihin suhteutettuja tai niistii
riippumattomia. Irlannissa itseniiiset yrittiijiit liitettiin palkansaajien eliikejiir-
jestelmdiin vuonna 1988, jolloin tiimdn tasael?ikkeitd maksavan jiirjestelmiin
voidaan sanoa "muuttuneen" kansaneliikejiidestelmiiksi. Isossa-Britanniassa
muutettiin vuonna 1986 eliikejflrjestelmdn ansioeldkkeiden organisointia. El6-
keturva koostuu kansaneldkettd vastaavasta tasasuuruisesta peruseliikkeestti
sekii ansioperusteisesta lis?ielikkeestii. Viimeksi mainittu toteutetaan kolmella
eri tavalla. Lis?ieldke voidaan saada yleisen eliikejii{estelmiin ansioeldkeosasta
tai sen korvaavista tytinantajakohtaisista eliikejiirjestelmistii taikka vuonna
1988 kiiyttdcin otetuista henkildkohtaisista elfikkeistti. Henkil<ikohtaisella eldk-
keellii palkansaaja jiirjestiiii itse ansioeldketurvansa mutta saa siihen rahoitusta
myris tydnantajaltaan. Ansioelilkkeet kattavat Isossa-Britanniassa vain palkan-
saajat. Yrittiijet voivat ottaa itselleen vapaaehtoisen eliikevakuutuksen. Siihen
he voivat keytfiiii mytis edell[ mainittua henkiltikohtaista eliikettii.
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Tutkituista Liinsi-Euroopan jtirjestelmistii Sveitsin eliikej?irjestelmii on ainoa
ansioeliikejiirjestelmd, joka kattaa periaatteessa koko ansiotytitii tekevdn vdes-
ttin. Sveitsin vuonna 1985 voimaantullut pakollinen tytieliikejiirjestelmii kattaa
yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajat, mutta ei itseniiisiii yrittiijie. Jiirjes-
telmd rakentuu aikaisempien vapaaehtoisten lisiieliikkeiden pohjalle. Alanko-
maiden, Irlannin j a Ison-Britannian kansaneliikejiirjestelmdt kattavat sekii pal-
kansaajat ettii yrittiij et.

Belgiassa ja Portugalissa on yksityisen sektorin palkansaajia varten omat
yleiset eliikejtirjestelmdnsd ja itseniiisiii yrittiijiii varten yksi yhteinen eliikejtir-
jestelmii. Julkisen sektorin palkansaajia varten on molemmissa maissa omat
eliikejiirjestelmiinsii ja Portugalissa mytis eriiitii yksityisen sektorin palkansaa-
jia varten.

Italiassa piiiiosa palkansaajista kuuluu yleiseen eliikejlrjestelmiiiin. Sen rin-
nalla on suuri joukko muita eliikejiirjestelmi[, joista osa tilydentiiil ja osa kor-
vaa yleisen eliikejiirjestelmiin maksamia eliikkeitii. Itseniiisiii yrittiijiii varten on
Italiassa useita elikejiirjestelmi?i.

Itivallassg Luxemburgissa ja Saksan liittotasavallassa on tytintekijtiillii ja
toimihenkiltiill?i omat eldkej?irjestelmiinsd, jotka ovat kuitenkin rakenteeltaan
samanlaiset. Jokaisessa kolmessa maassa on kaivosteollisuuden sekd julkisen
sektorin palveluksessa olevilla omat eliikejlrjestelmiinsii. Itseniiisiti yrittiijiii
varten on lukuisia el?ikej[rjestelmiii.

Espanjassa ja Ranskassa palkansaajien yleiset eliikejiirjestelmiit kattavat
piiiiosan yksityisen sektorin palkansaajista. Niiiden j?irjestelmien rinnalla on
kuitenkin lukuisia vain tiettyjii palkansaajaryhmiii kattavia eliikejiirjestelmiii.
Itseniiisid yritt?ijiii varten on samoin useita eliikejiirjestelmi?i.

Kreikassa on palkansaajia varten yksi yhteinen eliikejiirjestelmd. Avustus-
kassajiirjestelmiillii on lis?ieliiketurva jiirjestetty valtaosalle palkansaajia. Julki-
sella sektorilla on omat eliikejiirjestelynsii. Itseniiiset yrittejet voivat kuulua
johonkin avustuskassaan. Maaseudulla toimivia maatalousyrittiijie ja er?iitii
muita yrittiijie varten on erillinen maaseudun eliikejiirjestelmii. Se kattaa mycis
maataloustytintekij ?it.

Tutkimuksen piiriin kuuluvista Itd-Euroopan maista Neuvostoliitossa ovat
palkansaajien jddestelmiissii kaikki muut palkansaaj at paitsi kollektiivitiloj en
tydntekijiit. Heillii on oma eliikejiirjestelmlnsd, mutta sen edut ovat nykyisin
samat kuin palkansaajien eltikejiirjestelmiissii. Eriidt vapaiden ammattien har-
joittajat ovat palkansaajien ellkejiirjestelmiissii. Jugoslaviassa palkansaajia
varten on yleinen eliikejiirjestelmd. Itseniiiset yrittiijdt voivat liittye vapaaeh-
toisesti tithiin jiirjestelmiiiin tai kuulua omaan ammattikohtaiseen eliikejiirjes-
telmiiiinsii. Mytis Unkarin palkansaajien eltikejiidestelmiiiin kuuluvat eriiiit
itsentiiset yrittiij iit.

Aushalian ainoa pakollinen eliikejiirjestelmd on tulosidonnaisia eliikkeitii
maksava kansaneliikejiirjestelmii. Japanissa palkansaajien ansioeldke ja kan-
saneldke yhdistettiin vuonna 1986 kiinteiiksi kokonaisuudeksi. Kansaneliike
kattaa sekii palkansaajat ettd itsenfliset yrittiijiit. Palkansaajilla on lisiiksi ansio-
el?iketurva j oko palkansaaj ien lisiieltikkeefle tai sen korvaavalla tydnantaj akoh-
taisella lisiieliikkeell?i. Eriiillii palkansaajaryhmill2i ja julkisen sektorin palveluk-
sessa olevilla on omat eliikejtirjestelmdnsii. Kanadassa on koko vdesttin kattava
kansaneldkejiirjestelmii ja sitii tiiydenttivii lisiieliiketurva samaan tapaan kuin
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Pohjoismaissa. Yhdysvaltain yleiseen eliikej?irjestelmiidn kuuluvat sekd pal-
kansaajat ettd itseniiiset yrittiijiit. Julkisen sektorin palveluksessa olevilla on
useita yleistd jdrjestelm?iii korvaavia tai sit?i tziydentiivizi eliikejiirjestelmiii.

Edellii mainittujen lisiiksi voidaan eurooppalaisista valtioista todeta, etti
Albaniassa ja Tsekkoslovakiassa kaikki palkansaajat kuuluvat samaan el[ke-
jiirjestelmiiiin. Puolassa on kaivosmiehillii, rautatieltiisill?i ja poliiseilla omat
eliikejiirjestelmiinsii yleisen palkansaajien eliikejtirjestelmdn rinnalla. Erdillii
yrittiijiiryhmillii on omat eliikejiirjestelmiinsa, mutta niitii hoidetaan palkansaa-
jien eliikejiirjestelmiin yhteydessii. Saksan demokraattisessa tasavallassa on
palkansaajien yleisen eliikejiirjestelmiin rinnalla postin, rautateiden ja osuus-
toiminnallisten yritysten eliikejiirjestelmdt. Itseniiisillii yrittiijillii on oma eldke-
jiirjestelmd. Saksan demokraattisen tasavallan eliikejiirjestelmiit tullaan asteit-
tain yhdistiimdtin Saksan liittotasavallan el?ikejiirjestelmiin. Muutostyti aloitet-
tiin heinlikuussa 1990 ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoteen 1995 men-
nessd. Tsekkoslovakiassa on maatalouden harjoittajia ja muita itsendisid yrit-
tiijiii varten erillinen eliikejiirjestelmii. Bulgariassa on ansioperusteisia el6kkei-
tli maksava eliikejiirjestelmii, joka kattaa sekii palkansaajat ettii itseniiiset yrit-
fiijet. Maltalla on ansioperusteisia eldkkeitd maksava kansaneliikejiidestel-
mii.

Euroopan ulkopuolisissa maissa palkansaajilla on yleensii yhteinen eliikejiir-
jestelmd, mutta se ei suinkaan aina ulotu kaikkiin palkansaajiin. Tavallista on,
ettii jiirjestelmd koskee vain niitii yrityksiii, joiden palveluksessa on viihintiiiin
tietty viihimmiiismiiiird tytintekijditti. Eriiissd Uihi-Idiin ja latinalaisen Ameri-
kan valtioissa eltiketurva on ensin jitrjestetty kaupunkiammateissa ty<iskentele-
ville palkansaajille. Maaseutu on vasta viihitellen otettu eliiketurvan piiriin.
Tiitii menettelyti ovat seuranneet mm. Irak, Iran, Kolumbig Meksiko ja Yene-
zuela. Omia eliikejiirjestelmid on pdiiasiassa vain julkisissa t<iissii olevilla sekii
joskus mytis maataloustytintekijriillii, kaivosmiehillii ja ertiillti pienemmillii
palkansaajaryhmillii. Koko viiesttin kattavia ansioeliikejdrjestelmi[ on viime
vuosina otettu kiiytt<itin ertiissii maissa, esimerkiksi Kuwaitissa.

Kaikissa eliikejiirjestelmissii mdiritelkien tarkkaan ne ryhmdt, jotka kuulu-
vat jiirjestelm?in piiriin. Vaikka jiirjestelmii periaatteessa kattaa esimerkiksi
kaikki palkansaajat, sen ulkopuolelle jiiii kuitenkin tiettyjii ryhmiti. Uutta jdr-
jestelmdii perustettaessa tdmd yleensd koskee niitii henkikiitii, jotka jiirjestel-
min voimaantullessa ovat jo eliikeiiissii. Monet jiirjestelmiit jefiavfi ulkopuo-
lelle ne palkansaajat, joiden tycisuhde on lyhytaikainen tai jotka eivdt ty<issdiin
yllii tiettyyn viihimmdisansioon.

Ertiissii maissa yleinen eliikejiirjestelmd on avustustyyppinen. Periaatteessa
siihen voi kuulua koko viiestri, mutta etuuksien saanti on riippuvainen eliike-
aikaisten tulojen mf,drdstd. Ndiden jdrjestelmien ulottuvuutta ei voida tarkas-
tella samassa mielessd kuin muiden eliikejiirjestelmien. Avustustyyppinen el?i-
kejiirjestelmii on kdyttissd muun muassa EtelSi-Afrikassa. Tuossa maassa eldk-
keet on lisiiksi porrastettu rodun mukaan. Suurimmat eliikkeet maksetaan val-
koisille, niitii pienemmilt vtirillisille ja aasialaisille sekd kaikkein pienimmiit
afrikkalaisille.

Eriiissii maissa on varsinaisen eldkejdrjestelmdn ohella tulosidonnaisia eliik-
keitii maksavia eliikejiirjestelmiii niitii henkil<iit?i varten, jotka eivdt saa varsi-
naista eliikettii tai joiden eliiketaso jiiii kansallisen viihimmdistason alapuolelle.
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Tiillainen jiirjestelmii on esimerkiksi Irlannissa ja Sveitsissii. Ndmii jiirjestel-
mdt ovat osa toimeentulotukea.

Valtaosa eliikejiirjestelmistii on pakollisia. Eriiissii jiirjestelmissd on vapaaeh-
toinen vakuutus mahdollinen, jos henkild ei ole velvollinen ottamaan pakollis-
ta vakuutusta. Ndin on Belgian, Kreikan ja Portugalin palkansaajien elflkej[r-
jestelmissti sek?i yrittiijillii Saksan liittotasavallassq Sveitsin tytieliikej[rjestel-
miissd ja Tanskan palkansaajien lisiieliikejiirjestelmiissfl. Useissa jdrjestelmissii
vakuutettu voijatkaa vakuutustaan vapaaehtoisesti, kun pakollisen vakuutuk-
sen edellytykset lakkaavat olemasta voimassa. Vapaaehtoinen vakuutus on
mahdollinen Espanjassa, Irlannissq ltivallassa, Luxemburgissg Ranskassa,
Saksan liittotasavallassa ja Sveitsissfl. Italiassa ja Saksan liittotasavallassa on
kotirouvilla mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen eldkevakuutus palkansaajien
el2ikejiirjestelmissii.
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3. Yleiset eliikejdrjestelmdt

Yleisill?i eliikejlirjestelmillii tarkoitetaan tiissil lakisiiiiteisiii ja pakollisia eliike-
jiirjestelmiii, joihin kuuluvat kaikki tai ainakin piiiiosa palkansaajista. Kansan-
eliikkeiden ollessa kyseessd niimii j?irjestelmiit ulottavat piiriinsii koko viiesttin.
Eliikejiirjestelmflt, jotka kattavat vain jonkun tietyn viiest6ryhmiin - kuten
kaivosmiehet tai merimiehet - luetaan yksityisen sektorin muihin eliikejii{es-
telmiin. Niitii kiisitelliiiin jiiljempiinii 4. luvussa. Julkisen sektorin palkansaa-
jien ja itseniiisten yrittiijien eliikej?irjestelmid kesitelkien 5. ja 6. luvuissa.

Tzissii luvussa tarkastellaan erditti yleisten eliikejiirjestelmien yksityiskohtia.
Tarkastelun kohteena ovat jiirjestelmien hallinto, eliikkeet ja niiden saamisen
edellytykset, eliikkeiden mdflriit sekii rahoitus.

3.1. Hallinto
Eri maiden eliikejiirjestelmien viilillii on suurta kidavuutta sen suhteen, miten
hallinto on jiirjestetty. Erilaisia hallinto-organisaatioita on melkein yhtii monta
kuin on eliiketurvan j[rjestiineitii maita. Eliikejiirjestelmtit voidaan organisaa-
tion osalta ryhmitelli useilla eri perusteilla.

Ensiksikin eliikejiirjestelmien organisaatiota voidaan kussakin maassa tar-
kastella koko maan kannalta yhtenii kokonaisuutena. Tiilltiin erottuvat toisis-
taan ne maat, joissa koko eliiketurva - muodostui se sitten yhdestii tai useam-
masta jdrjestelmiistii - hoidetaan yhdessti organisaatiossa, ja ne, joissa rinnak-
kaisia elflkejiirjestelmiti hoitavat useat organisaatiot.

Edellisestii huolimatta jdrjestelmien hallintoa voidaan tarkastella siinii mie-
lessii, hoidetaanko se muuta tarkoitusta kuin el[kkeitd varten perustetussa
organisaatiossa, vai onko sitii varten oma organisaationsa. Edellisessd tapauk-
sessa eliikejiirjestelmiiii hoitaa useimmiten valtion tai sen paikallisten hallinto-
yksiktiiden normaali hallintokoneisto. Muitakin mahdollisuuksia on, esimer-
kiksi ammattiyhdistysliikkeen organisaatio.

Oli maassa sitten yksi tai useampia eliikej?irjestelmien organisaatioita, ne
voidaan jaotella mytis sen mukaan, onko hallinto jiirjestetty keskitetysti vai
hajautetusti. Keskitetyssii hallinnossa jiirjestelmiin hoito on yhdelld keskuslai-
toksella. Se voi yksiniiiin hoitaa koko hallinnon tai silld voi olla apuna kenttd-
verkosto. Hajautetussa hallinnossa piiiitosvalta on jaettu useammalle yksik<ille.
Hajautus voidaan toteuttaa esimerkiksi alueellisella tai ammatillisella pohj alla.
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Keskitetyt ja hajautetut organisaatiot eivdt ldheskiiiin aina esiinny puhtaina,
vaan niillzi on runsaasti erilaisia sekamuotoja.

Esimerkkejzi tapauksesta, jossa valtion normaali hallintokoneisto hoitaa el6-
keturvan hallinnon, on tutkittujen maiden joukossa useita. Australiassa kan-
saneliikejiirjestelmdn hallinto on sosiaaliturvaministeri<illii. Irlannissa kansan-
eliikejtirjestelmiin hallinto on sosiaaliministeriollii. Kanadassa on kansaneldke-
ja lis?iel?ikejilrjestelmien hallinto jaettu terveys- ja sosiaaliministeritin sekd val-
tiovarainministeritin kesken. Edellinen vastaa j?irjestelmien kiiytiinntillisestd
hoitamisesta, kuten eldkkeiden mytintiimisestd ja maksamisesta, ja jiilkimmdi-
nen vakuutusmaksujen perimisestii sekd rahastoista. Valtion hallintokoneistoa
keytetiien mytis Isossa-Britanniassa, jossa sosiaaliturva- ja terveysministeriti
kenttiiverkostoineen huolehtii kansaneldkejiirjestelmiin hallinnosta. Tanskan
kansanelSkejdrjestelm[n hallinnon piidasiallinen vastuu on kuntien viranomai-
silla, joiden toimintaa sosiaaliministerio valvoo. Palkansaajien lisiieliikejiirjes-
telmdllii on sen sijaan valtion hallinnosta erilliiiin oleva, yhdelle eldkelaitoksel-
le keskitetty hallinto.

Iso-Britannia ja Japani ovat esimerkkejii maista, joissa yleisen eliikejiirjestel-
mdn hallinto on jaettu valtion ja yksityisten eliikelaitosten kesken. Molemmis-
sa maissa jako koskee eliikejiirjestelmdn ansioperusteista lisdeldkettd. Tasasuu-
ruiset peruseliikkeet ovat valtion hoidossa. Isossa-Britanniassa eliikejiirjestel-
mdn ansioeliikkeen hallinto kuuluu perusel[kkeen tavoin sosiaaliturva- ja ter-
veysministerirille, mutta tytinantajilla on mahdollisuus irrottaa palkansaajansa
lisdeliikkeen osalta valtion jlirjestelm?istii oman tytinantajakohtaisen eliikejiir-
jestelyn alaisuuteen. Niimii eliikejiirjestelyt hoidetaan vakuutusyhtitiissii ja yri-
tysten omilla eliikelaitoksilla. Vuoden 1988 huhtikuusta ldhtien palkansaajat
ovat voineet itse jdrjestiiii oman lisdeldketurvansa henkil<ikohtaisella eldkkeel-
ld. Se voi korvata sekii yleisen ettil ty<inantajakohtaisen lisdelzikkeen. Japanissa
eliikejiirjestelmiin hallinto on valtion sosiaalivakuutuslaitoksella. Tyonantajat
voivat Ison-Britannian tapaan perustaa oman eliikejiirjestelyn ja korvata silld
valtion jtirjestelm?in lisiieliikkeen - tosin vain vanhuuseldkkeen osalta. Tytin-
antajan lis?ieliikejiirjestelmln hallinto hoidetaan yritys- ja alakohtaisissa elzike-
kassoissa.

Neuvostoliiton eliikejiirjestelmiin hallinto on esimerkki hallinnon jakamises-
ta valtion ja ammattiyhdistysliikkeen kesken. Osan hallinnon tehtdvistii hoita-
vat tasavaltojen sosiaaliministeritit piiriverkostojensa avustuksella, osan taas
ammattiliitot tytipaikoille ulottuvine verkostoineen. Unkarissa eldketurvan
hallinto oli pitkdiin ammattiyhdistysliikkeen hoidossa, mutta muutama vuosi
sitten se siirrettiin valtion Sosiaalivakuutuslaitokselle.

Espanjassg Islannissg Kreikassa, Norjassa, Portugalissa, Ruotsissa ja Yh-
dysvalloissa on yleisen eliikejiirjestelmdn hallinto yhden keskuslaitoksen hoi-
dossa. Islantia ja Kreikkaa lukuun ottamatta ei niiissii maissa ole kuitenkaan
samalle keskuslaitokselle uskottu eliikerahastojen hallintoa, vaan siitd huoleh-
tivat muut elimet. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa Sosiaalivakuutuslaitos ja sen
alueelliset vakuutuskassat hoitavat seke kansaneldke- ettii lis?ieliikejiirjestel-
mdd, on lisiieliikejiirjestelmdn rahastojen hallinto erillisellii organisaatiolla. Sii-
td huolehtii kolme rahaston johtokuntaa, joista kukin hoitaa omalta etupiiril-
tiiiin kertyneiden varojen keyttda. Niiden kolmen rahaston lis?iksi on kaksi
muuta rahastoa, joista sijoitetaan varoja valtion pil[tristen mukaan talouselii-
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miin eri sektoreille. Norjassa eliikej[rjestelmiin rahastoa ja sijoitustoimintaa
hoitaa viisi aluerahastohallitusta, kun taas muu hallinto kuuluu Sosiaaliturva-
laitokselle ja sen alaisille sosiaaliturvakassoille.

Eri j?irjestelmien viilillii on melko suuria eroja sen suhteen, minkii asteista
alueellista hajautusta niiden hallinnossa on. Joissakin tapauksissa alueelliset
elimet voivat olla hyvin itseniiisiii mytis taloudellisesti, kuten Ruotsin vakuu-
tuskassat, kun taas toisissa maissa ne ovat liihinnii keskuslaitoksen yleis<inpal-
velupisteitii.

Jugoslavia ja Sveitsi ovat esimerkkejii yleisen eliikejiidestelmiin hoitamisesta
selvdsti hajautetun hallinnon avulla. Jugoslaviassa hajautus on toteutettu puh-
taasti alueellisella pohjalla. Sveitsissii hajautus on osittain alueellista, osittain
ammatillista. Yleistii eliikejiirjestelmiiii hoitavat tasauskassat, joista kantonit
ovat perustaneet26 ja valtio kaksi, mutta piidosa - 76 kassaa - toimii amma-
tillisella pohjalla. Sveitsin pakollisen tytieliikejiirjestelmdn hallinto on mytis
hajautettu - eliikesiliitiriille, avustuskassoille ja julkisoikeudellisille eldkelai-
toksille.

Maita, joissa on toiminnassa useita rinnakkaisia eliikejii{estelmien hallinto-
organisaatioita, on runsaasti tutkittujen maiden joukossa. Niitii ovat Belgia,
Itivalta, Luxemburg, Ranska, Saksan liittotasavalta, Suomi ja Tanska. Tans-
kassa kansaneliikkeet ja palkansaajien lisiieliikkeet hoidetaan toisistaan riippu-
matta. Rinnakkaiset organisaatiot voivat olla sisdisesti keskitettyjii, kuten Itii-
vallassq jossa palkansaajien yleisiii eliikej?irjestelmiii hoitaa kaksi itsen?iistii
vakuutuslaitosta koko liittovaltion puitteissa.

Samassa maassa voi olla sekd keskitetysti ettii hajautetusti hoidettuja jiides-
telmid. Tdstii ovat esimerkkejii Saksan liittotasavalta ja Suomi. Edellisessd toi-
mihenkil<iiden eliikejiirjestelmiin hallinto on keskitetty yhdelle laitokselle, kun
taas tytintekijtiiden jiirjestelmiiii hoitaa 20 eri laitosta, joista l8 toimii alueelli-
sella ja kaksi ammatillisella pohjalla. Suomessa kansaneldkej[rjestelmdn hal-
Iinto on keskitetty kansaneliikelaitokselle, mutta tyrieliikejiirjestelmdd hoitaa
hajautettu organisaatio. TEl-eliikkeiden hoidosta vastaavat eliikevakuutusyh-
ti6t, elekekassat ja eldkesdiititit. Eldkekassat ovat yleensii toimialakohtaisia,
eliikesii[ti<it yrityskohtaisia. LEl-eliikkeiden hallinto on yhdellii eliikelaitoksel-
la, LEL Tytiellkekassalla. TaEl-eliikkeiden hallinnon hoitaa Esiintyvien taitei-
lijoiden eliikekassa. Se toimii LEL Tyrieldkekassan yhteydessd. Eldketurvakes-
kus on ty6eliikej iirj estelmdn eliikelaitosten keskuselin.

Muista tutkituista jdrjestelmistd poikkeava hajautus on Alankomaiden kan-
saneldkejiirjestelmdssd sekii Belgian ja Ranskan palkansaaj ien eliikej iirj estel-
missd. Niissii on eldkemuodon mukaan hajautettu hallinto. Alankomaissa
Sosiaalivakuutuspankki huolehtii paikallisten tytineuvostojen avustuksella
kansanel?ikejiirjestelmdn vanhuus- ja perhe-eldkkeistii. Tycikyvytttimyyseliik-
keitii hoitavat teollisuusalakohtaiset toimialayhdistykset. Belgiassa Palkansaa-
jien eliikelaitos hoitaa keskitetysti vanhuus- ja perhe-eliikkeifd, kun taas tyriky-
vytttimyyseldkkeistii huolehtii sairausvakuutuksen organisaatio. Ranskan
Vanhuusvakuutuskassa hoitaa vanhuuseldkkeiden ja Sairausvakuutuskassa
ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeiden hallinnon. Keskuskassat huolehtivat jiir-
jestelmiin rahavaroista, kun taas muu hallinto on alue- ja paikalliskassoilla.

Eliikelaitosten hallintoelinten koostumus riippuu jiirjestelmdn ulottuvuudes-
ta, rahoituksen rakenteesta ja laitoksen asemasta valtiovaltaan nf,hden. Yleen-
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sii hallintoon osallistuvat jiirjestelmiin piiriin kuuluvien vakuutettujen ja rahoi-
tuksessa mukana olevien tahojen edustajat. Palkansaajien eliikejiirjestelmissd
on tavallista, ettd tyrimarkkinaosapuolet ja valtio, varsinkin jos se osallistuu
rahoitukseen, ovat edustettuina hallintoelimissii. Koko vdesttin kattavissa kan-
saneliikejiirjestelmissd, jotka aina ovat valtion valvonnassa, ei eri etupiirien
osallisuudesta ole yhtd selvlsti pidetty kiinni.

Eliikejtirjestelmien ylin valvonta on tavallisesti valtion elimillii. Tiimii on
kiiytiintci niissiikin tapauksissa, joissa jiirjestelmien hallinto on valtion hallin-
tokoneiston ulkopuolisella organisaatiolla. Useimmiten sosiaaliministeri<i on
valvova viranomainen. Valtiovarainministeri<illii on eriiissil maissa vakuutus-
maksujen keriiiimiseen ja rahastojen hoitoon liittyvi2i tehtevie.

Eliikejiirjestelmien hallintoon liittyy ldheisesti muutoksenhaku hallintoelin-
ten p?iiittiksistii. Mikiili vakuutettu ei ole tyytyviiinen eliikettd koskevaan piiii-
ttikseen, hiinellii on periaatteessa kaksi tietd hakea siihen muutosta. Toista voi-
daan kutsua hallintomenettelyksi ja toista tuomioistuinmenettelyksi. Hallinto-
menettely on yleisemmin kiiyt<issd oleva. Siinii eliikejiidestelmiilld on omat,
yleisistii tuomioistuimista erilliset valituselimet. Eriiissii maissa ovat molem-
mat menettelyt mahdollisia. Vakuutusmaksuja koskevat valitusasiat saatetaan
kesite[e eri valituselimissii kuin eldkkeitii koskevat valitukset.

3.2. Eliikkeet
Tavallisimmin eliikejdrjestelmissd maksetaan vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja
perhe-eliikkeitii. Tdstri on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Ne ovat yleensd
sellaisia, ettii jiirjestelmdssii ei makseta tytikyvyttrimyys- tai perhe-eliikkeitii.

Kaikki tutkitut yleiset eliikej iirj estelmiit maksavat vanhuus- j a leskeneliikkei-
t[. Tydkyvytttimyyseliikkeiden osalta on sil]i vastoin eroavuuksia. Belgiassa
tytikyvytt<imyyseliikkeet maksetaan sairausvakuutuksesta eikii eliikej[rjestel-
miistii. Tanskan kansaneldkejdrjestelmiissii ty<ikyvytt<imyyselilkkeet samoin
kuin leskeneldkkeetkin korvattiin vuoden 1984 eliikeuudistuksessa aikaiseldk-
keelld. Tanskan palkansaajien lis[eliikejiirjestelmiissii ty<ikyvyttrimyyseliikkeitd
ei makseta lainkaan.

Maissa, joissa on kansaneliikejiirjestelmii ja sen rinnalla palkansaajien tai
koko vdestrin kattava ansioeltikejtirjestelmii, kattaa ainakin toinen jiirjestelmis-
tii vanhuuden, tydkyvytt<imyyden ja perheenhuoltajan kuoleman aiheuttamat
riskit. Kaikissa maissa molemmat jiirjestelmiit eivdt tiissii suhteessa ole tiiydel-
lisiii. Esimerkiksi Kanadassa vain lisiieliikejiirjestelme kesittee kaikki eltikela-
jit, kun taas kansaneliikejiirjestelmiin ainoat varsinaiset eliikkeet ovat vanhuus-
eliikkeet. Isossa-Britanniassa, Japanissa, Ruotsissa ja Suomessa maksetaan
palkansaajille rinnakkain kahta eliikettd, kansaneldkettii ja ansioihin suhteutet-
tua lisiieliikettE.

Perhe-eliikkeet, jotka kesittiivet sekd leskeneliikkeen ettd lapsenekikkeen tai
vain jomman kumman, liittyvilt liiheisesti vanhuus- ja tytikyvytttimyyseliik-
keisiin. Kaikki tutkitut eliikejtirjestelmiit Tanskan kansaneldkejiirjestelm?iii lu-
kuun ottamatta sisiiltiivdt leskeneldkkeen. Lapsenelilkkeiden osalta muutamat
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jiirjestelmtit ovat puutteellisia. Tanskan kummassakaan eldkejdrjestelmdssd ei
ole lapseneliikettii. Samoin on asia Belgiassa ja Ranskassa. Belgiassa orvoille
maksettavat korotetut lapsiavustukset korvaavat lapseneldkkeet.

Useiden maiden eliikesuorituksiin liittyy eldkkeiden lisiiksi kertasuoritukse-
na maksettava hautausavustus. Se maksetaan yleensd sukulaisuussuhteesta
riippumatta hautauksesta huolehtineille henkil<iille. Useissa maissa hautaus-
avustus maksetaan kuitenkin sairausvakuutuksen eikii eliikejiirjestelmzin kaut-
ta. Tutkituista maista ndin on Alankomaissg Belgiassq Italiassa, Itf,vallassq
Kreikassa, Ranskassq Saksan liiffotasavallassa ja Tanskassa.

Useissa maissa eliikejiirjestelmiin etuuksiin kuuluu edellii mainittujen eldk-
keiden lisiiksi ty<ittrimyyseliikkeet joko tiillti nimelld tai siten, ettii jokin muu
eliike my<innetddn tydtt<imyyden vuoksi. Tutkituista maista tdmd etuus sisdl-
tyy Belgian, Italian, Itflvallan, Portugalin, Ruotsin, Saksan liittotasavallan ja
Suomen el[kej iirj estelmiin.

Maailmassa on 20 maata,joiden eliikejiirjestelmissii eldkkeet maksetaan ker-
tasuorituksina. Euroopassa ei ole yhtiiiin maata,jossa kaikki eliikkeet olisivat
kertasuoritteisia. Sveitsin uudessa ty<ieliikejiirjestelmdssd on kuitenkin mah-
dollista ottaa osa karttuneesta eliikeoikeudesta kertasuorituksena ennen eliike-
ikiiii ja keyttiie se asunnon hankintaan tai asuntovelan maksuun. Japanissa
voidaan osa ansioeliikkeestii maksaa kertasuorituksena.

3.3. Eliikkeiden saamisen edellytykset
Kaikissa eliikejiirjestelmisssii on eldkkeiden my<intiimiselle asetettu tarkat kri-
teerit. Tiissti luvussa kesite[een eriiitii oleellisimpia eliikkeiden saamisen edel-
lytyksiii. Vanhuuseldkkeiss?i tiillaisena voidaan pitiiii eltikeiiin tiiyttdmistii.
Tytikyvytt<imyyseliikkeessii tietty tytikyvyttdmyyden aste on t[rkeii sekd etuu-
den saamiseen ettii sen miiiirddn vaikuttavana tekij[nii. Perhe-eliikkeissii tar-
kastellaan niitii ehtoja, jotka koskevat eldkkeeseen oikeutettuja henkikiitii.
Eliikkeen saamiseen ja ennen kaikkea sen mddrddn vaikuttavaa vakuutusaikaa
selvitetiiiin jiiljempiinii eliikkeiden mtitirdytymistd koskevassa luvussa.

3.3. l. Vanhuuseliikeikii

Taulukko I osoittaa, ettii eri maissa kiiyttissii oleva vanhuuseliikeikii vaihtelee
hyvin paljon maasta toiseen. Korkein kiinteii vanhuuseldkeikii on 67 vuotta ja
alin 40 vuotta. Edellinen on Islannin, Norjan ja Tanskan eliikejiirjestelmissd,
jiilkimmiiinen Neuvostoliitossa tietyn palvelusajan suorittaneilla sokeilla nais-
henkiloillii. Paitsi j?irjestelm?istii toiseen, vaihtelua eldkeidssd esiintyy mytis jdr-
jestelmien sislillii sukupuolen, ammattiryhmdn, palvelusvuosien, terveydellis-
ten ja eriiiden muiden tekij<iiden mukaan.

Niissii tapauksissa, joissa miehillii ja naisilla on eri eliikeikii, naisten eliikeik[
on aina alempi kuin miesten. Hyvin yleisesti naisten eliikeikii on tiill<iin viisi
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TauIuKKo 1. VANHUUSELAKEIKIi

Eliikejiirjestelmii Miehet Naiset Liukumis- Poikkeuksia
mahdolli-
suus

I ISLANTI
kansaneliike

NORJA
perus- ja lisiieliike 67

RUOTSI
kansan- ja lisiieliike 65

SUOMI
kansaneliike

tydeHke

TANSKA
kansanelilke 67
palkans.lisiieliike 67
osaeliike

2 ALANKOMAAT
kansaneliike 65

BELGIA
palkansaajat 65

ESPANJA
palkansaajat
IRLANTI
kansanellke
ISO-BRITANNIA
perus- ja lisiieliike
ITALIA
palkansaajat

ITAVALTA
palkansaajat

67 67 yltis Merimiehet 60-vuotiaana 25 vakuutus-
vuoden jiilkeen

67-70-vuotiaana eliike ja ansiotulo yh-
dessii enintiiiin 80 o/o aikaisemmista an-
sioista; eliikkeen voi ottaa l/4-osina; so-
pimuspohjainen varhaiseliike 6S-vuo-
tiaana

Liukuva 60-70 ikdvuosien viilillii
(eliike tiiytenii tai puolena); osaeliike ja
osa-aikatyti 60-vuotiaana

Liukuva 60 vuoden iiistii; tytitttimyyden
vuoksi 60-vuotiaana; rintamasotilaat
58-vuotiaana: osa-aikaeldke ja osa-aika-
tyti 60-vuotiaana

Osaeliike ja osa-aikatyti 60-vuotiaana

Sopimuspohjaisia varhaiseliikkeitii

Erdilld epiiterveellisillii tytialoilla eliike-
ikd alennettu enintddn 5 wotta; meri-
miehet 60-vuotiaana; miehet 64-vuo-
tiaana 45 tytivuoden jiilkeen; varhaiselii-
ke S5-vuotiaana; miehille alennettu elii-
ke 60-vuotiaana

Varhaisellke 60-vuotiaana

Ilman ikiirajaa 35 tydvuoden jiilkeen;
tyiitttimyyden vuoksi 5 vuotta aikaisem-
min

5 vuotta aikaisemmin tytitttimille, sai-
raille ja 35 tyiivuoden jiilkeen; varhais-
eliike 8 vuotta aikaisemmin yritytissii tai
vaarallisessa tytissd

67 yliis

65 alas ja
yliis

65

65

65

65

Jaalas
yl6s
alas
yltis

yltis
yltis

yltis

67
67

65

60

65

65

60

55

60

65

65

65

60

65

yltis

yltis
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Eliikejiirjestelmii Miehet Naiset Liukumis- Poikkeuksia
mahdolli-
suus

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

td ja vakuutusajasta riippuen
LUXEMBURG
palkansaajat 65 65 60-vuotiaana 40 tytivuoden jiilkeen; v.

1988 45 vuotta t?iyttiineet toimihenkilij-
miehet 60-vuotiaana ja -naiset 55-vuo-
tiaana; sopimuspohjainen varhaiseldke
57-vuotiaana

PORTUGALI
palkansaajat 65 62 yltis Tietyissii ammateissa alemmat eliikeiiit,

mm. kaivoksissa 50 ja telakoilla 55 vuot-
ta; tytitttimet miehet 62-vuotiaana

RANSKA
palkansaajat 60 60 yliis Sopimuspohjainen varhaiseldke 55-vuo-

tiaana; osaeldke ja osa-aikatyii 60-vuo-
tiaana

SAKSAN LIITTO-
TASAVALTApalkansaajat 65 65 yltis 63-vuotiaana 35 tycivuoden jiilkeen;

miehet ja naiset 60-vuotiaana, jos tytittin
tai 2/3 tydwdn ja 35 vuotta vakuu-
tettu; naiset 60-vuotiaana, jos ammatis-
sa l0 vuotta viimeisistii 20:sta; osaeldke
ja osa-aikatyti S8-vuotiaana; alle 65 vuo-
den eliikeidt tiiydellii eldkkeellii poiste-
taan asteittain ja korvataan liukuvalla
eliikeiiillii

SVEITSI
yleinen eliike
tyti€Hke

3 JUGOSLAVIA
palkansansaajat

65
65

60

62
62

yltis
yltis

55 Ilman ikiirajaa miehillii 40, naisilla 35
tytivuoden jdlkeen; miehet 55-vuotiaana
35, naiset S0-vuotiaana 30 tytivuoden
jiilkeen; miehet 65-vuotiaana, naiset 60-
vuotiaana l5 tydvuoden jiilkeen; vaaral-
lisissa ammateissa alennetut eHkeiet

NEUVOSTO-
LIITTO
palkansaajat 60 55 Miehet 50-, naiset 45-vuotiaana kaivos-

tdissii; miehet 55-, naiset 50-vuotiaana
erdissd ammateissa ja kansantaloudelle
erityisen llirkeissii tdissii sekd 15-20
tytivuoden jiilkeen pohjoisilla alueilla;
naiset 5O-vuotiaana tekstiili- ja kuljetus-
aloilla; 5 lasta kasvattaneet naiset 50-
vuotiaana; sokeat miehet 5O-vuotiaana
ja naiset 40-vuotiaana

UNKARI
yleinen eliike Vakuutusajasta riippuvat alemmat elii-

keidt epdterveellisillii tytialoilla
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Eliikejiirjestelmii Miehet Naiset Liukumis- Poikkeuksia
mahdolli-
suus

4 AUSTRALIA
kansaneliike
JAPANI
kansaneliike
lisiieliike

65 60

KANADA
kansaneliike
lisiieliike

YHDYSVALLAT
yleinen eliike

65
60

65
65

65
65

65
55

yltis
alas
yltis

alas
yltis

Ja

ja

I(aivoksissa 55-vuotiaana; naisten elii-
keikd nostetaan asteittain 60 vuoteen

Liukuva 60-70 ikiivuosien viililld

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

65 65

vuotta alempi, kuten Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Itiivallassa ja
Kreikassa. Portugalissa ja Sveitsissii se on kolme vuotta alempi. Neuvostolii-
tossa naisten eliikeik?i on samoin miesten eliikeikiiii alempi, mutta mytis nais-
ten keskuudessa on vaihtelua eliikeidn suhteen. Viihintiiiin viisi lasta kasvatta-
nut nainen pii[see ellkkeelle viitte \ruotta aikaisemmin kuin muut naiset.

Sukupuolten vdliseen tasa-arvoon vedoten on viime vuosina vaadittu nais-
ten ja miesten eliikeikien yhteniiistdmistii. Tutkituista maista on Japanissa jo
edeity toteutukseen. Naisten eliikeikd nostetaan yleisen eliikejtirjestelmiin listi-
eldkkeessii 20 vuoden siirtymiikauden kuluessa 55 vuodesta 60 vuoteen eli
samaksi kuin miehill?i.

Eriiissd maissa eliikeiiit on ryhmitelty ammateittain. Neuvostoliitossa eldke-
ikii on erdillii vaarallisilla ty<ialoilla ja vaikeissa t<iissii jopa 10 vuotta alhaisem-
pi kuin tavanomaisilla tytialoilla. Samantapainen jiirjestely on Jugoslaviassa ja
Unkarissa. Mytis Belgia, Kreikka, Portugali ja Ranska soveltavat yleisisszi elii-
kej 2irj estelmissd alempaa eliikeikiiii j oillakin tytialoilla.

Palvelusvuosilla on vaikutusta eliikeikiiiin Italiassao ltiivallassa, Jugoslavias-
sa, Luxemburgissq Neuvostoliitossa ja Saksan liittotasavallassa. Italiassa eliik-
keen voi saada iiistii riippumatta, jos palvelusvuosia on vdhintddn 35, Itilval-
lassa vastaavassa tapauksessa viisi vuotta ja Saksan liittotasavallassa kaksi
vuotta normaalia eliikeikiiii aikaisemmin. Jugoslaviassa eldkkeen saa samoin
viisi vuotta aikaisemmin, jos miehellii on 35 ja naisella 30 palvelusvuotta;
normaalissa eliikeiiissd vaaditaan vain 20 palvelusvuotta. Jos miehellii on 40
tai naisella 35 palvelusvuotta, ei eldkkeen saamiselle ole asetettu mitiidn ikiira-
jaa. Luxemburgissa eliikeikiiti alennetaan viisi vuotta normaalista 40 vakuutus-
vuoden jiilkeen. Saksan liittotasavallassa naiset voivat pii?istii eliikkeelle viisi
vuotta normaalia aikaisemmin, jos he ovat olleet ty<issd viihintddn 10 vuotta
viimeisistii 20 vuodesta. Neuvostoliitossa tietty mdiird palvelusvuosia maan
pohjoisilla alueilla oikeuttaa viittd vuotta normaalia aikaisempaan eliike-
ikii[n.

Eriiiit eliikejiirjestelmiit my<intiiviit eldkkeen normaalia alemmassa eliikeids-
s5, jos terveydelliset tai eriiiit muut poikkeukselliset seikat sitd vaativat. Niinpii
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Itilvallan palkansaajien yleisissii eliikejiidestelmissd terveydelliset syyt katso-
taan alempaan eliikeikiiiln oikeuttaviksi. Neuvostoliitossa pidetddn sokeutta
tdllaisena asiantilana. Belgiassa, Italiassa, Itiivallassa, Portugalissa, Ruotsissq
Saksan liittotasavallassa ja Suomessa ty<itttimyys oikeuttaa alempaan eliike-
ikiiiin. Toisaalta tytitttimyyden perusteella maksettava varhaiseliike on jo siind
miiiirin yleistynyt, ette site voidaan pitiiii omana eldke-etuutenaan muuallakin
kuin Suomessa.

Edell?i esitetyt eliikeiiit ovat vaihtelusta huolimatta kiinteitii ikiirajoja. Mo-
nissa jiidestelmissii on kuitenkin pyritty joustavuuteen el[keiiissd asettamalla
eliikeik[ liukuvaksi siten, ettd vakuutettu voi halutessaan siirtyii eldkkeelle nor-
maalia eliikeikiiii aikaisemmin tai lyklitii eldkkeen alkamisen sitti my<ihemmiik-
si. Jiilkimmiiinen kiiytiintti on yleisempdii kuin edellinen. Eliikeikii on yl<ispdin
liukuva Belgian, Islannin, Ison-Britannian, Italian, Norjan, Portugalin, Rans-
kan, Saksan liittotasavallan, Sveitsin, Tanskan ja Unkarin eldkejii{estelmisszi.
Kanadassa, Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa liukumismahdollisuus on
molempiin suuntiin, Kreikassa vain alaspdin.

Liukuvan eliikeiiin vaikutuksesta eliikkeen suuruuteen on eri maissa jonkin
velran toisistaan poikkeavia miidr?iyksiii. Yleinen siiiint<i on, et&i eliike on
vdhennetty normaalia aikaisemmassa eliikeidssd ja korotettu, jos eliikkeelle
siirtymistii lykiitiiiin. Esimerkiksi Ruotsissa jokainen kuukausi ennen 65 vuo-
den ikiiii alentaa eldkettii 0,5 prosenttia ja jokainen kuukausi 65 vuoden idn
jtilkeen 70 vuoden ikii?in korottaa eliikettii 0,7 prosenttia.

Normaalisti eliikkeen liu'uttaminen koskee koko eliikettii. Norjassa ja Ruot-
sissa on mahdollista liu'uttaa mytis osaeliikett[. Norjassa eldke voidaan ottaa
neljdnnesosina ja liu'uttaa loppuosaa. Ruotsissa voidaan liu'uttaa puolta tdy-
desld vanhuuseliikkeestd.

Asteittainen el?ikkeelle siirtyminen on mahdollista osa-aikatyrihdn yhdiste-
tyn osa-aikaeliikkeen avulla kolmessa Pohjoismaassa, Ruotsissa, Suomessa ja
Tanskassg sekd Ranskassa ja Saksan liittotasavallassa. Ruotsissa osa-aikaeld-
ke otettiin kiiytt<i<in jo vuonna 1976. Muissa maissa se tapahtui vuosina 1987-
89. Pohjoismaissa ja Ranskassa osa-aikaeliike voidaan ottaa 60 vuoden idstii,
Saksan liittotasavallassa 58 vuoden idstd.

Ty<illisyyttd on pyritty useissa teollisuusmaissa kohentamaan varhaiselzike-
jiirjestelyillf,. VarhaiseHkkeite on otettu kiiytttitin eldkevakuutuksessa ja ty<it-
t<imyysvakuutuksessa sekii ty<imarkkinasopimuksilla. Varhaiseliikkeet on lii-
tetty eliikevakuutukseen Belgiassa ja ltiivallassao tytitt<imyysvakuutukseen
Tanskassa. Alankomaissa, Luxemburgissq Ranskassa ja Saksan liittotasaval-
lassa varhaiseliikkeet ovat sopimuspohjaisia. Espanjassa on kaksi varhaiseld-
kett2i, joista toinen kuuluu el[kevakuutukseen ja toinen on tytimarkkinasopi-
muspohjainen. Varhaiseliikkeet my<innetiiiin 5-15 vuotta ennen normaalia
eliikeikiiii. Varhaiseliikkeet on useassa maassa pyritty korvaamaan joustavalla
vanhuuseldkeiiillii.

Eliikeiiin muutospaineet ovat yleensd kohdistuneet eldkeidn alentamiseen.
Yhdysvalloissa on tehty toisensuuntainen ptidtris. Yleist?i 65 vuoden el?ikeikiiii
tullaan nostamaan kahdella vuodella. Nostaminen tehddrin kuitenkin hyvin
hitaasti vuoteen 2027 mennessii ja aloituskin tapahtuu vasta vuonna 2000.
Japanissa naisten eliikeik?i nostetaan asteittain samaksi miesten eliikeiiin kans-
sa.
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3.3.2. Tyokyvyttomyyseldkkeen saamisen edellytykset

Tycikyvytt<imyydellii tarkoitetaan yleensd sellaista sairauden, vian tai vamman
aiheuttamaa henkistii tai ruumiillista tilaa, jonka johdosta asianomaisen hen-
kiltin tyti- ja ansiokyky on ratkaisevasti alentunut. Ty<ikyvytt<imyysmiiiiritel-
miit vaihtelevat kuitenkin sanamuodoltaan ja sisiilltiltii[n varsin paljon jiides-
telmiistd toiseen. Eriiissii jiirjestelmissd pddpaino on ty<ikyvytttimyyden lii2ike-
tieteelliseen puolessa, kun taas toisissa otetaan huomioon my<is erilaisia so-
siaalisia tekijtiitii liihtien siitii, ettd ndistii johtuen voi liiiiketieteellisesti saman-
lainen tilanne olla ansiomahdollisuuksien kannalta toisille henkiloille kohta-
lokkaampi kuin toisille. Tiillaisia sosiaalisia niikrikohtia ovat ik6, ammattitai-
to, koulutus, yleinen tycivoimatilanne ja tytinsaantimahdollisuudet asuinpaik-
kakunnalla. Erdissd miiiiritelmissii edellytet66n, ettd asianomainen ei pysty
tekemddn minkiiiinlaista ty<itd, kun taas toisissa viitataan vakuutetun kykyyn
tehdii sopivaa ty<itii tai entistti tydtii tai sit[ vastaavaa tyritE taikka puhutaan
hiinen mahdollisuuksistaan ansaita tietty osa joko yleensd normaaleista an-
sioista tai normaaleista ansioista hdnen omassa ammatissaan.

Tytikyvytttimyys voi olla tilapiiistd tai pysyvtiii. Eliikejii{estelmet eivat
yleensii mytinnd eliikkeitii tilapliisissii ty<ikyvytttimyystapauksissa, vaan niiden
korvaaminen kuuluu sairausvakuutukselle. Kuitenkaan ei eldkkeen saaminen
yleensii vaadi elinikiiiseksi arvioitua tyrikyvytt<imyyttd, vaan siihen riittiid, ettri
tytikyvytt<imyys on jatkunut tai tulee todennzikriisesti jatkumaan pitkiihk<in
ajan. Eriiiit jiirjestelmiit maksavat jatkuvien ty<ikyvyttrimyyseliikkeiden ohella
mytis miiiiriiaikaisia eliikkeitii.

Eliikkeen my<intiimisen edellytyksenii olevan tytikyvytt<imyyden ei viilttii-
miittii tarvitse olla tiiydellistd, vaan eliikkeitii maksetaan useimmissa jiidestel-
missii osittaisenkin ty<ikyvyttcimyyden johdosta. Se, miten suuri ty<ikyvyn
menetys eltikkeen saamiseksi vaaditaan, on tavallisimmin miiiiritelty tiettynd
numeerisesti ilmaistuna osuutena joko tyo- tai ansiokyvystd. Ndin on etenkin
sellaisissa jdrjestelmissS, joissa maksetaan erisuuruisia ty<ikyvytt<imyyseldk-
keitii tytikyvyn menetyksen asteesta riippuen. T?illaisia on kaksi kolmasosaa
tutkituista j iirj estelmistii. Vain yhdenlaisia tytikyvyttdmyyseliikkeitd maksa-
vissa jiirjestelmissii on elIkkeen mytintdmisen edellytyksend usein my<is tietty
prosenttinen ansiokyvyn menetys, mutta ty<ikyvytt<imyyselflkkeen saamisen
edellytykset voidaan miiiiritell?i muullakin tavoin.

Tytikyvytttimyysasteesta riippuvia osaeldkkeitii ei makseta Aushalian, Bel-
gian, Irlannin, Iso-Britannian, Itf,vallano Japanin, Kanadan, Luxemburgin,
Portugalin eikli Yhdysvaltain eliikejiirjestelmissd. Niissii maksetaan tiiysi tyci-
kyvytttimyyseliike kaikille jd{estelmiin ty<ikyvytttimyysmiliiritelmiin mukaan
eldkkeeseen oikeutetuiksi todetuille. Australiassa edellytetddn ainakin 85 pro-
sentin ja Japanissa 75 prosentin ty<ikyvyn menetystd. Belgiassa ja Portugalissa
edellytetiiiin, ettd vakuutettu on menettdnyt ainakin kaksi kolmasosaa nornaa-
lista ansiokyvystiidn. It6vallassa rajana on kaikkien vakuutettujen kohdalla
kykenemiitt<imyys ansaita puolta normaaleista ansiosta. Suomen kansaneldke-
jiirjestelmiikiidn ei sisiillii osatydkyvytttimyyseliikkeite, kun taas ty<ieliikejiirjes-
telmdssii niitii maksetaan. Osael:ikkeen saamisen rajana on kahden viidesosan
tytikyvyn aleneminen.
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Irlannin ja Suomen kansanelilkejzirjestelmissii sekii Ison-Britannian, Kana-
dan ja Yhdysvaltain eliikejiirjestelmisszi ty<ikyvytttimyysmddritelmzit eiviit si-
siilltmit?iiin numeerista mittaa vaaditulle ty<ikyvyn menetykselle, vaan asia on
niissii ilmaistu toisella tavalla. Irlannin kansaneldkejiirjestelmdssii tytikyvyttti-
myyseldke my<innetiiiin, jos vakuutettu on sairauden vuoksi kykenemdttin !Vri-
htin. Suomen kansaneliikej?irjestelmtissii ty<ikyvytt<imiind pidetdiin henkilciii,
joka on sairauden, vian tai vamman vuoksi kykenemiit<in tekemiiiin tavallista
ty<itiiiin tai muuta siihen verrattavaa ty<itii, jota on pidettdvzi ikd, ammattitaito
ja muut seikat huomioon ottaen hiinelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon
turvaavana. Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa eliike my<inne-
tiiiin, jos vakuutetulla ei ole mahdollisuutta jatkuvaan ty<intekoon missddn
ammatissa.

Osaty<ikyvytt<imyyseldkkeitii maksavissa j iirj estelmissd tytikyvytt<imiit luo-
kitellaan kahteen tai useampaan ryhm?iiin ty<ikyvytttimyysasteen mukaan.
Eriiiit kuitenkin maksavat osaeldkkeitii jatkuvan asteikon mukaan siten, ettd
osaelIkkeen miidrd on ty<ikyvyttdmyysasteen osoittama osuus tdydestd eldk-
keestii. Alin eliikkeeseen oikeuttava tytikyvytt<imyysaste on yleensii yhteydess:i
siihen, kuinka suuria pienimm:it maksettavat osaeldkkeet ovat tdyteen eliik-
keeseen verrattuina.

Alinta tybkyvytttimyysrajaa kdytetiiiin Alankomaiden kansaneliikejiirjestel-
mdssd, jossa jo 15 prosentin tytikyvytt<imyys oikeuttaa osaeldkkeeseen. Krei-
kassa rajana on yhden kolmasosan tydkyvyttdmyys. Sveitsissii osaeldkkeen
mdiirii on neljdsosa tiiydestii eldkkeestd, jos tyokyvytttimyysaste on viihintiidn
40 prosenttia eikii ty<ilqrvytttimyys ole vaikeaa. Jos ty<ikyvytttimyys on vai-
keaa, on eliikkeen miiiirii puolet t[ydesti eliikkeestii. Italiassa osaeldke edellyt-
taa 45 prosentin, Jugoslaviassa 50 prosentin ty<ikyvytttimyyttii. Ranskassa ja
Unkarissa osaeldkkeen raja on muita korkeammalla. Osaeliike edellyttti2i kah-
den kolmasosan tycikyvyn menetystd.

Pohjoismaissa on osaeldkkeeseen oikeuttavan tyokyvytttimyyden rajana
Suomen tytieliikejiirjestelmtid lukuun ottamatta 50 prosentin ty<ikyvytt<imyys.
Tdtd, rajaa kiiytetdiin Norjan ja Ruotsin kansaneldkkeissd ja lisdeliikkeissii. Se
on kiiyttissd mytis Islannin ja Tanskan kansaneliikej[rjestelmissd. Suomen ty<i-
eliikejiirjestelmdssd osaeldkkeeseen vaaditaan viihint[dn 40 prosentin alenemi-
nen tytikyvyssd. Islannissa ja Norjassa osael?ikkeiden suuruus miiiiriiytyy jat-
kuvan asteikon mukaan. Ruotsissa osaeldke voi olla joko kaksi kolmasosaa tai
puolet tiiydestd eliikkeestd. Tanskan kansaneliikejeirjestelmdssd on tytikyvytt<i-
myyden perusteella maksettavia aikaiselilkkeitii neljii2i eri kokoa, jotka riippu-
vat el[kkeensaajan iiistii ja ty<ikyvytt<imyyden asteesta. Alhaisin aikaisel?ike on
noin 50 prosenttia, seuraava noin 60 prosenttia ja sitii seuraava noin 70 pro-
senttia tdydestii, korkeimmasta eldkkeestd. Suomen ty<ieliikejiirjestelmdssd osa-
eldke on noin puolet tiiydestii eldkkeestii.

Osaeliikkeitd maksavissa jiirjestelmissd ovat tiiyden ty<ikyvytt<imyyseldk-
keen saamiselle asetetut vaatimukset usein varsin ankarat. Niinpii Jugoslavias-
sa, Norjassa ja Tanskassa tdyden eliikkeen saaminen edellyttdd suunnilleen
tiiydellistii ty<ikyvyn menetystd. Alankomaissa raja on 80 prosentin, Islannissa
ja Italiassa kolmen neljdsosan ty<ikyvytt<imyys. Kreikassa ja Sveitsissii tiiysi
eliike saadaan ansiokyvyn menetyksen ollessa vtihintiidn kaksi kolmasosaa.
Suomen ty<ieliikejiirjestelmdssd tiiyteen eldkkeeseen oikeuttavan tytikyvyttti-
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myyden raja on alempana. Tiiyteen eldkkeeseen edellytetddn 60 prosentin tyti-
kyvyttrimyyttd. Ruotsissa vanhat ty<intekij?it - ohjeellinen ikiiraja on 60 vuot-
ta - saavat tydkyvytt<imyyseliikkeen lievemmin - joko liiiiketieteellisin tai
tytin luonteeseen liittyvin - perustein kuin nuoremmat ty<intekijiit.

Neuvostoliitossa ja Ranskassa ty<ikyvytttimdt jaetaan eldkkeen suuruuden
mddrddmiseksi kolmeen luokkaan. Luokittelun perusteet poikkeavat kuitenkin
erdissii kohdin edellii olleista. Suurimman eldkkeen saavaan luokkaan kuuluvat
jatkuvaa hoitoa tarvitsevat tiiysin ty<ikyvytttimdt, keskimmdiseen luokkaan
muut tdysin ty<ikyvytttimdt ja kolmanteen kaikki eldkkeeseen oikeutetut osa-
tyokyvytttimdt. Monissa muissakin maissa jatkuvaa hoitoa tarvitsevat henki-
Itit saavat kiiytiinntissii tavallista suuremman eldkkeen, mutta tiitii ei niiss2l ole
kytketty tyrikyvytttimyysluokitukseen, vaan asia hoidetaan erillisten hoitoli-
sien avulla.

Espanjan ja Saksan liittotasavallan palkansaajien eliikejiirjestelmissti erote-
taan toisistaan ammatillinen ja yleinen ty<ikyvytttimyys. Espanjassa ty<ikyvyt-
t<imdt jaetaan seitsemiitin luokkaan, joista kaksi - lyhytaikainen ja mti6rzi-
aikainen tyokyvytttimyys - kuuluvat sairausvakuutukseen. Eliikejiirjestel-
miidn kuuluvat pysyviiii tyrikyvytt<imyyttii edellyttliviit luokat ovat l) osittai-
nen tytikyvytt<imyys, 2) tiiysi, ammatillinen tydkyvytt<imyys, 3) tiiysi, amma-
tillinen tydkyvyttdmyys ammattitaitoa vaativassa ty<issd, 4) tdysi, yleinen ty<i-
kyvytttimyys ja 5) teysi tytikyvyttrimyys. Eldkkeen suuruus miiiiriiytyy tdmiin
luokituksen mukaan. Saksan liittotasavallassa on kyseessd yleinen tydkyvytt<i-
myys, jos vakuutettu ei pysty harjoittamaan mitiidn ammattia, ja ammatillinen
ty<ikyvytt<iflyys, jos vakuutettu ei pysty ansaitsemaan 50 prosenttia normaa-
leista ansioista omassa ammatissaan. Ammatillisen tycikyvytt<imyyden perus-
teella maksettava eltike on kaksi kolmasosaa yleisen tytikyvytt<imyyden perus-
teella maksettavasta eldkkeestii.

Myris Suomen tytieliikejiirjestelmdssd kefettava tyokyvytt<imyyden miiiiri-
telmii poikkeaa muiden jiirjestelmien, mytis Suomen kansaneliikejtirjestelmdn,
miiiiritelmistii. Ty<ieliikejiirjestelmiissii tyrikyvyttdmyyseldke mycinnetiiiin va-
kuutetulle, jonka ty<ikyvyn voidaan sairauden, vian tai vamman vuoksi arvioi-
da alentuneen viihintdiin kahdella viidesosalla ainakin yhden vuoden ajaksi.
Tytikyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huomioon jiiljellii oleva kyky hank-
kia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla ty<illii, jonka suorittamista voi-
daan kohtuudella edellyttdd, kun vakuutetun koulutus, aikaisempi toiminta,
ik6, asuinolosuhteet ja muut niihin verrattavat seikat otetaan huomioon.

Suomen tytieliikejiirjestelmdssd ja kansaneliikejiirjestelmdssd tycikyvytto-
myyseldkkeitii my<innetiidn toisenkin ty<ikyvytttimyysmdiiritelmiin mukaan.
Kyseessd on yksiltillinen varhaiseliike, joka my<innetiiiin 55 vuotta tdyttdneelle,
omaan ammattiinsa tai tydhdnsii ty<ikyvyttrimziksi tulleelle henkiltille. Ty<iky-
vyn arvioinnissa otetaan huomioon sairaus, vika tai vamma, ikiiiintymiseen
liittyviit tekijiit, ammatissaolon pitkiiaikaisuus, tycistd aiheutunut rasittunei-
suus ja kuluneisuus sekii ty<iolosuhteet. Eltike my<innetiiiin, jos tytikyky ndmd
seikat huomioon ottaen on pysyvdsti alentunut niin, ettei vakuutetun en65
kohtuudella voida edellyttiiii jatkavan ansiotytitdiin.

Ty<ikyvyttdmien kuntoutusta harjoitetaan kaikissa eltikejiirjestelmissd suu-
remmassa tai pienemmiissii mdiirin. Norjan ja Sveitsin eldkejdrjestelmissd kun-
toutus on viety siinii mielessd pisimmiille, ettii ty<ikyvyttrimyyseldkettii ei ryh-
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dytd maksamaan automaattisesti, vaan tytikyvyt<in yritetiiiin ensiksi saada
tulemaan toimeen omin voimin. Vakuutetulle maksetaan aluksi eldkettii vas-
taavaakuntoutus- tai pdiviirahaa. Varsinainen eldke tulee maksuun vasta, kun
todetaan, ettei kuntoutuksesta ole riitttivdd apua. Muissa eliikejiirjestelmissii
el[ke mytinneteen heti tytikyvytt<imyyden alkamisen tai sairausvakuutuksen
pdivdrahan maksun loppumisen jtilkeen odottamatta kuntoutuksen tuloksia.
Jos kuntoutus onnistuu ja asianomainen palaa tytieldmddn, voidaan eliike lak-
kauttaa tai sen mddrdd pienentiiii.

3.3.3. Perhe-eldkkeeseen oikeutetut

Perhe-eliikkeen saamiselle on edunjiittiijiin osalta asetettu vaatimukseksi, ettd
edunjiittiijii sai itse vanhuus- tai tyrikyvytt<imyyseliikettti tai oiisi kuollessaan
ollut oikeutettu eliikkeeseen taikka oli kuolemaansa mennessd kuulunut jiirjes-
telmiiiin tietyn ajan. Niimd edellytykset ovat oleellisia nimenomaan ansioeld-
kejiirjestelmissii. Sen sijaan tasasuuruisia eldkkeitd maksavissa kansaneliikej[r-
jestelmissS perhe-eliikkeen saamiselle ei yleensd aseteta edunjiittiij?in osalta
muita ehtoja kuin kansaneliikkeen saamisen yleiset edellytykset. Eriiissii jiirjes-
telmissii edunjlittiijiin vakuutusaikavaatimuksen voi mytis edunsaaja tiiyttiiii.
Tiimii kiiytiintti on esimerkiksi Irlannin kansaneldkejdrjestelmiisszi.

Useimmissa eliikejiirjestelmissii perhe-eliikkeeseen ovat oikeutettuja ainakin
edunjiittiijiin naispuolinen leski ja lapsi. Yh?i yleisemmin edunsaajia ovat my<is
mieslesket, eronneet aviopuolisot ja jotkut muut liihiomaiset. Viimeksi mainit-
tujen osalta eliikkeen saamisen edellytykset ovat usein tiukemmat kuin naisles-
kelle ja lapselle asetetut. Mikiiiin eliikejtirjestelmd ei yleensd maksa jatkuvaa
eldkettii ehdoitta kaikille naisleskillekddn, vaan el?ikkeen saamiselle on asetettu
rajoituksia, jotka koskevat lesken ikiiii, tytikykyd, lasten huoltovelvollisuutta,
avioliiton kestoaikaa sekii miehen ikiiii avioliittoa solmittaessa.

Lesken ikdii koskevat siidnnrikset ovat eri jtirjestelmissd erilaisia eikii tdssii
suhteessa ole yhteniiistd linjaa. Siinii tapauksessa, ettei leskelld ole huollettava-
naan lasta eikii h?in ole tyrikyvyttin, leskelle on usein asetettu alaikiiraja lesken-
eldkkeen saamiseksi. Tiist?i sliinnristii on kuitenkin poikkeuksia. Tutkituista
jiirjestelmistii alaiklrajaa ei ktiytetii Espanjan,Irlannin,Italian,Itflvallan, Krei-
kan, Luxemburgin, Norjan eikii Ruotsin eliikejiirj estelmissii. Muissa tutkituissa
jiirjestelmiss?i tiim[ raja on kdytdss?i ja se vaihtelee 35 vuodesta 65 vuoteen.

ksken ikiiiin liittyy useissa jiidestelmissii avioliiton kestoaikaa sekii edunjiit-
tiijiin ikii[ avioliittoa solmittaessa koskevia vaatimuksia. Avioliiton kestoaikaa
koskevat vaatimukset ovat yleisempid kuin edunjiittiijiin ikdd koskevat. Yaa-
dittu kestoaika vaihtelee kuudesta kuukaudesta 10 vuoteen. Edellinen on Krei-
kan eliikejiirjestelmiissd ja jiilkimmiiinen Tanskan palkansaajien lisiieliikejiir-
jestelmdssii. Useimmissa jiirjestelmissd vaatimuksena on kuitenkin2-5 vuot-
ta jatkunut avioliitto. Esimerkiksi Ison-Britannian yleisen eliikejiirjestelmdn
peruseldkkeessd vaatimus on kolme vuotta, Norjassa ja Suomessa viisi vuotta.
Suomen eliikejdrjestelmiit asettavat lisiiksi rajoituksen edunjiittiijiin iiille -65
vuotta - avioliittoa solmittaessa.

Liihes poikkeuksetta eliike myrinnetiiiin leskelle iiistii ja muista edellytyksistii
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riippumatta, jos hdnell[ on huollettavanaan alaikiiinen lapsi. Alaikiliseksi kat-
sotaan yleensii lapsi, joka on samassa eliikejiirjestelmiissd ikdns:i perusteella
oikeutettu lapseneliikkeeseen. Usein leskeneldke ndissii tapauksissa mydnne-
tiiiin elinikiiiseksi, mutta monet jdrjestelmdt maksavat ellikettii vain niin kauan
kuin huoltovelvollisuus kestdd. Niiin menetelliiiin esimerkiksi Yhdysvaltain
eltikejiirjestelm?issli. Huoltovelvollisuuden piiiityttyii lesket joutuvat samaan
asemaan kuin lapsettomat lesket saaden eliikkeen uudelleen tdytettyddn vaadi-
tun iln, elleiv?it jo ole saavuttaneet sitd huoltovelvollisuuden kestdessd. Erdisszi
Itd-Euroopan eliikejiirjestelmissd elzike mytinnetiiiin leskelle huoltovelvollisuu-
den perusteella vain silloin, kun leskellii on huollettavanaan alle kouluidn ole-
via lapsia. Esimerkiksi Neuvostoliitossa ikiiraja on kahdeksan vuotta.

Kanadan eliikej tirj estelmiit ovat tutkituista jiirj estelmistd ainoat, j oissa avo-
liitto rinnastetaan tiiysin avioliittoon perhe-eldkeoikeuden ollessa kyseessfi.
Ruotsin eliikej?irjestelmissii vuoden 1990 alussa voimaantulleessa perhe-elii-
keuudistuksessa avoliitto on samanarvoinen avioliiton kanssa siinii tapaukses-
sa, ettd avopuolisot olivat aikaisemmin olleet keskeniirin avioliitossa tai heillii
on tai on ollut yhteinen lapsi tai he odottivat lasta edunj?ittiijiin kuollessa.

Mieslesket saavat perhe-eliikkeen yhii useammassa eltikejiirjestelmissii. Tut-
kituista maista Espanjassa, Italiassa, Kanadassa, Luxemburgissa, Neuvostolii-
tossq Norjassa, Ranskassa ja Saksan liittotasavallassa mieslesket saavat eldk-
keen samoilla perusteilla kuin naislesket paitsi, ettd Neuvostoliitossa miesles-
kien ikdraja on viisi vuotta korkeampi kuin naisleskien. Ruotsissa ja Suomessa
miesleskillti on oikeus eldkkeeseen perhe-eliikeuudistusten voimaantultua -
Ruotsissa vuoden 1990 alusta ja Suomessa vuoden 1990 heiniikuusta. Japanis-
sa mieslesket saavat yleisen eliikejiirjestelmdn ansioekikkeen, mutta eiveit kan-
saneliikettii. Itiivallassa mieslesket saivat leskeneldkeoikeuden j o vuonna 1 98 l,
mutta tiiysimiiiiriiisend vasta vuodesta 1995. Kaikissa muissa miesleskille el6k-
keen maksavissa jiirjestelmissd eldkkeen saamisen edellytykseni on se, ettd
mies oli taloudellisesti riippuvainen vaimostaan tai on ty<ikyvyt<in. NAi[a
perusteilla mieslesket saavat eliikkeen lrlannissa, Jugoslaviassa, Kreikassa,
Portugalissa, Unkarissa ja Yhdysvalloissa.

Muutamissa eliikejiirjestelmissd kaikille leskille maksetaan edunjiittiijiin
kuoleman jiilkeen vdliaikaista leskenelikettii. Siihen ovat oikeutettuja nekin
lesket, jotka eiviit saisi varsinaista leskeneliikettii. Tutkituista maista viiliai-
kaista eliikettd maksetaan Alankomaiden, Islannin, Ison-Britannian ja Suomen
kansaneliikejdrjestelmissd sekd Norjan, Portugalin, Unkarin ja Saksan liittota-
savallan eliikejiidestelmissii. Maksuaika vaihtelee l3 viikosta viiteen vuoteen,
yleensii se on kuitenkin alle vuoden. Norjassa vdliaikaiselle eldkkeelle ei ole
asetettu miiiiriiaikaa, vaan se on tapauskohtainen. Norjassa, Saksan liittotasa-
vallassa ja Suomessa viiliaikaista leskeneliikettii maksetaan sekd naisille ettii
miehille, muualla vain naisille.

Lapseneliikkeen saamisen edellytykset ovat liiheisessd yhteydessii lesken-
eldkkeisiin. Tdrkeimmdt itse lasta koskevat edellytykset ovat ikii sekii se, onko
kyseessii puoli- vai tiiysorpo. Yleens?i kaikki ne jiidestelmiit, jotka maksavat
lapsenekikkeitd, maksavat niitei sekii puoli- ettii tiiysorvoille. Poikkeuksia ovat
Irlannin ja Iso-Britannian eliikejiirjestelmdt, joissa leskeneliikkeen lapsikoro-
tukset korvaavat puoliorvon eliikkeen.

Lapseneliikettd maksetaan vain tiettyyn ikiiiin asti. YHraja vaihtelee viilillii
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15-19 vuotta. Yleisimmin raja on 16 tai 18 vuotta. Monissa jddestelmissii
eliikkeen maksamista jatketaan niiiden rajojen yli, jos edunsaaja kdy edelleen
koulua tai opiskelee. Korkein tiillii perusteella kiiytettiivii ikiiraja on Alanko-
maissa - 27 vttotta. Muissa maissa se vaihtelee l8:sta 26 vuoteen. Eriiiit jiir-
jestelm[t jatkavat eliikkeen maksamista ilman lkdrajaa, jos lapsi on tytikyvy-
t<in. Tiimii ei yleensd koske kansaneldkejdrjestelmiii, joissa tytikyvyttin lapsi
voi tietystii iiistii liihtien saada oman tydkyvytt<imyyseldkkeen.

Useat el[kejiirjestelmiit maksavat perhe-eliikettd mycis eronneelle aviopuoli-
solle. Tutkituista maista eliike maksetaan eronneelle naiselle Belgiassa ja Sveit-
siss6, eronneelle naiselle tai miehelle Itiivallassa, Norjassa, Ranskassa, Saksan
liiffotasavallassq Suomen tytiel?ikej?irjestelmiissii ja Yhdysvalloissa. Eronneelle
puolisolle asetetaan liihes aina se edellyys, ettd hdn sai tai oli oikeutettu saa-
maan elatusapua edunjiittiijiiltii tai ettd hiinellii on lapsi huollettavanaan. Jos-
kus on avioliiton kestolle asetettu alaraja, ellei lasta ole. Kanadassa ja Saksan
liiffotasavallassa jaetaan avioerossa puolisoiden kesken heille avioliiton aikana
karttunut ansioeliikeoikeus.

Er?iissii maissa ovat mytis muut kuin edellii mainitut omaiset oikeutettuja
eldkkeeseen. Heitii ovat sisaret, veljet, vanhemmat, isovanhemmat ja lasten-
lapset. Yleensii eliike maksetaan heille vain, jos he olivat taloudellisesti riippu-
vaisia edunjettiijestii ja jos edunjiittiijiilte ei jeenyt lesked tai lasta. Tutkituista
maista perhe-eliikettli maksetaan muille omaisille Espanjassar ltaliassa, Jugos-
laviassg Kreikassa, Luxemburgissa, Neuvostoliitossa, Unkarissa ja Yhdysval-
loissa.

3.4. El?ikkeiden md[rflt

3.4.1. Tasaeliike - ansioel[ke

Eliikejiirjestelmiit voidaan jakaa tasasuuruisia eliikkeitii ja ansioihin suhteutet-
tuja eldkkeitii maksaviin jiirjestelmiin. Tasasuuruisia eliikkeitd maksavissa jdr-
jestelmissd tycissiioloajan ansioilla ei ole vaikutusta eliikkeen mdziriiiin. Tasa-
eliikkeitii maksavia jiirjestelmiii voidaankin pitiiii viihimmdistoimeentulon tur-
vaavina j?irjestelmind, etenkin silloin, kun j?idestelmdn piiriin kuuluu ryhmizi,
joiden ty<isiioloajan tulot poikkeavat huomattavasti toisistaan. Silti ei niiisszi-
kii?in jiirjestelmissii eliikkeiden tarvitse olla kaikille samansuuruisia, vaan nii-
hin voivat vaikuttaa ulkoiset olosuhteet, esimerkiksi perhesuhteet, asuinpaikka
ja eliikeaikaiset tulot tai varallisuus.

Ansioihin suhteutettuja eliikkeitii maksavissa jiidestelmissii tycissiioloajan
ansioilla on suora vaikutus eliikkeen mdiiriiiin. Ansioiden muierittely sekd se
tapa, jolla eliikkeen miiiirii on kytketty ansioihin, vaihtelevat eri maissa, mutta
peruspiirre on samankaltainen. Tasael[kkeellii ei yleensil ole katsottu voitavan
taata riittiivdd el?iketurvaa kaikille vakuutetuille. Tiitii osoittaa se, ettd niistii
132 maasta, joissa on eliikej?irjestelmd, valtaosassa eli I 12:ssa ansiot ovat jos-
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sain muodossa eHkkeen perustana. Eldkkeet maksetaan kertasuorituksina 20
maassa ja jatkuvina tasaeldkkeinii 10 maassa. Erdissii maissa maksetaan sekd
ansioelflkkeitii ettii tasaeliikkeitii.

Tasael?ikejiirjestelmillii eldketurvansa rakentamisen aloittaneet maat ovat
mytihemmin pyrkineet tiiydentdmdrin siti ansioeliikejiirjestelmilld. Ndin me-
nettelivdt 1960-luvulla Iso-Britannia, Kanada, Norjq Ruotsi ja Suomi. Nykyi-
sin pidetiidn tiirkeiinii sitii, ettii eldkkeensaajan elintaso siiilyy mahdollisimman
samanlaisena kuin ty<issiioloaikana. Eliike korvaa ne ansiot, jotka eldkkeelle
siirryttiiessd menetetdiin tycitulon loppuessa. Trimzi edellyttii:i, ettii elzike on
tietyssri suhteessa eldkkeensaajan tytissiioloajan ansiotasoon.

Tutkimuksen piiriin kuuluvista jiirjestelmistii Alankomaiden, Irlannin, Is-
lannin, Ison-Britannian, Japanin, Ruotsin, Suomen ja Tanskan kansaneliikejiir-
jestelmiit sekil Tanskan palkansaajien lisiieliikejiirjestelmd maksavat tasasuu-
ruisia el[kkeitii. Australian ja Kanadan kansaneliikejdrjestelmien eliikkeet ovat
tasasuuruisia ja sen lisiiksi tulosidonnaisia. Kanadassa tulosidonta otettiin
kiiytt<i<in vuonna I 989. Kaikissa muissa palkansaaj at kattavissa j iirj estelmissii
eldkkeet miiiirdytyvdt tytissiloloaj an ansiotason mukaan.

3.4.2. Elflkkeiden miiiiriiytyminen
Tasael?ikejiirjestelmiss[ eiviit vakuutetun ty<issiioloajan ansiot vaikuta eldk-
keen miiilriidn, mutta sen sijaan eriiiit muut ulkoiset seikat voivat sen tehdd.
Perhesuhteet otetaan huomioon kaikissa tiimiin tutkimuksen piiriin kuuluvissa
tasaellikejiirjestelmissd. El?ikeaikaisilla tuloilla on vaikutusta eliikkeen mdrirddn
Australian, Kanadan ja Tanskan kansaneliikkeissii. Vakuutusaika, joka on
oleellinen tekijii ansioel?ikejiirjestelmissd, ei sen sijaan ole yhtii tiirked kaikissa
tasaeliikejiirjestelmissii. Poikkeuksen muodostavat Alankomaat ja Norja, joissa
eliike maksetaan vdhennettynd, jos vakuutetulla ei ole triyteen eldkkeeseen
oikeuttavaa vakuutusaikaa. Norjassa tdyteen eldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden
asumisaika. Alankomaissa tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan vakuutusmaksut jo-
kaiselta vuodelta I 5 - 64 ikiivuosien viililtii.

Ansioeldkej [rj estelmissii eldke m?iiiriiytyy vakuutetun ty<issdoloaikaisten an-
siotulojen ja vakuutuksen piiriin kuulumisen ajan'pituuden eli vakuutusajan
mukaan. Vakuutusmaksut edellytetdiin maksetuiksi vakuutusajalta, ellei jzirjes-
telmdn rahoitusta ole hoidettu muulla tavalla.

Vaadittavat vakuutusajat vaihtelevat suuresti jiirjestelmiistd toiseen. Vakuu-
tusajan pituuden vaikutus eldkkeeseen riippuu jiirjestelmdn luonteesta. Toisis-
sa jtirjestelmissii eliike maksetaan tiiysimiiiiriiisend, kun vakuutettu on kuulu-
nut jtirjestelmiitin tietyn ajan eikii tiimiin ylitteve vakuutusaika endd kartuta
eldkettd. Toisissa ansioeliikejirjestelmissii koko vakuutusaika vaikuttaa suo-
raan eldkkeeseen, koska jokainen vakuutusvuosi lisiiii eldkettii. Viimeksi mai-
nitusta seikasta johtuen monissa j[rjestelmissii ei ole asetettu alarajaa vakuu-
tusajalle eliikkeen saamiseksi. Niiin on esimerkiksi Japanin lisiieliikkeessii ja
Suomen tyrieliikkeessii. Sen sijaan esimerkiksi Espanjan ja Itlivallan j[rjestel-
missii eliike voidaan saada vasta sen jiilkeen, kun vakuutettu on maksanut
vakuutusmaksut tietylte vAhimmiiisajalta, joka on n:iissii maissa 15 vuotta.
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Muualla vaadittava vdhimmiiisaika on yleensd lyhyempi, esimerkiksi Norjassa
ja Ruotsissa kolme vuotta, Luxemburgissa ja Saksan liittotasavallassa viisi
vuotta ja Unkarissa 10 vuotta. Useimmat niistii ansioeliikejiirjestelmistii, jotka
edellyttdviit tiiyteen eldkkeeseen tietyn vakuutusajan, maksavat vdhennetyn
eldkkeen, jos vakuutetulla ei ole vaadittavaa teyta vakuutusaikaa.

Useimmissa jiirjestelmissii elflke muodostuu tiettyn[ prosenttina eliikkeen
perusteena olevista ansioista. Prosenttimiidriit kuitenkin vaihtelevat jiirjestel-
miistii toiseen. Er?iiit jiirjestelmdt - kuten Jugoslavian ja Kreikan - maksavat
eldkkeeseen ensin perusosan ja sen piiiille korotusosan. Perusosan mddrd on
tietty osuus eldkkeen perusteena olevasta ansioista. Korotusosa mdiirdytyy
vakuutusajan ja ansioiden mukaan.

Eliikkeen perusteena oleva ansiotulo eli eliikeperuste mdiir[l]iiin eri jiirjestel-
missii hieman eri tavalla. Tavallisesti eliikeperusteena kiiytetiiiin keskimiiiiriii-
siii ansioita muutamalta viimeisellli vuodelta ennen eliiketapahtumaa. Esimer-
kiksi Suomen TEl-eliikkeiden eliikeperuste lasketaan nelj?iltii viimeiselt[ vuo-
delta ottamalla niistii huomioon kaksi ansioiltaan keskimmiiistd vuotta. Ita-
liassa otetaan huomioon viisi viimeist?i vuotta ja Neuvostoliitossa joko viimei-
sen vuoden keskiansio taikka minkii tahansa viiden periikkiiisen vuoden keski-
ansio viimeisten 10 vuoden ajalta. Monissa jiirjestelmissii keskiansio kuitenkin
lasketaan pitemmdltli ajalta, esimerkiksi Norjan lisiieltikejiirjestelmdssd 20 par-
haalta vuodelta ja Ruotsin lisiiel?ikejiidestelmdssd 15 parhaalta vuodelta. Suo-
men LEL- ja TaEl-eliikkeissii keskiansio lasketaan koko vakuutusajalta. Pi-
tempdii ajanjaksoa kiiyttiivissd jiirjestelmissii eldkkeen perusteena olevat ansiot
yleensd tarkistetaan esimerkiksi jonkin indeksin perusteella, jotta ansiotasossa
tapahtuneet muutokset voitaisiin ottaa huomioon.

Monissa ansioeldkejiirjestelmissii eliikkeille on asetettu vdhimmdismiiiirdt ja
mytis enimmiiismd[riit. Viihimmiiismii?irii voi olla tietty rahasumma tai pro-
senttiosuus ansiotulosta. Kiinteilt rahamddrdiset viihimmiiismiiiiriit ovat kdy-
ttissd esimerkiksi Belgian, Espanjan, Italian, Neuvostoliiton ja Sveitsin eldke-
jiidestelmissii. Portugalissa kiiytetiiiin joko prosenttista tai rahamddrdistd vd-
himmiiiseldkettii riippuen siitd, kumpi on eldkkeensaajalle edullisempaa.

Niissii ansioeliikejiirjestelmiss?i, joissa eliikkeillii on enimmdismddrd, on
eldkkeeseen oikeuttavalle tulolle yleensti asetettu yliiraja. Tiimii yliiraja otetaan
huomioon jo vakuutusmaksuvaiheessa, jolloin maksuja ei makseta sen ylittii-
vdltd tulon osalta. Poikkeuksia tutkituista jiirjestelmistli ovat toimihenkilciiden
eldkkeet Belgian palkansaajien eliikej[{estelmdss[, Italian eliikejiirjestelmii
sekii Norjan ja Ruotsin lisiieliikejiirjestelmdt, joissa eliikkeen perusteena oleval-
la tulolla on yldraja, mutta vakuutusmaksujen perusteena olevalla tulolla ei.
Niiissii jiirjestelmissii vakuutusmaksut ovat osittain veroluonteisia tulonsiirtoja
korkeammin palkatuilta muille vakuutetuille. Yl?irajaa sekii eliikkeen ettzi
vakuutusmaksujen perusteena olevissa tuloissa kiiytetiiiin Espanjassq Isossa-
Britanniassar ltiivallassq Kreikassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Saksan liitto-
tasavallassa ja Yhdysvalloissa. Neuvostoliitossa ja Sveitsissii kiiytetiiiin raha-
mdiiriiist?i enimmdiseHkette. Portugalissa enimmliseliike on joko prosenttinen
osuus eliikeperusteesta tai rahamdiiriiinen summa riippuen siitd, kumpi on
eldkkeensaajalle edullisempaa. Japanin eliikejiirjestelmdn lisdeldke, Suomen
ty<ieliikejiirjestelmii ja Belgian palkansaajien eliikejiirjestelmd ty<intekijoiden
osalta ja Unkarin eliikejtirjestelmd ovat ainoat tutkituista jiirjestelmisfd, joissa
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ei ole yliirajaa sen paremmin elzikkeen kuin vakuutusmaksujenkaan perusteena
olevilla tuloilla.

Er?iissii ansioeliikejiirjestelmissd on rajoituksia tyrinteon jatkamisella eliikeai-
kana. Eliikettii ei joko myrinnetii lainkaan tytintekoa jatkavalle tai eldkkeen
m?iiiriiii alennetaan suhteessa ansiotuloihin. Espanjassar lrlannissa ja Suomes-
sa (TEL) vanhuuseldke edellyttiiii tytinteon lopettamista. Italian viihimmiiis-
eliike on sidottu ansiotuloihin. Belgiassa, Itiivallassa, Kreikassa, Norjassa ja
Yhdysvalloissa eltikettE alennetaan, kun tulot ylittiiviit tietyn rajan. Norjassa ja
Yhdysvalloissa alennus tehdiiiln eldkkeensaajanT0 vuoden ik?iiin asti. Yldrajaa
ei kiiytetii Belgiassq ltilvallassa eikii Kreikassa.

Tyt kyvytttimyyseliike muodostuu useimmissa eliikejiirjestelmissii samoilla
perusteilla kuin vanhuuseldke. Tytilqffit<imyysaste on useimmissa eliikejiir-
jestelmissii oleellinen ty<ikyvyttdmyyseliikkeen mddrddn vaikuttava tekijii, ku-
ten edellti eliikkeen saamisen edellytysten yhteydessii kiivi ilmi. Tiill<iinhiin el[-
ke maksetaan joko tiiytend tai osaeliikkeenii ty<ikyvyn menetyksen asteesta
riippuen.

Ennen tydkyvytt<imyyden alkamista vakuutetun on tiiytynyt kaikissa ansio-
eliikejiirjestelmissd kuulua j?irjestelmiidn tietyn ajan ennen kuin hiin voi saada
eltikkeen. Vaadittava odotusaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta l0 vuo-
teen. Yleensd se on kuitenkin viisi vuotta tai viihemmdn. Sen sijaan vakuutus-
vuosilla ei kaikissa jiirjestelmiss?i ole suurta vaikutusta eliikkeen mddrddn, kos-
ka tuleva palvelusaika vanhuuseldkeikii?in asti otetaan niiss[ huomioon eliik-
keeseen oikeuttavana aikana. T?iysimiiiirlisend se lasketaan eldkkeeseen oi-
keuttavaksi Kanadan, Norjan, Ruotsin ja Suomen eliikejiirjestelmissd. Itilval-
lassa tulevaa alkaa otetaan huomioon 50 vuoden, Luxemburgissa ja Saksan
liiffotasavallassa 55 vuoden iiin tiiyttiimiseen. Sitii vastoin esimerkiksi Iso-
Britanniq Japani ja Portugali maksavat tytikyvytttimyyseliikkeend vain eliike-
tapahtumaan mennessd karttuneen ansioperusteisen vanhuuseldkkeen.

Vaikka vanhuus- ja tydkyvytttimyyseliikkeet ansioeliikejiirjestelmissii miiti-
riiytyvdt pdiiasiassa ansiotulojen ja vakuutusajan mukaan, voivat ereidt ulkoiset
olosuhteet silti vaikuttaa eltikkeen miiiiriiiin. Oleellisimpia niiistil tekijtiistii
ovat samoin kuin tasaeliikejiirjestelmissii perhesuhteet. Perhesuhteiden perus-
teella eliikkeeseen maksettavista korotuksista yleisin on lapsikorotus. Eriidt jdr-
jestelmiit maksavat korotuksen my<is huollettavasta aviopuolisosta, jolla ei ole
oikeutta omaan ansioeliikkeeseen.

Perhe-el?ikkeet - leskeneliike ja lapseneliike - ovat tasasuuruisia eliikkeitii
maksavissa jiirjestelmissd samalla tavalla tasasuuruisia kuin vanhuuseldkkeet.
Tavallisimmin leskeneliike on saman suuruinen kuin yksiniiiselle henkiltille
maksettava vanhuuseldke. Niissii jiirjestelmissd, joissa orvot jaetaan tiiysorpoi-
hin ja puoliorpoihin, on edellisten el?ike aina jiilkimmiiisten eliikettii suurem-
pl.

Ansioeliikejdrjestelmiit voidaan perhe-eliikkeiden osalta jakaa kahteen pdri-
ryhmiif,n: jiirjestelmiin, joissa leskien ja orpojen eliikkeiden laskuperusteet on
mii?iritelty molempien osalta erikseen, j a j tirj estelmiin, j oissa perhe-eliikkeen
kokonaismdiird riippuu vain edunsaajien lukumliirtistii eikti edunsaajaperheen
koostumuksesta. Ensiksi mainitut jiirjestelmiityypit ovat yleisempiii kuin jtil-
kimmdiset.

Niissii j iirj estelmissd, j oissa perhe-eliikkeen kokonaismiliird riippuu edunsaa-
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jien lukumtiiiriistii, keyteteien eHkeperusteena sitd edunjiittiijtin vanhuus- tai
ty<ikyvytttimyysel:ikettii, jota hiin sai tai johon hiin oli kuollessaan oikeutettu.
Tiiysi eliike eli edunjiittiijiin eliikkeen suuruinen m?iiirzi maksetaan esimerkiksi
Neuvostoliitossa, kun edunjiittiijelte jiii viihintiiiin kolme perhe-eliikkeeseen
oikeutettua omaista. Suomessa tiiysi perhe-eliike maksetaan, kun edunsaajana
on leski ja ainakin kaksi lasta.

Kaikissa niissii tutkituissa ansioeldkejdrjestelmissd, joissa leskien ja lasten
eliikkeiden laskuperusteet mddritelliidn molempien osalta erikseen, lasketaan
leskeneliike tiettynii prosenttisena osuutena siitii edunjettiijen vanhuus- tai ty6-
kyvytttimyyseliikkeestd, jota hdn sai tai johon hiin oli kuollessaan oikeutettu.
Mainitut prosenttimd.iirdt vaihtelevat jdrjestelm?istii toiseen, yleisimmin kui-
tenkin 50-80 prosentin viilillii.

Ansioeldkkeet maksetaan yleensii liihimmille edunsaajille, leskille ja lapsille,
heiddn muista tuloistaan riippumatta. Poikkeuksia tiistii ovat Itivalta, Norja,
Ranskq Ruotsi ja Saksan liiffotasavalta, joissa leskeneldkkeet ovat tulosidon-
naisia elilkeaikaisiin tuloihin niihden. Norjassa otetaan huomioon paitsi lesken
todelliset ansiotulot mytis se tulo, jonka lesken voidaan olettaa saavan, ansio-
kyky ja ansiomahdollisuudet huomioon ottaen. Ranskassa otetaan huomioon
tietyn rajan ylittiivet tydtulot ja varallisuus, Itiivallassa vain tytitulot. Ruotsissa
vuoden 1990 alussa voimaantulleessa perhe-eliikeuudistuksessa viiliaikaisen
eldkkeen jdlkeen maksettava leskeneliike on sidottu lesken mahdollisuuksiin
hankkia toimeentulo omalla tyrilliiiin. Kiiytiinn<issii jatkuva leskeneliike on
tulosidonnainen. Suomen tyrieliikettii koskevassa perhe-eldkeuudistuksessa
lapsettomalle leskelle maksettavan leskeneliikkeen mddrl sidottiin lesken
omiin tytieliikkeisiin.

Lapseneliike lasketaan ansioeliikejiirjestelmissii joko leskeneliikkeestii tai
edunjiittiijtin eliikkeestii. Eriiiit ansioelzikejiirjestelmiit maksavat kuitenkin tasa-
suuruisia lapseneliikkeitii - kuten Kanadan ja Norjan lisiieliikej?irjestelmdt
- vaikka leskenekikkeet perustuvat edunjilttiijiin eldkkeeseen. Muista tutki-
tuista maista lapsenel:ikkeet lasketaan leskeneliikkeestii Itilvallassq muissa
edunjiittiijiin eltikkeestii. Samoin kuin tasasuuruisia eliikkeitii maksavissa jdr-
jestelmissii puoliorvon eliike on pienempi kuin tiiysorvon elzike niissii tdmdn
ryhmiin jiirjestelmissd, joissa puoliorvon ja t?iysorvon eliikkeet lasketaan erik-
seen.

3.4.3. Indeksisidonnaisuus

Eliikejiirjestelmissd pyritiidn eldkkeiden reaaliarvon siiilyttiimiseen rahanarvon
muuttuessa ja mytis niiden tason nostamiseen yleisen elintason noustessa. Tut-
kimuksen piiriin kuuluvista 25 maasta 20:ssa tdmii tavoite on toteutettu sito-
malla eliikkeet indeksijiirjestelmdn avulla hintojen tai palkkojen tai niiden
molempien kehitykseen.

Taulukko 2 osoittaa, ett?i tutkituista markkinatalousmaista vain Irlannissa ja
Portugalissa ei maksussa olevia eliikkeitii tarkisteta indeksillil Itd-Euroopassa
eldkkeiden tarkistaminen on kytketty suunnitelmatalouden puitteissa tehtdviin
ohjelmiin, joten kyseessii ei ole samanlainen indeksisidonnaisuus kuin markki-
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natalousmaissa. Tutkituista Itii-Euroopan maista Jugoslaviassa eldkkeitd tar-
kistetaan osavaltiotasolla vuosittain. Neuvostoliitossa el?ikkeitii tarkistetaan
kahden vuoden v6lein, mutta vasta sen jdlkeen, kun ne ovat olleet 10 vuotta
maksussa. Unkarissa eliikkeitti tarkistetaan vuosittain etukdteen miiiiriityillti
prosenttimeerilH.

Niistii 20 maasta, joissa on klytrissii indeksijiirjestelmd, kahdeksassa kdyte-
tiiiin hintatason muutoksia mittaavaa indeksi?i. Kuudessa kdytet?iiin palkkata-
soa mittaavaa indeksid. Kuudessa maassa el?ikkeiden tarkistus perustuu sekd
hinta- ettzi palkkaindeksien kehitykseen.

Pohjoismaista Ruotsissa perus- ja lisiieliikkeiden sekl Suomessa ja Tanskas-
sa kansaneliikkeiden tarkistus tehdiiiin hintaindeksin avulla. Islannin kansan-
ekikkeet tarkistetaan sitd vastoin palkkaindeksin perusteella.

Norjassa ja Suomen tytieliikejiirjestelmdssd eliikkeitd tarkistetaan hinta- ja
palkkaindeksien kehityksen mukaan. Tanskan palkansaajien lisiieliikejdrjestel-
miissii ei eliikkeitii ole sidottu mihinkiliin indeksiin, vaan niild tarkistetaan elii-
kej ?irj estelmiin ylij iiiimiin sallimissa raj oissa.

Tutkituista Uinsi-Euroopan maista palkkaindeksiii kiiyttiiii neljii maata -
Alankomaaf Itilvalta, Ranska ja Saksan liittotasavalta. Kolme maata - Bel-
gia, Espanja ja Iso-Britannia - kiiyttiiii hintaindeksiii. Kreikassa tarkistus teh-
dddn inflaation miiiiriin mukaan. Kiiyttinntissd perustana on hintaindeksi. Ita-
liassq Luxemburgissa ja Sveitsissii kiiytetiiiin sekii hinta- ettii palkkaindek-
siti.

Muista tutkituista maista Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat kiiyttii-
vrit hintaindeksiii. Yhdysvalloissa eliikkeitii voidaan kuitenkin tarkistaa palk-
kaindeksin mukaan, jos tulos on sillii tavalla pienempi. Palkkaindeksin mu-
kaan tarkistus tehddiin tosin vain, jos eliikejiirjestelmdn taloudellinen tilanne
sitd vaatii.

Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat tutkituista maista ainoat, jossa saman eld-
kejiirjestelmiin sisiilli kiiytet?i?in kahta eri indeksijiirjestelmiiii. Molemmissa
maissa eliikkeiden perusteena olevat palkat on sidottu palkkaindeksiin, kun
taas maksussa olevat eliikkeet hintaindeksiin.

Aikavdli, jonka j?ilkeen eldkkeitii tarkistetaan, on yleisimmin yksi vuosi (yh-
deksdssd maassa). Kuukausittain tapahtuvat tarkistukset ovat mahdollisia vain
Luxemburgissa. Belgiassa tarkistus tehdiiiin kahden kuukauden vdlein, Kana-
dassa (kansaneldke) kolmen kuukauden vilein ja Kreikassa neljdn kuukauden
viilein. Kuuden kuukauden aikaviilfi kiiytetiiiin Alankomaissa, Ranskassa ja
Tanskassa. Sveitsissii aikavdli on pisin, kaksi vuotta, joskin tarkistus on mah-
dollista tehd?i aikaisemminkin, jos indeksi nousee ainakin 8 prosenttia, mutta
toisaalta sitil voidaan my<is lykdtii, jos indeksi nousee vdhemmdn kuin 5 pro-
senttia.

Yleensii indeksitarkistus tehddiin kaikille eldkkeensaajille samoilla perusteil-
la. Italiassa kuitenkin tarkistuksen suuruus vaihtelee viihimmiiiseliikkeen ylit-
tdvien eldkkeiden osalta. Tarkistus on korkein, jos eliike on enintiiiin kaksi
kertaa viihimmiiiseliikkeen suuruinen. Tarkistus on hieman pienempi, jos elti-
ke on 2-3 kerlaaja pienin, kun eliike on kolme kertaa vrihimmiiiselIkkeen
suuruinen.

Neljiissii tutkituista Liinsi-Euroopan maiden yleisistii eliikejii{estelmistii ei
indeksitarkistuksia tehdii automaattisesti. Irlannissa el[kkeitii tarkistetaan val-
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TAUIUKKO 2. ELAKKEIDEN INDEKSISIDONNAISUUS

Eliikejiirjestelmiihinta hinta-
indeksi

palkka-
indeksi

molemmat tarkis-
tusviili

ei automaattista
tarkistusta

I ISI,ANTI
kansaneliike
NORIA
perus- ja lisiieliike
RUOTSI
kansan- ja lisiieliike
SUOMI
kansanelike
tytieliike
TANSKA
kansaneliike
palkans. lisiieliike

2 AI ANKOIUAAT
kensanslek6
BEI,GIA
palkansaajat
ESPANJA
palkansaajat
IRLANTI
kansaneliike
ISO.BRITANNIA
perus- ja lisiieliike
ITALIA
palkansaajat
ITAVALTA
palkansaajat
KREIKKA
palkansaajat
LUXEMBURG
palkansaajat
PORTUGALI
palkansaajat
RANSKA

x 3kk

vdh. I v

lv
x

x

x
x

x 6kk
x

x 6kk

2kk

lv
x

x

x

x lv
6kk

lv
4kk

lkk

x

x

x

x

x

palkansaajat
SAKSAN LIITTOTASAVALTA
palkansaajat
SVEITSI

x 6kk

lv
2v

x

yleinen el6ke
tytieliike

x
x

3 JUGOSI.AVIA
palkansaajat
NEUVOSTOLIITTO

x

palkansaajat
UNKARI

x 2vl
yleinen eliikd

4 AUSTRALTA
kansanellke
JAPANI
kans61- i6 lisiieliike
KANADA
kensaneliike
lisiieliike
YHDYSVALLAT
yleinen el5ke

x

x

x
x

6kk

lv
3kk
1v

lv

t) Ensimnlisen kerran l0 vuoden kuluttua eHkkeen elk.mis€lila.
4 [aissa etukiitcen meiretlit prosenttisct korotukset kerran vuodessa

36

x



tion talousarvion yhteydessd harkinnan mukaan. Myds Portugalissa eliikkeitii
tarkistetaan harkinnan mukaan. Perustana on kuitenkin palkkojen ja hintojen
kehitys. Sveitsin tytieliikejlrjestelmiissii tyokyvytttimyys- ja perhe-elekkeite
tarkistetaan hintojen mukaan ensimmilisen kerran sen j[lkeen, kun eldke on
ollut maksussa kolme vuotta. Tiimiin jiilkeen tarkistus tehddiin kahden vuoden
v?ilein. Efikkeite tarkistetaan vain vanhuuseliikeikiiiin asti. Sen j?ilkeen mak-
sussa olevia el2ikkeitii tarkistetaan vain, jos eldkelaitoksen varat sen sallivat.
Kuten edellii todettiin, Tanskan palkansaajien lisiieliikejdrjestelmdssii el?ikkeitii
tarkistetaan eliikejiirjestelmiin ylijiiiimtin sallimissa rajoissa.

3.5. Rahoitus
Eliikkeet voidaan periaatteessa rahoittaa rahastoivalla jiirjestelmillii tai jako-
jiirjestelmiillfl. Rahastoivassa j[rjestelmiissd vakuutusmaksuina kerdt]idn va-
kuutettujen tytissiioloaikana niin suuri pii?ioma, ettd se korkoineen riittdd e16k-
keiden maksuun. Rahastoivassa jiirjestelmiissd elikekustannukset tasataan
ajan suhteen. Jakojiirjestelmiissii sen sijaan eliikekustannukset peritddn rahoi-
tukseen osallistuvilta site mukaa, kuin ekikkeitii tulee maksettavaksi. Ennakol-
ta rahastoimista ei nziin ollen tapahdu.

Kumpikaan ndistii rahoitusmenetelmistii ei yleensd esiinny puhtaana nykyi-
sissii eliikejiirjestelmissii. Ne ovat rahoitustavaltaan enemmdn enemmdn tai
vdhemmdn sekamuotoja. Tasaeliikejiirjestelmissii kiiytetiiiin jakojtirjestelmdd,
mutta my<is niissii on jonkinlaisia tasoitusrahastoja, joiden koko vaihtelee jiir-
jestelmiistii toiseen. Ansioeliikejiirjestelmissd rahastointi on tavallista. Esimer-
kiksi Kanadan, Norjan, Ruotsin ja Suomen lis?i- ja tytieliikejiirjestelmissd on
kiiyttissd melko voimakas rahastointi. Jiirjestelmiii perustettaessa rahastointi
katsottiin edulliseksi maan talouseliimiinkin kannalta. Ruotsin lisiieliikejiirjes-
telmiissii rahastointi on ollut voimakkainta. Missliin niiistii neljiistii maasta ei
lisii- tai ty<ieliikkeitii silti rahoiteta puhtaalla rahastoinnilla, vaan erddt osat
eldkekustannuksista hoidetaan jakojiirjestelm?ill?i. Sveitsin tytieliikejiirjestel-
mtissii on sitii vastoin kiiytdssii l?ihes puhdas rahastointi. Sveitsin yleiset eltik-
keet rahoitetaan j akojiirj estelmdllii.

El?ikkeiden rahoitusta voidaan tarkastella mytis siltd kannalta, mitkii tahot
osallistuvat rahoitukseen. Kansaneliikkeiden rahoitukseen osallistuvat muuta-
min poikkeuksin vakuutetut, ty<inantajat ja valtio. Vakuutetut eivdt osallistu
kustannuksiin Islannissq Kanadassa eikd Ruotsissa. Ty<inantajat eiviit ole
mukana rahoituksessa Japanissa eiviitkii Alankomaissa en66 vuonna 1990.
Australiassa ja Kanadassa kansanel?ikkeet rahoitetaan kokonaan valtion va-
roista. Kunnat osallistuvat kansanelEkkeiden rahoitukseen Ruotsissa, Suomes-
sa ja Tanskassa. Taulukossa 3 on eritelty kansaneldkkeiden rahoitusliihteet
tutkituissa maissa.

Vakuutettujen maksut kansaneliikejtirjestelmissii mli?ir?iytyvdt prosenttisena
osuutena ansioista muualla paitsi Japanissa, jossa vakuutetun kansaneldke-
maksu on tasasuuruinen. Vakuutetun maksussa huomioon otettavalla ansiotu-
lolla on yliiraja Alankomaiden, Irlannin ja Ison-Britannian jdrjestelmissii. Suo-
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TAUIUKKO 3. KANSANELAKKEIDEN RAHOITUSLAHTEET

vakuutettu tytinantaja valtio kunnat

AUSTRALIA
ALANKOMAAT
IRLANTI
ISLANTI
ISO-BRITANNIA
JAPANI
KANADA
NORIA
RUOTSI
SUOMI
TANSKA

x
x
x

1
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

men ja Tanskan jdrjestelmissii ei yliirajaa ole, mikii merkitsee tulonsiirtoa suu-
rempituloisilta pienempituloisille. Ty<inantajien maksut miidriiytyviit piiiiasial-
lisesti samoilla perusteilla kuin vakuutettujen maksut muualla paitsi Tanskas-
sa, jossa tytinantajat osallistuvat kansanelilkkeiden kustannuksiin vain tyriky-
vytttimyyseldkkeiden osalta ja maksavat tasasuuruisen maksun. Irlannissa
ty<inantajan maksun perusteena on sama tulo kuin vakuutetulla, kun taas Isos-
sa-Britanniassq Norjassg Ruotsissa ja Suomessa ty<inantajan maksulle ei ole
asetettu yldrajaa. Ty<inantajat maksavat niiissil maissa tietyn prosenttimaksun
palkoista. Valtion ja kuntien osuudet kansaneliikejiirjestelmdn kustannuksista
vaihtelevat suuresti tutkituissa j iirjestelmissd.

Ansioeldkejdrjestelmien rahoitukseen osallistuvat yleensii vakuutetut ja
tytinantajat. Tiihiin piiiisdiinttidn on kuitenkin erditii poikkeuksia. Valtion
osuuden osalta voidaan erottaa kaksi ansioeliikejiirjestelmiityyppiii: lisd- ja ty<i-
eliikejiirjestelmiit maissa, joissa on mytis kansaneldkejiirjestelmii, sekd ansio-
eliikejiirjestelmiit maissa, j oissa ei ole kansanelilkej iirj estelmdd.

TauIuKKo 4. LISA- JA TYOELAKKEIDEN RAHOITUSLAHTEET MAIS-
SA JOISSA ON MYOS KANSANELAKEJARJESTELMA

vakuutettu tydnantaja valtio

ISO-BRITANNIA
JAPANI
KANADA
NORJA
RUOTSI
SUOMI
TANSKA

x
x
x

I
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
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Taulukosta 4 ilmenee, ettii tutkituissa lisii- ja ty<ieliikejiirjestelmissii valtio
osallistuu palkansaajien elzikkeiden rahoitukseen ainoastaan Japanissa ja Nor-
jassa. Norjassa kansaneldkkeiden ja lisiieliikkeiden rahoitusta ei ole kuitenkaan
iiiysin eroiettu toisistaan, vaan ne kustannetaan samoista maksuista. Ndin
olien voidaan todeta, ettii niissii maissa, joissa on kansaneliikejiirjestelmii ja
ansioeldkejiirjestelmi, valtion katsotaan tehneen riittiiviisti osallistumalla v[-
himmiiiseltiketurvan kustannuksiin. Ansioeliikkeiden rahoitus on yleensti jdtet-
ty vakuutettujen ja heidiin tyonantajiensa tehtdviiksi. Ruotsi ja Suomi ovat
sikeli mielenkiintoisia poikkeuksia tdmiin ryhmiin maista, ettii niisszi eivdt pal-
kansaajat osallistu pakollisen ansioeldkkeensd kustannuksiin, vaan se rahoite-
taan kokonaan tytinantajien maksuilla.

Valtio on l[hei aina mukana yleisten eldkkeiden rahoituksessa niissii maissa,
joissa ei ole kansaneliikejiirjestelmiiii. Poikkeuksen muodostavat Ranska ja
Yhdysvallat. Taulukossa 5 on esitetty yleisten eltikkeiden rahoitusliihteet niissii
maissa, j oissa ei ole kansaneliikej iirjestelm[ii.

Vakuutettujen vakuutusmaksut ansioeliikejtirjestelmissii miiiiriiytyvlt ansio-
tulojen mukaan. Ansiotulon miiiirittely ansioel?ikejiirjestelmisszi tapahtuu
useimmissa tapauksissa yleisen verotuksen yhteydessti ja sen perusteilla. Va-
kuutusmaksuprosentit vaihtelevat suuresti jiirjestelmtistd toiseen. Eriiitii syitii
tiihiin ovat eldkkeiden taso tytissiioloajan ansioihin ndhden, eliikeik?i ja eliik-
keeseen vaadittava vakuutusaika.

Tyrinantajien maksut ansioeliikejtirjestelmissii miidrdytyviit yleensii samoill,a
perusteilla liuin vakuutettujen. Ty<inantajien maksut ovat joko saman suurui-

Taulukko 5. YLEISTEN ELAKEJAzuESTBTMIEN RAHOITUSLAHTEET
MAISSA JOISSA EI OLE KANSANELAKEJARJESTELM,/{A

vakuutettu ty<inantaja valtio

BELGIA
ESPANJA
ITALIA
ITAVALTA
KREIKKA
LUXEMBURG
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
x
x

x
x

1
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

),

,,
,,
))

,)
,,

JUGOSLAVIA
NEUVOSTO-
LIITTO
UNKARI
YHDYSVALLAT

yleinen eltike
tytieliike
palkansaajat

yleinen el6ke
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sia tai - mikii tavallisempaa - vakuutettujen maksuja korkeampia. Vakuute-
tut ja tydnantajat maksavat saman suuruisen maksun tutkituista jiirjestelmistii
Isossa-Britanniassa, Japanissg Kanadassa, Luxemburgissq Sveitsissii ja Yh-
dysvalloissa. Kaikissa muissa tutkituissa maissa ty<inantajien maksut ovat
vakuutettujen maksuja korkeammat. Kuten jo edellii todettiin, Ruotsin ja Suo-
men ansioeliikejiirjestelmissii tycinantajat kustantavat yksin palkansaajien elii-
keturvan.

Eriiiss?l ansioeliikejdrjestelmissii tytinantajien vakuutusmaksuja kiiytetiiiin
alue- ja ty<illisyyspoliittisina vtilineinfl. Niinpii Norjassa ty<inantajien vakuu-
tusmaksut on porrastettu alueellisesti siten, ettd maksut alenevat siirryttdessii
eteldn teollisuusalueilta pohjoisen kehitysalueille. Suomen tytiellikejiirjestel-
mdssf, on vakuutusmaksua alennettu alle 24-vuotiaiden vakuutettujen osalta.
Belgiassa on alennettu alle 50 tytintekij?ln yritysten vakuutusmaksuja, jos yri-
tykset ovat vdhentilneet ty<iaikaa ja palkanneet lisdii henkil<ikuntaa.

Varsin monessa ansioeliikej drjestelmiissd on vakuutusmaksuissa huomioon
otettavalle tulolle asetettu rajat sekd vakuutettujen ettd ty<inantajien osalta.
Tilltiin voidaan kiiyttiiti joko ala- tai yHrajaa tai niitii molempia. Alaraja muo-
dostuu yleensii siten, ettii tietyn ansiotulon alapuolelle jaavat henkikit eiviit
kuulu el?ikejiirjestelmiin piiriin. Belgian (tytintekij<iiden osalta), Italian, Portu-
galin ja Suomen (tytieliike) j[rjestelmissd ansiotulolle ei ole asetettu yliirajaa sen
paremmin eliikkeen kuin vakuutusmaksunkaan perusteena olevan tulon osalta.
Belgiassa (toimihenkil<iiden osalta), Japanissq Norjassa, Ruotsissa ja Sveitsis-
s3i kdytetiiiin yliirajaa eliikkeissii, mutta ei vakuutusmaksuissa. Muissa ansioeld-
kejiidestelmissii kdytetiidn samaa yldrajaa sekd eliikkeen etlli vakuutusmaksu-
jen perusteena olevassa tulossa.

Edellii kiivi jo ilmi, ettd valtio ei yleensii osallistu lis[- ja tyrieliikejii{estel-
mien rahoitukseen, mutta on sen sijaan mukana liihes aina ansioeliikejiirjestel-
mien rahoituksessa niissii maissa, joissa ei ole v?ihimmdiseldketurvan turvaa-
vaa kansaneldkejiirjestelmiiii. Valtion osuus n[issii ansioeliikejdrjestelmissii
vaihtelee melkoisesti jiirjestelmiistd toiseen. Tavallisesti valtio maksaa ne el6-
kemenot, joita vakuutettujen ja tytinantajien vakuutusmaksut tai sijoitustulot
eivdt kata.

Erdissd maissa eliikevakuutuksen rahoitusta ei ole erotettu erilleen muista
sosiaalivakuutuksen muodoista, vaan useita eri etuuksia rahoitetaan samoista
vakuutusmaksuista. Tiilldin on eliikkeiden lisiiksi kyse sairaus-, tapaturma- ja
tytitt<imyysvakuutuksen etuuksista.
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4. Yksityisen sektorin
eliikejtirjestelmdt

Yksityiselld sektorilla toimii yleisten el?ikejiig'estelmien rinnalla muita eliike-
jiirjestelmid, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmiiiin. Ne ovat yksittiiisten pal-
kansaajaryhmien yleistii eliikejiirjestelmiizi korvaavat tai sit?i tiiydentiiviit eliike-
jflrjestelm?it ja ty<imarkkinajiirjesttijen viilisiin sopimuksiin perustuvat eldke-
jiirjestelmiit.

Kuten maakohtaisista eliikejiirjestelmdluetteloista ja liitetaulukoista ilme-
nee, omia el?ikej?irjestelmiii on ennen muita maataloustyrintekijdilld, kaivos-
miehillii ja merimiehillii. Yleistii eliikejiirjestelmdzi korvaavien eliikejiirjestel-
mien olemassaolo johtuu useissa tapauksissa siitii, ettii ne on perustettu ennen
yleisen eliikejiirjestelm?in voimaantuloa. Esimerkiksi Suomessa merimiesten
eliikejiirjestelmii tuli voimaan vuonna 1956, kun taas muut yksityisen sektorin
palkansaaj at saivat omat tydeldkkeensd vuonna 19 62. En palkansaaj aryhmien
omissa eliikejiirjestelmissii voidaan helpommin kuin yleisessii j iid estelmiissii
ottaa huomioon alan vaatimat erityisetuudet, kuten alemman el?ikei[n ja koro-
tetun el[ketason.

Eriiill?i palkansaajaryhmillii on monissa maissa omia lisiieliikejiirjestelmiii,
jotka tiiydent[vdt yleisen eliikej?idestelmiin eldketurvaa. Mytis niimii j?irjestel-
mdt on useissa tapauksissa perustettu ennen yleisten eliikkeiden voimaantuloa
ja muutettu sen jiilkeen lisiiturvaa antaviksi. Niiin tapahtui esimerkiksi Norjas-
sa merimiesten, metsdty<intekijtiiden ja kalastajien eliikejiirjestelmissd. Tutki-
tuista maista tietyillii palkansaajaryhmillti on lisiieldkejiirjestelmiii mytis Ita-
liassq Japanissa ja Saksan liittotasavallassa.Itii-Euroopan maissa, esimerkik-
si Neuvostoliitossa, yleisen eliikejiirjestelmdn sisdllii eriiille palkansaajaryhmille
maksettavia erityiseldkkeitii voidaan mytis pitiiii tiihiin ryhmdiin kuuluvina
lisdeliikkeind.

Viidessii tutkituista maista on palkansaajien eldketurvaa tiiydennetty sopi-
muspohjaisilla lisliel?ikkeillii. Niimii maat ovat Alankomaat Islanti, Kreikka,
Ranska ja Ruotsi. Niiiden maiden lisdeldkkeet poikkeavat muista siinzi, ett[
niiden piirissii ovat ldhes kaikki yksityisen sektorin palkansaajat.

Alankomaissa on noin 80 prosenttia palkansaajista teollisuusalakohtaisten
tai yrityskohtaisten eliikekassojen tai vakuutusyhti<iistii otettujen eldkevakuu-
tusten piirissii. Nlmti eliikejiirjestelyt tdydentdvdt kansaneltikejiirjestelmiin el6-
keturvaa. Islannissa kansaneltikejdrjestelmziii tdydentiiii noin 90 eldkekassasta
muodostuva ansioperusteinen lisiieliikejiirjestelmii, joka kattaa sekii palkansaa-
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jat etti yrittejet. Ruotsissa kansaneldkettii ja yleistii lisdeldkettii tdydentiiviit
useat tytimarkkinasopimuksiin perustuvat listieliikejiirjestelmdt. Merkittiivim-
mdt niistii ovat teollisuuden ja kaupan alojen toimihenkil<iiden ja tytintekijtii-
den lis?iel?ikejiirjestelmiit. Kreikassa on peruseliiketurvaa tiiydentiivd, ammatil-
lisella pohjalla toimiva avustuskassajiirjestelmii. Ammatillisten avustuskasso-
jen rinnalla on palkansaajien yleinen avustuskassa, johon kuuluvat ne palkan-
saajat, joiden ammattialalla ei ole omaa avustuskassaa. Ranskassa on kaksi
suurta palkansaajatkattavaa lisiieliikejii{estelmdii, joista toiseen kuuluvat kor-
keampipalkkaiset toimihenkilcit ja toiseen alempipalkkaiset toimihenkiltit ja
tytintekijiit.

Maissa, joiden yleisessii el?ikejiirjestelmdssii on kiiyt<issti eltikekatto eli joissa
elilkkeen perusteena olevalla tulolla on yldraja, on eliikekaton vaikutus eldke-
turvaan voitu murtaa lis?ieliikejiirjestelmillii. Esimerkkin[ voidaan mainita
Ruotsi. Ruotsin yleisessd lis?ieliikejiirjestelmiissii eliikkeen perusteena olevan
tulon yliiraja on 7,5 kertaa perusmiiiiriin suuruinen tulo, kun taas toimihenki-
Itiiden lisiieliikejiirjestelm?iss[ yldraja on 30 kertaa perusmiiilriin suuruinen
tulo.

Yksityisen sektorin palkansaajien erillisten eliike- ja lisiieliikejiirjestelmien
hallinto on yleensd uskottu yksityisten el2ikelaitosten hoitoon. Sopimuspohjai-
sissa lisleldkejiirjestelmissd tytinantaja voi usein itse pdilttdd., missd eliikelai-
toksessa hiin jiirjestiiii lisiieliikevakuutuksen.
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5 Julkisen sektorin
eliikejzirjestelmdt

Julkisen sektorin palveluksessa olevien henkil<iiden eliikejiirjestelmzit voidaan
jakaa kahteen ryhmiiiin. Toiseen kuuluvat yleistii eliikejiirjestelmdd korvaavat
jiirjestelm?it ja toiseen yleisen eliikejiirjestelmiin eliiketurvaa tiiydentdviit jiirjes-
telmiit.

Useimmissa tutkituista maista julkisen sektorin palveluksessa olevilla on
omat yleistii eliikejiirjestelm[ii korvaavat eliikejiirjestelmdt. Esimerkiksi Suo-
messa on valtion ja kuntien palveluksessa olevilla omat ty<ielzikkeensd. Muissa
Pohjoismaissa ovat julkisen sektorin palveluksessa olevat Norjassq Ruotsissa
ja Tanskassa oikeutettuja eliikkeisiin mytis yleisistii eliikejiirjestelmistii. Nor-
jassa ja Tanskassa julkisen sektorin eliikej?irjestelmdt ovatkin puhtaita lisiielii-
kej[rjestelmiii. Ruotsissa valtion ja kuntien palveluksessa olevien kokonaiseld-
keturvasta kansaneltike ja yleinen lisiieldke muodostavat osan. Yleiset eliikkeet
maksetaan julkisen sektorin jiirjestelmien kautta kokonaiseltikkeen osana.

Julkisen sektorin eliikkeet on eri maissa jiirjestetty hallinnollisesti toisistaan
huomattavastikin poikkeavalla tavalla. Valtion ja paikallishallinnon palveluk-
sessa olevia varten voi olla eri jtirjestelm?it kummallekin ryhmiille, tai, mikii
tavallisempaa, yksi jii{estelmii valtion palveluksessa olevia varten ja useita
jiirjestelmid paikallishallinnon palveluksessa olevia varten. Ertiissd maissa, esi-
merkiksi Kreikassa, paikallishallinnon eliikejiirjestelmiit on toteutettu kunta-
kohtaisesti. Norjassa on samantapainen kiiytiintti. Siellii kunnat ovat voineet
j iirjestiiii eleketurvan j oko Kunnallisessa eliikekassassa, perustamalla oman eld-
kekassan tai ottamalla eliikevakuutuksen yksityisestii vakuutusyhtitistii.

Edellfl mainittujen jiirjestelmien lisiiksi julkisella sektorilla tytiskentelevill?i
on el?ikej?irjestelmi[, jotka koskevat vain tiettyii laitosta tai henkil<iryhmiiii.
Mainittakoon esimerkkeinii rautateiden, armeijan ja kansanedustajien eliike-
j ?irjestelmiit sekii Suomesta evankelis-luterilaisen kirkon eliikejiirjestelmd.

Julkisen sektorin eliikejtirjestelmiit ovat poikkeuksetta ansioeliikejiirjestel-
mid. Etuustaso on perinteisesti ollut korkeampi kuin yksityisellii sektorilla ja
eliikeiiit yleisesti ammatti- tai virkakohtaisina yksityistii sektoria alempia. Yksi
syy korkeampaan etuustasoon on siind, ettii liihes poikkeuksetta julkisen sekto-
rin jiirjestelmdt ovat olleet pitemmiin aikaa voimassa kuin yksityisen sektorin
j?irjestelmlit.
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6. Itsendisten yrittiijien
eliikej?irjestelmdt

Itseniiisten yrittiijien eliiketurvan organisointiin on ratkaisevasti vaikuttanut
se, miten palkansaajien eldketurva on jiirjestetty, koska useimmissa maissa
yrittiijet ovat saaneet lakisii?iteisen elilketurvan my<ihemmin kuin palkansaajat.
Useimmiten on itsendisten yrittiijien eliiketurva jdrjestetty jollakin seuraavista
kolmesta tavoista. Ensiksikin yrittiijet kuuluvat kansaneliikej flrj estelmiiiin j a
siihen liittyvlidn tyti- tai lisiieliikejiirjestelmiiiin. Toiseksi yrittiijiit on liitetty
palkansaajien eliikejiirjestelmiin. Kolmanneksi yrittiijillii on omia eliikejiirjes-
telmid joko niin, ettii kaikki yritfiijet kuuluvat samaan eliikejiirjestelmiiiin tai
heitii varten on useampia eliikejiirjestelmid.

Kaikissa Pohjoismaissa Tanskaa lukuunottamatta itseniiiset yrittiijiit kuulu-
vat kansaneliikejiirjestelmiin sekii tyti- ja lisiieliikejiirjestelmiin. Tanskassa yrit-
tiijiit ovat oikeutettuja vain kansanel2ikkeisiin. Sama on tilanne I;dnsi-Euroo-
pan maista Alankomaissa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa sekii Japanissa.
Kanadassa yrittiijiit ovat Pohjoismaiden tapaan oikeutettuja kansaneldkkeisiin
ja lisiieliikkeisiin.

Sveitsissii ja Yhdysvalloissa yrittiijiit ovat yleisessti eliikejiirjestelm[ssii pal-
kansaajien kanssa. Saksan liittotasavallassa on osa yrittiijistii liitetty palkan-
saajien elflkej?idestelmiin, kun taas osalla on omat eliikej?irjestelmdnsii. Kdsi-
teollisuuden harjoittajat kuuluvat tydntekijdiden eliikejiirjestelmii?in ja eriidt
vapaan ammatin harjoittajat toimihenkikiiden ellkejtirjestelmiiiin. Piiiiosalla
vapaiden ammattien harjoittajista sekd taiteilijoilla ja maanviljelijciill[ on
omat eldkej zirj estelmiinsii.

Muissa tutkituissa Ldnsi-Euroopan maissa itseniiisillti yrittiijilld on omat
palkansaajien jiirjestelmistii erilliset eliikejiirjestelmiit. Belgiassa ja Portugalis-
sa kaikki yrittiijet kuuluvat samaan jiirjestelmiitin. Muissa maissa yrittiijiii var-
ten on useampia eliikej?irjestelmiii. Tiilltiin esimerkiksi teollisuuden, vapaiden
ammattien j a maatalouden harj oittajilla on omat eliikejiirj estelmtinsii. Kreikas-
sa yrittiijien eliiketurva on osittain jdrjestetty aleellisesti. Kreikan maatalouden
eliikejiirjestelmiiiin kuuluvat ndet useimmat maaseudulla ammattiaan harjoit-
tavat yrittiijdt - maanviljelijiit, maatalouden konekauppiaat, maaseudun kdsi-
tytiliiiset ja pienkauppiaat. Jiirjestelmiidn kuuluvat my6s maataloustyrintekijiit
ja kaikki ne maaseudulla asuvat ja tytiskentelevdt, jotka eivdt kuulu mihinkiiiin
muuhun eliikejiirjestelmiiiin.

Tutkituista Itii-Euroopan maista Jugoslaviassa on yrittiijillii useita ellikejiir-
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jestelmiii. Unkarin eliikejlrjestelmiissd on palkansaajien lisiiksi joitakin yrittii-
jiiryhmiii, esimerkiksi kiisiteollisuuden harjoittajat ja maanviljelijtit.

Itsenilisten yrittiijien eliikkeet miiiir?iytyviit kussakin maassa yleensd samojen
periaatteiden mukaan kuin palkansaajien eliikkeet. Niiss?i maissa, joissa pal-
kansaajille maksetaan ansioperusteisia elzikkeitii, niitd yleensd maksetaan my<is
yrittiijille. Poikkeuksia tiihiin kiiytiinttitin ovat Belgian ja Kreikan jiirjestelmdt,
jotka maksavat tasasuuruisia eliikkeitii yrittiijille, kun taas palkansaajat saavat
ansioperusteisia eliikkeitii. Ranskassa ja Saksan liittotasavallassa maatalous-
yrittiijille maksetaan tasaeliikkeitd, kun taas muut yrittiijiit samoin kuin pal-
kansaajat saavat ansioeldkkeitii.

Itsendisten yrittiijien eliikkeet rahoitetaan tavallisimmin yrittiijien vakuutus-
maksuilla ja valtion tuella. Poikkeuksia ovat Kanadan ja Ruotsin lisiiellikejiir-
jestelmiit sekii Yhdysvaltain eliikejiirjestelmd, joissa yrittiijiit kustantavat itse
omat eliikkeensd. Ndissii jiirjestelmissii valtio ei Kanadaa lukuun ottamatta
osallistu palkansaajienkaan ansioeliikkeiden rahoitukseen.
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7 Vapaaehtoiset
lisrieliikej iirj e stelm [t

Vapaaehtoisista lisiieliikejiirjestelmistii kesitelHen tdssd ainoastaan ty<inanta-
jien perustamia listielilkejiirjestelmid. Osa niistii on otettu keytttidn ennen
pakollista eldketurvaa, osa on perustettu tiiydentdmdiin pakollista eldketurvaa.
Vapaaehtoisten lisileliikkeiden kiiyttti<inottoa on useissa maissa edistiinyt ylei-
sissii eliikejiirjestelmissii eliikkeen perusteena olevalle ansiolle asetettu yliiraja.
Vapaaehtoisilla lislieliikkeillii on eliikekatto voitu murtaa.

Useissa ldnsimaissa on valtiovalta alkanut kiinnittiiii aikaisempaa suurem-
paa huomiota vapaaehtoisiin lisiiel?ikkeisiin. Sosiaalivakuutuksen rahoitusvai-
keuksien kasvaessa on haluttu edistiiii valtion rahoitusvastuun ulkopuolelle
jiiiivien yrityskohtaisten eliikejiirjestelyjen keyttddnottoa. Esimerkiksi Isossa-
Britanniassa hallitus pyrki vuoden 1986 eliikeuudistuksella siirtdmiiiin vastuu-
ta eliiketurvan tuottamisessa valtiolta tytinantajille ja vakuutetuille itselleen.

Monissa maissa on viime vuosina tullut voimaan lakeja, joilla on vaikutettu
vapaaehtoisten elilkkeiden ulottuvuuden laajentumiseen sekd vakuutettujen
oikeuteen saada tietoja jiirjestelmien etuuksista ja taloudellisesta tilasta. Va-
paaehtoisten lisiel?ikejiirjestelmien suuria ongelmia ovat eldketurvan siiilymi-
nen tyripaikkaa vaihdettaessa ja eliiketurvan koskemattomuus ty<inantajan tul-
lessa maksukyvytttimiiksi. Viimeksi mainittu ongelma on ratkaistu kolmessa
maassa - Japanissa, Saksan liittotasavallassa ja Yhdysvalloissa - erillisellii
luottovakuutuksella. Saksan liittotasavallassa luottovakuutus kattaa lisdeliike-
jiirjestelmiin lopettamisen, Japanissa ja Yhdysvalloissa tytinantajan maksuky-
vytttimyyden.

Muutamissa lilnsimaissa on pyritty tekemdiin vapaaehtoiset lisileliikkeet
pakollisiksi. Toistaiseksi vain yksi maa - Sveitsi - on toteuttanut vapaaeh-
toisten eliikkeiden pakollistamisen. Vuonna 1985 voimaan tullut palkansaajat
kattava tytieliikejtirjestelmii perustuu aikaisempiin vapaaehtoisiin lisiieliikkei-
siin.

Vapaaehtoisten lisiieliikkeiden merkitys eldketurvassa vaihtelee suuresti
maasta toiseen. Niissii maissa, joiden yleisessii eldketurvassa ei ole el[kekattoa,
vapaaehtoisten lisiielilkkeiden merkitys on viihiiinen. Niiin on esimerkiksi Suo-
messa. Sama tilanne on Ranskassa ja Ruotsissq joissa yleistii eldketurvaa on
tiiydennetty sopimuspohj aisilla lisiieliikkeillii.

Pohjoismaista Islannissa ei ole vapaaehtoisia lisiieliikkeitii, koska vakuutus-
maksujen viihennyskelpoisuus verotuksessa edellyttiiii lisiieliiketurvan jiirjestii-
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mistii eliikekassoja koskevan lainsiiiiddnn<in puitteissa. Norjassa listiel2ikkeitl
on piiiiasiassa suurilla ja keskisuurilla yrityksillil. Tanskassa listieliikkeiden pii-
riin kuuluu toimihenkiltiistii noin puolet, mutta tytintekijtiistii alle l0 prosent-
tia.

Ldnsi-Euroopan maista Saksan liiffotasavallassa vapaaehtoisten liszieldkkei-
den piirissii on noin 60 prosenttia, Irlannissa noin kolmasosa ja Belgiassa hie-
man alle kolmasosa palkansaajista. Espanjassa, Italiassa, Itilvallassa ja Lu-
xemburgissa lisiieliikkeitii on vain korkeimmin palkatuilla toimihenkiltiiM.
Kreikassa ja Portugalissa lisdeliikkeet ovat harvinaisia, joskin kiinnostus niitri
kohtaan on viime vuosina lisiiiintynyt. Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa
vapaaehtoisia lisdeldkkeitd on oikeastaan vaikea erottaa pakollisesta eliiketur-
vasta, koska ne on ndissii maissa liitetty osaksi yleistii eltiketurvaa.

Muista tutkituista maista voidaan todeta, ett?i Japanissa rekister<iityjen
vapaaehtoisten lisdeliikkeiden alaisuuteen kuuluu noin viidesosa yksityisen
sektorin palkansaajista. Kanadassa puolet palkansaajista on vapaaehtoisten
lisiiel?ikkeiden piirissd. Julkisella sektorilla osuus on k?iytiinnollisesti katsottu-
na 100 prosenttia, yksityisellii sektorilla noin 40 prosenttia. Yhdysvalloissa on
noin 50 prosenttia yksityisen ja 80 prosenttia julkisen sektorin palkansaajista
vapaaehtoisten lisiieliikkeiden piiriss[. Itii-Euroopan maisssa ei vapaaehtoisia
lisdeliikkeitd ole ollut samassa mielessii kuin markkinatalousmaissa.
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8. Pohjoismaat

8. l. Islanti
Eliikejiirjestelmiit:
- kansanel[kej iirj estelmii
- yksityisen ja julkisen sektorin lisiiel[kejiirjestelm?it

(1 kruunu/ISK = 0,06 FIM)

8. 1. l. Kansaneliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Kansaneliikejiirjestelmiiiin (vuodelta 1961) kuuluu pakollisesti
koko maassa asuva viiestti.

Elikkeet. Kansaneliikejiirjestelmiistii maksetaan tasasuuruisia ja tulosidon-
naisia vanhuus-, tytilqrvyttdmyys- ja perhe-eliikkeitii.

Vanhuuselflke. Vanhuuseliikkeen saamisen edellytyksenii on 67 vuoden ikii.
Lisiiksi edellytetiiiin, ettl vakuutettu on asunut Islannissa ainakin kolme vuotta
16 vuoden iiin tiiyttiimisen jiilkeen. Tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden
asumisaika. Lyhyempi asumisaika oikeuttaa asumisaikaan suhteutettuun eliik-
keeseen. Eliikkeen saaminen ei edellyii tytinteon lopettamista.

Merimiehet ja kalastajat, jotka ovat olleet ammatissaan viihintiiiin 25 vuotta,
saavat vanhuuseldkkeen 60 vuoden iiissii.

T?iysimiiiirdisen peruselikkeen m?iiirii on yhdelle elIkkeensaajalle 11.016
ISK kuukaudessa. Eliikkeensaaja-avioparille eliike on molemmille 90 prosent-
tia yhden eliikkeensaajan eltikkeestii.

Eldkkeelle siirtymisen lykkiiiiminen korottaa eliikkeen miiiiriiii. Enimmiiisko-
rotus on 66 2/3 prosenttia viiden vuoden lykkiiyksen jiilkeen.

Lapsikorotus, 6.747 ISK kuukaudessa, maksetaan jokaisesta alle 17-vuo-
tiaasta lapsesta.

Peruseliikkeen lisiiksi maksetaan tulosidonnaista lisfleliikettii. Yhdelle eliik-
keensaajalle lisiieliike on enintdiin 20.268ISK kuukaudessa ja eliikkeensaaja-
avioparille enintdiin 40.536 ISK kuukaudessa.

Yksinasuvalle eliikkeensaajalle, joka saa tiiyden tulosidonnaisen lisdeliik-
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keen, maksetaan elflkelislinli 6.890ISK kuukaudessa. Eltikkeensaajan puolisol-
le, joka ei saa omaa eliikett?i ja joka ei voi tehdii tytit[ kodin ulkopuolella,
esimerkiksi sairauden vuoksi, maksetaan aviopuolisotukena enintiiiin 24.960
ISK kuukaudessa. Tulosidonnaista apulisilfl maksetaan korkean vuokran tai
velttemettdmln koti- tai vanhainkotihoidon kustannusten peittdmiseen.

Tytikyvyttdmyysellike. Tydlqrvytttimyyseldke maksetaan vakuutetulle, jonka
tydkyky on alentunut vdhintii[n puolella. Eliike voi olla joko tdysi tai osaeldke.
Tiiysi el?ike edellytfieT5 prosentin tydkyvyn menetystd. Tytikyvyn vdhenemi-
nen md[ritelldiin suhteessa sellaiseen vakuutetulle sopivaan ansioty<ihtin, jota
hdnen kuntonsa, koulutuksensa ja aikaisemman ammattikokemuksensa perus-
teella kohtuudella voidaan edellyttiiii tekevln. Ty<ikyvyn vdhenemisen lisdksi
vakuutetun edellytetiiiin asuneen Islannissa viimeiset kolme vuotta tai olleen
tEysin tytikykyinen asettuessaan sinne asumaan.

Tiiysi tytikyvytttimyyseliike on saman suuruinen kuin vanhuuseldke. Tulosi-
donnaista lisiieliikettii, apulisdd, yksinasuvan eliikelisiizi sekii lapsikorotusta ja
aviopuolisotukea maksetaan samoilla perusteilla kuin vanhuuseldkkeessti.

Osaeliike maksetaan, jos vakuutetun tytikyvyttdmyys ei ole 75 prosenttia
mutta on vdhintiiiin 50 prosenttia. Osaeliikkeen miiiirii - 25-75 prosenttia
tiiydestii eldkkeestii - on suhteessa tydkyvytt<imyysasteeseen. Osael[ke on
kokonaan tulosidonnainen. Osaeliikkeeseen ei makseta mittidn korotuksia.

Tydkyvytt0myystukea voidaan harkinnan perustella maksaa vakuutetulle,
jonka tytilqrvytttimyysaste on alle 50 prosenttia.

Perhe-eliike. Perhe-el[kettii maksetaan leskelle j a lapselle.
Jokaiselle nais- ja miesleskelle maksetaan puolison kuoleman jiilkeen eliike

kuuden kuukauden ajalta. Tdm?in viiliaikaisen eliikkeen mddrd on 13.803 ISK
kuukaudessa. Eliikkeen maksamista jatketaan edelleen yhden vuoden ajan, jos
leskellii on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Eliikkeen miiiirii on tuolloin
10.350 ISK kuukaudessa.

Viiliaikaisen eliikkeen jdlkeen maksetaan varsinaista leskenelilkefff, naisles-
kelle, joka oli tiiyttiinyt 50 vuotta miehensii kuollessa. Ekikkeen saaminen edel-
lyttiiii lisdksi, ettii leski tai edunjiittiijii oli asunut Islannissa viimeiset kolme
vuotta ennen eliikkeen hakemista. Eliikkeen mtiiirii on 60 vuotta tdyttiineelle,
40 vuotta Islannissa asuneelle leskelle yhtii suuri kuin yhden eliikkeensaajan
peruseliike vanhuuselikkeessd. Jos leski ei ole tiiyttiinyt 60 vuotta, eldkettd
viihennet?iiin 5 prosenttia kutakin 60 vuoden iiistd puuttuvaa vuotta kohti. Jos
asumisaika Islannissa on alle 40 vuotta, leskeneldkettd alennetaan suhteessa
asumisaikaan. Eliike maksetaan lesken uudelleenavioitumiseen tai kuolemaan
asti.

Naisleskelle, joka ei ole tiiyttiinyt 50 vuotta, maksetaan leskeneliike, jos
avioliitto oli jatkunut viihintiiiin 20 vuotta. Eliike on saman suuruinen kuin
50-vuotiaalle leskelle maksettava el?ike.

Leski saa iiistii riippumatta flidinpalkkaa, jos hiinell2i on huollettavanaan alle
l8-vuotias lapsi. Aidinpalkkaa maksetaan viiliaikaisen leskeneliikkeen ohella,
joten sen maksaminen alkaa heti kuolemantapauksen j?ilkeen ja jatkuu v?iliai-
kaisen leskeneliikkeen loputtuakin. Leski, jolla on huollettavanaan yksi lapsi,
saa iiidinpalkkana 4.228 ISK kuukaudessa. Kahdesta lapsesta maksetaan
11.078 ISK kuukaudessa sek6 useammasta 19.648 ISK kuukaudessa. Aidin-
palkkaa saaneelle leskelle maksetaan varsinainen leskenelzike huoltovelvolli-
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suuden pedtyttyd. - Aidinpalkkaan ovat oikeutettuja mytis yksinhuoltajaeidit
ja eronneet lasta huoltavat naiset. Etuus voidaan maksaa mytis lasta huoltaville
yksindisille miehille.

Lapseneliikkeen saaminen edellyttdd, ettd lapsi tai jompikumpi vanhemmis-
ta on asunut Islannissa viimeiset kolme vuotta. Alle l8-vuotiaalle puoliorvolle
eliike on 6.747 ISK kuukaudessa. Tdysorpo saa saman mddrdn kaksinkertaise-
na.

Indeksitarkistus. El?ikkeet tarkistetaan nelj[nnesvuosittain yleisen tulotason
muutosten mukaan.

Rahoitus. Tytinantajat ja valtio rahoittavat kansaneldkkeet. Tyrinantajat
maksavat vakuutusmaksuina 2 prosenttia palkkasummasta. Valtio maksaa
loput tarvittavat varat.

Hallinto. Valtion sosiaaliturvalaitos huolehtii kansaneliikejiirjestelmdn hal-
linnosta paikallistoimistojensa avustuksella. Laitoksen johdossa on parlamen-
tin valitsema lautakunta. Laitos toimii mytis valituselimenii. Veroviranomai-
set keriiiiviit vakuutusmaksut.

Eliikejiirjestelmiin yleisvalvonta on sosiaali- ja terveysministericillii.

8.1.2. Yksityisen ja julkisen sektorin
lisiielflkej iirj e stelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Islannissa ei ole yleistii tyti- tai lisiieliikejii{estelmiid.
Lisiieliikkeitd varten on perustettu noin 90 eliikekassaa, joiden piirissd ovat
kiiytiinntillisesti katsottuna kaikki 20 vuotta tdyttdneet palkansaajat ja itsendi-
set yrittiijiit. Perustettuun eliikekassaan liittyminen on tytialalla pakollista.

Eliikekassat voidaan jakaa neljiifln ryhmiiiin: 1) lakiin perustuvat valtion vir-
kamiesten, opettajien, sairaanhoitajien, kdtil<iiden, merimiesten ja yrittiijien
eliikekassat, 2) kuntien eliikekassat, 3) yrityskohtaiset elzikekassat ja 4) ammat-
tiyhdistysten eliikekassat. Eliikekassat toimivat omina hallintolaitoksinaan.

Elflkkeet. Eldkekassoista maksetaan tavallisimmin vanhuus-, tytikyvyttti-
myys- ja perhe-el?ikkeitii. Eldkkeiden miiiiriiytyminen vaihtelee jossain mddrin
kassasta toiseen.

Vanhuuselflke. Vanhuuseldke maksetaan valtion ja kuntien virkamiehille 65
vuoden idss6, mutta el[kkeen ottamista voidaan lykiitii aina 70 vuoden ikiiiin.
Tiiysi eliike voi nousta 70 prosenttiin loppupalkasta. Yksityiselld sektorilla elii-
keikti on 65-70 vuoden viilillii, ja tiiysi eliike 50-60 prosenttia viiden viimei-
sen vuoden keskipalkasta 30 vakuutusvuoden jiilkeen.

TydkyvyttdmyyselSike. Ty<ikyvytt<imyyseliikkeend maksetaan joko vanhuus-
eliikeiiissti saatava el6ke tai tytikyvytttimyyden alkamiseen mennessd kertynyt
el?ike.

Perhe-elfike. Leskeneltike maksetaan yleensd sekd nais- ettii miesleskelle.
El2ike on joko puolet edunjiittiijiin vanhuuseliikkeestii tai siite eHkkeestd, johon
tiimii oli kuollessaan oikeutettu.

Lapseneliike maksetaan alle 18-vuotiaalle orvolle. Sen mdiirii on tavallisesti
puolet kansaneldkejiirjestelmiin lapseneliikkeestii.
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Yhteensovitus. Lis?ieliike yhteensovitetaan kansaneliikejiirjestelmdn kanssa
siten, ettd lisiieliike viihentlii tiiysimii?iriiisesti kansaneliikejiirjestelmiln tulosi-
donnaista lisiieliikettii.

Indeksitarkistus. Tavallisesti liszieldkkeet tarkistetaan palkkatason muutos-
ten mukaan. Kaikissa yksityisen sektorin eldkekassoissa ei kuitenkaan tehde
s?i?inntillisi?i indeksitarkistuksia.

Rahoitus. Vakuutetut ja tytinantajat vastaavat yhdessd eldkkeiden kustan-
nuksista. Vakuutetun maksu on tavallisesti 4 prosenttia ja tytinantajan 6 pro-
senttia vakuutetun palkasta. Itseniiiset yrittiijtit kustantavat itse omat eldkkeen-
sii.

8.2. Norja
Eliikej iirj e stelmiit :

- peruseliike- ja yleinen lis?ieliikejiirjestelm6
- yksityisen sektorin lisiiel?ikejiirjestelmiit
- julkisen sektorin lisiieliikejiirjestelmdt

- valtion lis?ieliikejtirjestelmii
- kunnalliset lisiieliikej?irjestelmiit

- vapaaehtoiset lisiiellkej?irjestelmdt

(l kruunu,rNOK = 0,60 FIM)

8.2.L Perus- ja yleinen lisiieliikejiirjestelmii

Uloffuvuus. Perusel:ike (vuodelta 1959) on kytketty yhteen yleisen lisdeldkkeen
(vuodelta 1967) kanssa. Jiirjestelmdn lisdeldkkeitd maksava osa ulottuu niihin
palkansaajiin ja itseniiisiin yrittiijiin, jotka saavat tyostzirin perusmddrdn ylittd-
vdn tulon. Vuonna 1990 perusmddrii on 34.000 NOK vuodessa.

Vakuutukseen kuuluvat myds norjalaisessa ulkomaan liikenteessii olevassa
laivassa ja lentoliikenteen palveluksessa tytiskenteleviit ulkomaalaiset.

Etuudet. Jiirjestelmiistii maksetaan vanhuus-, tytikyvyttomyys- ja perhe-
eliikkeitti sekii hautausavustuksia.

Peruseldke maksetaan ulkomaille saman suuruisena kuin se maksettaisiin
Norjassa, jos edunsaaja oli asunut Norjassa viihintiliin 20 vuotta. Jos asumis-
vuosia on vtihemmln, mutta v[hintiiiin 10, peruseliikkeestd maksetaan asu-
misaikaan suhteutettu osa. Perhe-eliikkeessii asumisaikaehdon voi tiiyttiiii
edunjiittiijii tai edunsaaja. Lisiieliike maksetaan aina ulkomaille. Kun edunsaaja
saa lisiieleikettli, maksetaan peruselIkkeestii lisiieliikkeen vakuutusaikaa vastaa-
va osuus asumisajan pituudesta riippumatta. Muutoin eliikkeiden maksamista
ulkomaille siitidell?i?in sosiaaliturvasopimuksilla.

Vanhuuselflke. Vanhuusel?ike maksetaan 67 vuoden iiissii. Vanhuuselilkkees-
t?i voidaan 67 ja70 vuoden iiin viilillii ottaa yksi neljdsosa, puolet, kolme nel-
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jdsosaa tai tdysi eldke. Eliike ja mahdollinen tyritulo yhdessd eiviit tuolla ikiivii-
lilld saa ylittee 80 prosenttia aikaisemmista tuloista. Tiissd vertailussa k?iyte-
tlidn vakuutetun keskimiitiriiistii tuloa 6l-65 tai 63-65 ikdvuosien viililtii,
riippuen siitii kummalla iktirajalla tulos on korkeampi.

Tiiysi vanhuuseltke edellyttiiii peruseliikkeen osalta 40 vuoden vakuutusai-
kaa. Ne vakuutetut, joilla on vakuutusvuosia vdhemmdn kuin 40 mutta aina-
kin kolme vuotta, saavat vdhennetyn el?ikkeen, jonka mddrii riippuu vakuutus-
vuosien lukumililriist?i. Vakuutusvuosien laskeminen aloitetaan 16 vuoden iiin
tiiyttiimisestii. Asumisaika Norjassa ennen lain voimaantuloa lasketaan mu-
kaan vakuutusaikaan. Jos molemmat puolisot ovat eldkkeensaajia ja toisella
on lyhyempi vakuutusaika, voi lyhyemmdn vakuutusajan omaava laskea
hyviikseen toisen puolison vakuutusajan. Tdydeksi vakuutusvuodeksi laske-
taan vuosi, jolta vakuutetulle on kertynyt listieliikkeeseen oikeuttavia eliikepis-
teitii.

Tdysi peruseldke on yhtd suuri kuin perusmddrd eli 2.833 NOK kuukaudessa
yhdelle eldkkeensaajalle. Edunsaaja, joka huoltaa alle 67-vuotiasta aviopuoli-
soa, jolla ei ole omaa eldkettd, saa 50 prosentin korotuksen eldkkeeseen. Jos
mytis aviopuoliso saa oman eldkkeen, on tdysi peruseldke molemmille 75 pro-
senttia yhden henkil<in eldkkeestd eli 2.125 NOK kuukaudessa. Alle l8-vuo-
tiaista huollettavista lapsista el:ikettri korotetaan 25 prosenttia perusmddrdstd
lasta kohti. Jos elzikkeensaajan puoliso on ty<issd ja ansaitsee viihintddn neljd
kertaa perusmddrdn suuruista tuloa, maksetaan lapsikorotuksesta vain puolet
kolmen ensimmdisen lapsen osalta.

Lisiieliikkeen mddrd riippuu ty<itulojen suuruudesta ja vakuutusajan pituu-
desta. Vdhimmdisvakuutusaikavaatimus on kolme vuotta. Tiiysi vanhuuseldke
edellyttziei 40 vuoden vakuutusaikaa, jonka laskeminen aloitetaan joko l7 vuo-
den i6n tdyttdmisestd tai vuodesla 1967,jos vakuutettu oli l7 vuotta vanhempi
jdrjestelmdn tullessa voimaan. Vakuutusvuodet lasketaan 69 vuoden ikiiiin
asti, jos vakuutettu k?iy edelleen ty<issii 67 vuoden iiin jdlkeen.

Vakuutusaikaa koskevia szidnn<iksizi on lievennetty siirtymdkauden osalta.
Ennen vuotta 1937 syntyneet saavat triyden lisrielzikkeen, jos heilld on eldkkee-
seen oikeuttayaa tuloa jokaiselta vuodelta vuodesta 1967 ldhtien 69 vuoden
ikddn asti. Jos vakuutusvuosia on vdhemmdn, eldke lasketaan suhteessa tdy-
teen eldkkeeseen. Siirtymiikauden sddnn<iksiii ei sovelleta siihen osaan tycitu-
loa, joka ylittiiii viisinkertaisen perusmridrdn. Siirtymiikauden mddrdykset kos-
kevat vain Norjan kansalaisia.

Tdysi vanhuuseldke on - perusmddrdn lisdksi - 45 prosenttia siitd sum-
masta, jolla eliikkeeseen oikeuttava vuositulo ylittiiii perusmddrdn. Eldkkeen
laskemisen perusteena on keskimdlrdinen vuositulo 20 parhaalta vuodelta jdr-
jestelmdn piirisszi. Mikali vakuutusvuosia on vdhemmdn kuin 20, keskim[zir[i-
nen vuositulo lasketaan niiltd kaikilta. Eldkettii laskettaessa kokonaan huo-
mioon otettavien tulojen yldrajaksi on asetettu kahdeksan kertaa perusmddrd
(eli 22.667 NOK kuukaudessa). Lisiiksi mukaan lasketaan kolmasosa 8 ja 12
kertaisen perusmddrdn (eli 34.000 NOK kuukaudessa) vzilillii olevasta tydtulos-
ta.

Teknisesti eliikkeen perusteena olevan keskiansion laskeminen tehdd[n niin
kutsuttujen elflkepisteiden avulla. Kunkin vuoden eliikepisteiden mddrd saa-
daan vdhentiimiillii vakuutetun huomioon otettavista vuosituloista kyseessd

52



olevana vuonna voimassa oleva perusmiidrd ja jakamalla tulos samalla perus-
mii?iriillii. Niilte vuosilta, joina perusmii[rdI on muutettu useamman kuin
yhden kerran, kiiytetiiiin eliikepisteen laskemisessa vuoden keskimiiiirdistii
perusmddrdii. Korkein eliikepiste on 8,33. Eliikkeen perusteena oleva tulo saa-
daan kertomalla voimassa oleva perusm[[rii 20 parhaan vuoden eltikepistei-
doll keskio-'^tt^

Ellikelisii. Niille eldkkeensaajille, joiden eldkkeeseen sisdltyy vain v[hdn tai
ei lainkaan ansioihin suhteutettua lisdeliikettd, maksetaan eldkelisti2i. Eliikeli-
sdn tdysi mzidrd on yksindiselle ja aviopuolisokorotuksen saajalle 57 prosenttia
perusmddrdstii (eli l.6l 5 NOK kuukaudessa). Aviopuolisoille tdysi eldkelisd on
kummallekin 52,25 prosenttia (eli 1.480 NOK kuukaudessa), jos molemmat
puolisot ovat oikeutettuja peruseldkkeeseen. Lisiieliikejiirjestelmdstd maksetta-
va eldke vdhennetddn eldkelisdstii. El?ikelisdn maksaminen loppuu kokonaan,
kun ansioeliike ylittzi2i eldkelisdn mddrdn. Tiiyttii eldkelisdzi alennetaan suhtees-
sa, jos edunsaajalla ei ole teyteen vanhuuseldkkeeseen vaadittavaa 40 vakuu-
tusvuotta. Samoin elzikelisiid alennetaan, jos tytikyvytt<imyys- tai perhe-eldk-
keensaaja saa vdhennettyd eldkettd.

Kompensaatiolisii. Norjassa asuville eldkkeensaajille maksetaan kompen-
saatiolisdd (lisiiarvonveron kiiytttitinoton j ohdosta vuonna I 970). Yksindiselle
ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa omaa eldkettii, tiiysi kompensaatio-
lisd on 500 NOK ja avioparille, josta kumpikin puoliso saa eldkettd, yhteensd
750 NOK vuodessa. Eldkkeensaajalle, jonka eldkkeeseen sisiiltyy aviopuoliso-
korotus, kompensaatiolisii on samoin 750 NOK vuodessa. Kompensaatiolisdd
alennetaan suhteessa, jos edunsaaja ei joko lyhyen vakuutusajan tai ansiotulo-
jen vuoksi saa tiiyttii eliikettil. Ne eliikkeensaajat, jotka ovat ottaneet vanhuus-
eliikkeestii vain neljtisosan, saavat puolet ttiydest?i kompensaatioliszistd.

Tytikyvyttdmyyseliike. Tytikyvyttrimyyseliike my<innetiidn vakuutetulle,
jonka tytikyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi alentunut vdhint?iiin
puolella hiinelle sopivassa tytissii. Ratkaisu tytikyvyn alentumisesta tehd?iiin
kuntoutuksen jiilkeen. Tytikyvyn aleneminen miiiirdtiidn vertaamalla vakuute-
tun todellisia mahdollisuuksia hankkia tuloja tydkyvytttimiiksi tulonsa jdlkeen
hdnelle sopivassa ty<issii niihin mahdollisuuksiin, joita hiinellii oli ennen ty<i-
kyvytt<imyyttii.

Tytikyvytttimyyseliikkeen saamiseksi riittee yhden vuoden vakuutusaika, jos
vakuutettu on ollut tiimdn ajan normaalisti tydkykyinen. Eliikkeen saaminen
edellyttiid, ettd vakuutettu on tiiytt?inyt 16 vuotta ja oleskelee Nodassa.

Tytikyvytttimyyseliikkeen mddrd riippuu ty<ikyvyttomyyden asteesta. Tiiy-
den tyrikyvytt<imyyseldkkeen mdiird vastaa sitd vanhuuseldkettii, jonka vakuu-
tettu olisi saanut, jos hdn olisi jatkanut tytintekoa eltikeikiiiin saakka. Eliikettii
korotetaan huollettavasta aviopuolisosta ja lapsista. Korotukset ovat saman-
suuruiset kuin vanhuuseldkkeessd. Eliike- ja kompensaatiolisid maksetaan
samalla tavalla kuin vanhuusel:ikkeessii.

Kun kyseessd on osittainen tytikyvytttimyys, eliikkeen miiiriiii alennetaan
suhteellisesti siten, ettii eliike vastaa tyrikyvyn menetyksen astetta. Alle 50-
prosenttinen ty<ikyvytt<imyys ei kuitenkaan endii oikeuta eldkkeeseen.

Ty<ikyvytt<imyyseltikkeen lis[nii voidaan (edellii mainittujen korotusten li-
siiksi) maksaa l) peruslisliii erdiden sairaudesta tai vammasta johtuvien erityis-
kustannusten korvaamiseksi ja 2) hoitolisflii jatkuvasti avun tai hoidon tarpees-

53



sa oleville tyrikyvytt<imille sekd 3) avustuksia tai lainoja ty<ih<in sijoittuville
kuntoutetuille. Peruslisiin miiiird on l5 prosenttia perusmiizirzistii, mutta se voi-
daan yksilcillisen harkinnan perusteella korottaa 23 tai 30 prosenttiin. Jos
edunsaaja tarvitsee erityiskuljetuksia, peruslisii voidaan korottaa 40 tai 50 pro-
senttiin. Hoitolisiin suunrus on 25 prosenttia perusmdiiriistii.

Ennen kuin ty<ikyvytttimyyseliike mytinnetSdn edunsaajalle annetaan hoi-
toa, tytikoulutusta tai muuta kuntoutusta. Ty<ikyvytt<imyyseliikettii ryhdytiiiin
maksamaan vasta kun tytikykyii voidaan pitiiii pysyviisti alentuneena. Ennen
tlitii maksetaan tytikyvytttimyyseliikkeen suuruista kuntouttamisrahaa.

Perhe-elike. Perhe-eliikettii maksetaan leskelle ja lapselle.
Leskenellike. kskeneliike maksetaan nais- ja miesleskelle. Ulkomaan kansa-

laiselta edellytetiiiin yleens[ asumista Norjassa. Harkinnan perusteella eldke
voidaan maksaa mytis ulkomailla asuvalle ulkomaalaiselle.

Edunjiittiijiin kuoleman jiilkeen mytinnetiidn viiliaikainen avustus leskelle,
joka on saanut elatuksensa edunjiittiijiiltii. V?iliaikaista avustusta maksetaan,
jos leski ottaa osaa ammattikoulutukseen, harjoitteluun tai etsii tycitii sekii
mytis siinii tapauksessa, ettd hdn ei pienten lasten hoidon vuoksi voi tdtd tehdii.
Vdliaikainen avustus on yhtii suuri kuin tdysi leskeneliike ja sitd maksetaan
niin kauan kuin edelliset olosuhteet jatkuvat.

kskelle, joka saa ammattikoulutusta tullakseen kykenevdksi eliitttimdiin
itsens6, korvataan koulutuskustannukset. Leskelle, joka on ty<issii tai ammatti-
koulutuksessa ja jolla on pieniii lapsia, maksetaan lastenhoitoa varten erillistii
avustusta. Sen mii[rd on 20 prosenttia perusmiizirilstii.

Varsinainen leskenelflke (oka viiliaikaiseen avustukseen oikeutetuilla alkaa
tdmdn piidttyessd) maksetaan leskelle, joka on ollut avioliitossa viihintiifin viisi
vuotta tai jolla on tai on ollut huollettavanaan alaikiiisid lapsia. Tiiysi lesken-
eliike muodostuu perusmtiflriistd, kompensaatio- ja mahdollisesta elzikelisristd
sekii 55 prosentista siitii listieliikkeestd, jota edunjiittiijii sai tai johon hiin oli
ollut oikeutettu.

kskeneliike on tulosidonnainen. Lesken ansiokyky otetaan huomioon siten,
efie teyfie leskeneliikettii viihennetiiiin 40 prosenttia siitii ansiotulon osasta,
joka ylittiiii puolet perusmiidriistii. Tdssii yhteydessd otetaan huomioon todel-
listen ansiotulojen ohella mytis se ansiotulo, jonka asianomaisen voidaan odot-
taa saavan, ansiokyky ja ansiomahdollisuudet huomioon ottaen.

kskenel2ike voidaan my<intdii my<is eronneelle aviopuolisolle. El[kettii
my<innettdessd kiinnitetiidn huomiota avioliiton kestoaikaan, eronneen
aviopuolison ikiiiin avioeron tapahtuessa, lasten lukumiizirddn sekd siihen, sai-
ko eronnut aviopuoliso elatusapua edunj?itttijiiltii.

Eliike voidaan harkinnan perusteella mytintiiii henkil<ille, joka oli hoitanut
vanhempiaan tai muita liiheisiii sukulaisia eikii sen vuoksi voinut tehdii ansio-
tytitii ja joka ei oman ty<ikyvyn huonontumisen vuoksi voi eniiii mennd ansio-
tytihtin. Eliike on perusmdiirdn suuruinen.

kskeneliike loppuu, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos avioliitto purkau-
tuu aviopuolison kuoleman johdosta, leskeneliikkeen maksaminen aloitetaan
tiimiin avioliiton perusteella sen kestosta riippumatta. Jos uusi avioliitto pddt-
tyy avioeroon, eldkkeen maksaminen voidaan aloittaa uudelleen.

Kun leskestii tulee vanhuuseldkkeensaaja, hdnelle my<innetddn perusm66rdn
lis?iksi lisiieliike, jonka suuruus on 55 prosenttia siitd yhteenlasketusta lisiieliik-
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keest[, jonka aviopuolisot olisivat saaneet, jos kumpikin olisi ollut vanhuus-
eliikkeensaaja. Leskeneldkkeen maksamista voidaan jatkaa mytis vanhuuseld-
keiiin ohi, jos leskeneliike on vanhuusel[kettd suurempi. Jos leski saa ty<ikyvyt-
ttimyyseliikkeen, eldke lasketaan samalla tavalla kuin, jos hiinestl olisi tullut
vanhuuseltkkeensaaj a.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan l8 vuoden ikiiiin. Tdysorvolle eldkettd
maksetaan 20 vuoden ikiiiin asti, jos hdn jatkaa opiskeluaan. Puoliorvon elzike
on tasasuuruinen ja sen mddrd on ensimmziiselle lapselle 40 prosenttia ja seu-
raaville 25 prosenttia kullekin yksinziisen henkilcin peruseldkkeestd eli l. 133 ja
708 NOK kuukaudessa. Ensimmiiisen tdysorvon eldke on yhtd suuri kuin tdysi
leskeneldke, joten eldkkeen miiiirii riippuu tdssd tapauksessa edunjzittdjdn an-
sioista. Jos tdysorpoja on useampia, saa toinen lapsi 40 ja kukin seuraava 25
prosenttia perusmddrdstd.

Hautausavustus. Hautausavustuksen mddrd on 25 prosenttia perusmddrdstd
vuodessa eli 8.500 NOK.

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

Indeksitarkistus. Eliikkeitii - ei kuitenkaan kompensaatiolisiZi - ja eliikkei-
den perusteina olevia tuloja tarkistetaan kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa
useamminkin. Tarkistus tehdiiiin muuttamalla perusm[drdd hintatason ja ylei-
sen hyvinvoinnin lisdyksen mukaan. Hintatasoa mitataan kuluttajahintaindek-
sin muutosten ja yleisen hyvinvoinnin lisdystii aktiivivziesttin ansiotasossa
tapahtuvien muutosten perusteella. Niimii molemmat korotukset lasketaan
erikseen ja niiden yhteistuloksella muutetaan perusmzidriin suuruutta.

Rahoitus. Jiirjestelmiin rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tytinantajat ja
valtio. Palkansaajat maksavat vakuutusmaksua 7,8 prosenttia koko palkas-
taan. Itsendisten yrittiijien vakuutusmaksu on I2,7 prosenttia tulosta. Kalasta-
jilla ja maanviljelijtiilld vakuutusmaksu on 7,8 prosenttia tulosta. Kalastus- ja
maataloustuotteisiin sisiiltyy vero, jonka tuotto ktiytetiiiin kalastajien ja maan-
viljelijtiiden eleketurvan rahoitukseen.

Tyrinantajien vakuutusmaksut ovat alueellisesti erisuuruisia. Maksut ovat
16,7, L3,2, 10,0, 7,7 ja 2,2 prosenttia vakuutetun palkasta. Maksut ovat kor-
keimmat maan etelfiosissa ja laskevat pohjoiseen mentdessd.

Valtio maksaa jiirjestelmiin kustannuksista sen osan, jota vakuutettujen ja
ty<inantajien vakuutusmaksut eivdt kata. Valtion maksuosuus on hieman yli
viidesosa menoista.

Niiistii vakuutusmaksuista rahoitetaan eldkkeiden lisiiksi tapaturma- ja tytit-
ttimyysvakuutusten menot. Vakuutusmaksut kootaan vakuutusmaksurahas-
toon.

Hallinto. Jiirjestelmiin keskushallinto kuuluu Sosiaaliturvalaitokselle. Pai-
kallisina hallintoeliminii toimivat kunnissa olevat sosiaaliturvakassat (n. 450).
Alueellisella tasolla on erityisiii liizininlautakuntia, jotka kiisitteleviit kuntou-
tusta ja ty<ikyvyttcimyyseliikkeitd koskevat asiat. Veroviranomaiset vahvista-
vat vakuutettujen eldkkeeseen oikeuttavien tulojen mdiiriin sekil laskevat ja
periv?it vakuutusmaksut.

Vakuutusrahaston hallinnosta vastaa viisi aluerahastohallitusta, joissa kus-
sakin on puheenjohtaja ja viisi jtisentd. Neuvoa-antava ylihallitus koordinoi
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aluehallitusten tydtii. Rahastoon kertyviit varat jaetaan viiden aluerahastohal-
lituksen kesken sijoitusta varten alueiden viikiluvun suhteessa.

Sosiaaliministeriti huolehtii eliikejiirjestelmdn yleisvalvonnasta.
Sosiaaliturvalaitoksen piiiittiksistii voidaan valittaa vakuutusoikeuteen. Va-

kuutusoikeuden piiiit<iksistii voidaan niiden lainmukaisuuden osalta valittaa
edelleen maan yleisiin tuomioistuimiin.

8.2.2. Yksityisen seldorin lis?ieliikejtirjestelmiit

Merimiehillii, metstitytintekijtiillii, kalastajilla ja poronhoitajilla on omat lis[-
eliikejiirjestelmiinsii. Tydmarkkinajlrjesttit perustivat vuonna 1962 tyrimarkki-
noiden lisiiellkejiidestelmdn, joka on kuitenkin ollut lakkautusvaiheessa vuo-
destii 1967. Vuonna 1988 markkinajdrjest<it sopivat varhaiseliikejdrjestelyistii,
jotka perustettiin sekf, yksityistii ettii julkista sektoria varten.

Merimiesten eltikkeiden hallinto on Merimiesten eldkevakuutuslaitoksella.
Muiden j iirj estelmien hallinto on yleisen eldkej iirj estelmiin hallinnosta huoleh-
tivalla Sosiaaliturvalaitoksella.

Merimiesten lisliel3ike (vuodelta 1949). Jdrjestelmiistli maksetaan vanhuus-
ja perhe-eliikkeitii sekd tytikyvyttrimyysavustuksia. Perhe-eliikkeitd maksetaan
naisleskille ja lapsille vain siltii vakuutusajan osalta, joka karttui ennen vuotta
I 96 7. Tytikyvytttimyysavustusta maksetaan ennen vuotta 1 967 tytikyvytt<i-
miksi tulleille.

Vanhuuseliike maksetaan 60 vuoden iiissii 150 kuukauden vakuutusajan jiil-
keen. Alennettuna eliike voidaan maksaa 55 vuoden iiistii, jos iiin ja vakuutus-
ajan summa on viihintiitin 80. Eliikkeen lykkiiiiminen 60 vuodesta korottaa sen
mdiirflii 62 vuoden ikiiiin asti. Eliikkeen ottaminen ennen 62 vuoden ik?ili edel-
lyttiiii merimiestytin lopettamista. Jos vakuutetulla ei ole eldkeiHssii vaadittua
vakuutusaikaa, hIn saa osan maksamistaan vakuutusmaksuista takaisin. Eliik-
keen miiiirii on piidllystiile 297 ,64 NOK vuodessa ja miehisttile 212,60 NOK
vuodessa jokaista vakuutuskuukautta kohti - enintiidn kuitenkin 360 kuukau-
delta. Eleke maksetaan 67 vuoden iiin tiiyttiimisen jiilkeen vain siltii vakuutus-
ajalta, joka oli karttunut ennen vuotta 1967. Teldin edellii mainitut kruunu-
miiiirdt ovat 42,l4ja 30,10 NOK. Eliikkeitii korotetaan l0 prosenttia huollet-
tavasta alle l8-vuotiaasta lapsesta. Jos vakuutettu saa tiiyden tytikyvyttdmyys-
eliikkeen yleisesti eliikej?irjestelmdstJi, vanhuuseldke lasketaan 60 ja 67 ikiivuo-
sien vlililld 67 ikiivuoden mukaan. Yleisestd eldkejdrjestelmiistii maksettava
osatytikyvytt<imyyseldke oikeuttaa tytikyvytttimyysastetta vastaavaan osuu-
teen tiiydesfll vanhuuseldkkeestti.

Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen, ty<inantajien ja valtion maksuilla. Va-
kuutettujen maksut ovat tasasuuruisia (piiiillyst<ille 383 NOK, miehisttilld
ammatista riippuen 128, 191 tai255 NOK kuukaudessa). Tyrinantajien maksut
ovat palkkaperusteisia (3,3 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta palkasta).
Valtio maksaa ne elfrkemenot, joita vakuutusmaksut eivdt kata.

Metsiitydntekijdiden lisiielike (vuodelta 1952). Eliike-etuudet ovat vanhuus-
ja leskenelf,kkeet. Vanhuuseliike maksetaan 63 vuoden iiissii 750 viikon vakuu-
tusajan jiilkeen. Lyhyemmdltii vakuutusajalta maksetaan osa vakuutusmak-
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suista takaisin. Eltikkeen mddrd on 1.500 vakuutusmaksuviikon jdlkeen yleisen
eliikejiirjestelmiin perusmiiiirdn suuruinen. Jos vakuutusmaksuviikkoja on vd-
hemmdn kuin 1.500 mutta vdhintiidn 750, teytte eliikettii alennetaan vastaa-
vasti. El?ikettii korotetaan kolmanneksella huollettavasta aviopuolisosta ja l0
prosenttia kustakin alle 18-vuotiaasta lapsesta viiteen lapseen asti. Vanhuus-
eliike lakkaa 67 vuoden iiss6, jolloin vakuutettu saa vanhuuseliikkeen yleisestii
eliikejiirjestelm:istii. kskeneliikettii maksetaan niiden vakuutettujen jiilkeen,
jotka kuolivat ennen vuotta 1967. EHkkeet rahoitetaan vakuutettujen, tytinan-
tajien ja valtion maksuilla. Vakuutettujen maksut ovat tasasuuruisia (11,20
NOK viikossa) ja tycinantajien palkkaperusteisia (3 prosenttia eldkkeen perus-
teena olevasta palkasta). Valtio maksaa ne elSkemenot, joita vakuutusmaksut
eiviit kata.

Tydmarkkinoiden lisiieliike. Lisdellkesopimus (vuodelta 1962) sanottiin irti
yleisen listieliikkeen tullessa voimaan 1967, jonka j?ilkeen jiirjestelm?issii ei ole
kartutettu uutta eltikeoikeutta. Eliikkeinii maksetaan vanhuus- ja leskeneldk-
keitii. Vanhuuseldkkeen tiiysi mtiiini on 2.400 NOK vuodessa. Vuodesta 1983
eldke on maksettu kertasuorituksena uusille eldkkeensaajille. Leskenelzikkeitii
maksetaan eniiii raj oitetusti.

Kalastajien lisiielflke (vuodelta 1958). Eldkkeinii maksetaan vanhuuseldkkei-
tii. Eliike maksetaan 62 vuoden iiissii 750 viikon vakuutusajan j6lkeen. Ly-
hyemmiiltd vakuutusajalta maksetaan osa vakuutusmaksuista takaisin. Eliik-
keen miidrii on 1.500 vakuutusviikon jiilkeen yleisen eltikejiirjestelmzin perus-
miidriin suuruinen. Jos vakuutusviikkoja on alle 1.500 mutta viihintiidn 750,
alennetaan tdytta perusmii[riid vastaavasti. Eliikettd korotetaan puolella 60
vuotta tziyttiineestii aviopuolisosta ja 30 prosenttia alle l8-vuotiaista lapsista.
Eliikkeen maksu lopetetaan vakuutetun saadessa vanhuuseldkkeen tai teyden
tyokyvytttimyyseliikkeen yleisestii eliikejiirjestelmiistti. El2ikkeet rahoitetaan
vakuutettujen ja valtion maksuilla. Vakuutettujen maksut ovat tasasuuruisia
(865 NOK vuodessa). Valtio maksaa ne eldkemenot, joita vakuutettujen mak-
sut eivrit kata.

Poronhoitajien lisiieliike (vuodelta 1971). Jiirjestelmiidn kuuluvat ne saame-
laiset poronhoitajat, jotka ovat harjoittaneet ammattiaan koko tycissdoloikiinsd
tai viihintiiiin 15 vuotta viimeisistd 20 vuodesta. Eliikkeind maksetaan van-
huuselzikkeitii. Eliike maksetaan 62 vuoden iiissii ja se edellytt[d porotalouden
lopettamista vuoden kuluessa. Eliike on yleisen eliikejiidestelm?in perusm?idriin
sekd eldke- ja kompensaatiolisien yhteismdiinin suuruinen. Korotukset makse-
taan huollettavasta puolisosta ja lapsista. Eliike lakkaa edunsaajan saadessa
yleisestii eliikejiirjestelmdstd vanhuuseldkkeen tai teyden tyrikyvyttrimyyseldk-
keen. Eliikkeet rahoitetaan valtion varoista.

Palkansaajien varhaisellike (vuodelta 1988). Ty<imarkkinajdrjestrit sopivat
varhaiseliikejdrjestelystii vuoden 1988 tuloneuvotteluissa. Varhaiseliike makse-
taan 65 vuoden izistii vakuutetulle, joka on 50 vuoden idn tiiyttdmisen jiilkeen
ansainnut yleiseen lisiieldkkeeseen oikeuttavia eliikepisteitd vtlhintdzin 10 vuo-
den ajalta, ja jonka eliikkeen perusteena olevat ansiot ovat vdhintiiiin kaksi
kertaa yleisen eldkej?irjestelm[n perusmiitirdn suuruiset. Lisiiksi edellytetiiiin,
ettd vakuutettu on ollut ty<issii vdlitt<imdsti ennen varhaiseldkkeelle siirtymis-
tii. Varhaiseliikkeen mtiiird on yhtd suuri kuin vakuutetulle yleisessii 67 vuoden
eldkeidssii maksettava eldke. Varhaiseliike ei alenna 67 vuoden idssd maksuun
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tulevaa eliikettE. Varhaiseliikkeiden kustannuksista ty<inantajat maksavat 60 ja
valtio 40 prosenttia. Sosiaaliturvalaitoksella on yksityisen sektorin palkansaa-
jien varhaiseldkkeen hallinto.

8.2.3 . Julkisen seklorin lisiieltikejilrjestelmiit

Valtion lisiieliikej [rj estelmii

Ulottuvuus. Valtion lisiieliikejiirjestelmiiiin (vuodelta 1948) kuuluvat valtion
palveluksessa olevat sekii eriiiden valtionapua saavien laitosten henkiltikunnat.
Osa-aikatytit?i tekeviit ovat jdrjestelmdssd, jos he saavat vdhintddn puolet tiiy-
deltii tytiajalta maksettavasta palkasta tai heidiin ty<iaikansa on ainakin 17
tuntia viikossa.

Maan hallituksen jiisenillii ja kansanedustajilla sekd apteekkilaitoksella on
omat lisdeliikejiirjestelmdnsd, mutta niiden periaatteet ovat samat kuin valtion
lisiieliikej[rjestelmdssd. Lisdksi on kaksi sotaeldkejdrjestelmiiii, joista toinen
kattaa sotilashenkiltit ja toinen siviilijiirjestelmiinii koko viiest<in. Valtion pal-
veluksessa olevilla on vuodesta 1988 Hhtien samanlainen varhaiseldke kuin
yksityisen sektorin palkansaajillakin. Valtion varhaisel[kkeen hallinto on val-
tion lisdeliikejiirjestelmiistti huolehtivalla eltikekassalla.

Eliikkeet. Valtion lisiieliikejiirjestelmdstd maksetaan vanhuus-, tytikyvyttti-
myys- ja perhe-elekkeite. Vanhuuseldkeoikeus edellyttiiii kolmen vuoden, tyti-
kyvytt<imyys- ja perhe-el?ikeoikeus vdhintliiin kahden vuoden vdhimmdisva-
kuutusaikaa.

Yanhuuselflke. Tiiysi vanhuuself,ke maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen
70 vuoden itissii. Eriiissd viroissa ja t<iissii eliikeikii on alempi kuin 70 vuotta.
Eliike voidaan ottaa jo kolme vuotta ennen eldkeikd^ii, jos vakuutetun iiin ja
vakuutusvuosien summa on vdhintiiiin 85 vuotta. Eliikkeen ottamista voidaan
mytis lyk?itii. Jos vakuutettu ottaa yleisestii jiirjestelm?istd osaeliikkeen, hdn saa
mytis valtion lis?ieliikejiid estelmdstd vastaavan osaeldkkeen.

T[yden eldkkeen miiiirii on yhdessd yleisestii eliikejiirjestelmdstd tulevien
eliikkeiden kanssa 66 prosenttia eleikkeen perusteena olevasta palkasta. Tiiyttii
eliikettii alennetaan suhteellisesti, jos vakuutetulla ei ole vaadittua mtiiirdii
vakuutusvuosia. Alle l8-vuotiaista lapsista eliikettii korotetaan 10 prosenttia
jokaiselta lapselta. Lapsikorotuksilla eliike voi nousta enintzizin 90 prosenttiin
eliikkeen perusteena olevasta palkasta.

Tydkyvytttimyyselflke. Ty<ikyvytt<imyyseldke maksetaan sen jiilkeen kun va-
kuutettu on saanut sairauspdivdrahaa vuoden ajalta. Tiiysi tytikyvyttomyyselii-
ke on yhtii suuri kuin vanhuuseldke. Tyti\n ytt<imyysasteeksi miiiirdtiliin
yleensii sama kuin yleisessii eliikej [rj estelmdssd.

Perhe-eliike. Perhe-el?ike maksetaan nais- ja miesleskelle sekd lapselle.
Leskeneliike on 60 prosenttia edunjtittiijiin vanhuus- tai tyrikyvytt<imyys-

eldkkeestii. El?ike on tulosidonnainen samaan tapaan kuin yleisessii eltikejiirjes-
telmiissii niiden vakuutettujen osalta, jotka ovat tulleet eltikejiirjestelmiiiin
syyskuun 1976 jiilkeen. Eliikettii ei makseta, jos edunjiittiijii oli avioliittoa sol-
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miessaan tiiyttiinyt 60 vuotta tai sai tytikyvytttimyyseliikettii
Lapseneldke maksetaan 18 vuoden ik?iiin tai 21 vuoden ikdiin, jos edunsaaja

jatkaa opiskeluaan. Eliike lasketaan edunjiittiijiin eliikkeestd siten, ettd yksi lap_-

ii saa 20, kaksi 30, kolme 40, neljii 50 ja kuusi sekd useampi 60 prosenttia siite.
Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, elIkeprosentti on edunsaajien luku-
mdiiriistd riippuen 50- 100.

Yhteensovitus. Eliikkeiden yhteensovituksesta on erillinen laki (vuodelta
1959). Yhteensovitus koskee yleisestii jiirjestelm?ist[ maksettavia eldkkeitd,
ty<isuhteen perusteella maksettavia eliikkeitzi - joiksi luetaan sekii julkisen ettii
yksityisen sektorin lisiieliikkeet - ja tapaturmavakuutuksesta sek?i sotaeleke-
jarjestelmistii maksettavia ellkkeitii. Yhteensovitus tehdddn ensin ty<isuhteen
perusteella saatavien eliikkeiden osalta. Yhteensovituksella varmistetaan, ettei
eri jiirjestelmistd maksettava kokonaiseliike ylitii 6ytt^ eldkett?i viimeisest[
tytisuhteesta. Yleisestii jiirjestelmiistd maksettavien eliikkeiden osalta yhteen-
sovitus tehdiiiin siten, ettd tydsuhteen perusteella maksettavaa eldkettii vdhen-
netiliin lisiieliikkeen mtidrdlld sekii mdiiriilld, joka on 75 prosenttia perusmiii-
riistii (perhe-eldkkeesse 100 prosenttia). Jos eliike ei ole tiiysimiidriiinen, teh-
diiiin vastaava alennus yhteensovitusvdhennyksessd.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan yleisen eliikejtirjes-
telmdn perusmiidrdn muutoksen mukaan.

Rahoitus. Vakuutetut ja valtio tytinantajana vastaavat eltikkeiden rahoituk-
sesta. Vakuutetut maksavat vakuutusmaksuna 2 prosenttia eliikkeen perustee-
na olevasta palkastaan. Valtio maksaa loput tarvittavista varoista.

Hallinto. Sosiaaliministeridn alainen Yaltion eliikekassa hoitaa lisiieliikejiir-
jestelmdn hallinnon. Valtiovarainministeri<i vastaa jiirjestelmiin rahastosta.

Kunnalliset lisiieliikej iirj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Kunnalliset lisiieliikej?irjestelmdt on jdrjestetty kunta-
kohtaisesti. Yli 80 prosenttia kunnista on jiirjestdnyt lisiieliiketurvan Kunnalli-
sessa eldkekassassa. Noin 10 prosentilla on oma eldkekassa ja loput ovat otta-
neet eliikevakuutuksen yksityisestd vakuutusyhti<istti. Eriiillii kunnilla on
useampia el?ikej tirj estelmid. Kunnallinen eliikekassa huolehtii kuntakohtaisten
jiirjestelmien lisiiksi kuntien ja maakuntien perustamien julkisoikeudellisten
yhteistijen eldketurvasta. Kuntien palveluksessa olevilla on vuodesta 1988 l2ih-
tien samanlainen varhaiseliikejiirjestely kuin valtion ja yksityisen sektorin pal-
kansaajilla.

ElSikkeet. Kunnalliset lisiieliikejdrjestelmiit poikkeavat jossain miiiirin toisis-
taan. Seuraava teksti koskee Kunnallisen eleikekassan standardijdrjestelmiiii,
jota useimmat kunnat soveltavat. Se on pddosin samanlainen kuin valtion lisii-
eltikejiirjestelmi. Eliikkeind maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-
eliikkeitii.

Vanhuuselflke. Vanhuuseldke maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen 70
vuoden iiiss6. Tietyissd viroissa tai triissii eliikeikii on tiitii alempi. Eliikkeen voi
saada kolme vuotta ennen eliikeikdzi, jos iiin ja vakuutusvuosien summa on
vdhintiiiin 85. Tiiysi eldke on 66 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta pal-
kasta, jolla on samat yldrajat kuin valtion lisiieliikejtirjestelmiisszi. Lapsikorotus
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maksetaan eldkkeeseen kuten valtion jiirjestelmiissii.
Tydkyvyttdmyyselfike. Tiiysi tytikyvytt<imyyseliike on vanhuuseldkkeen suu-

ruinen. Eliike edellyttiH vilhintiiiin kolmen kuukauden tyttkyyyttdmyytt?i yh-
den vuoden aikana.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan nais- ja miesleskelle sekd lapselle.
LeskenelEke on tulosidonnainen syyskuun 1978 j?ilkeen jdrjestelmiiiin liitty-

neillii samalla tavalla kuin valtion jdrjestelmdssti. Leskeneliike on 39,6 prosent-
tia edunjiittiij iin eliikkeen perusteena olevasta tulosta.

Lapsenelilkeffi maksetaan 18 tai 2l vuoden ikiiiin asti kuten valtion jiides-
telmiissii. Eliike on 13,2 prosenttia edunjtittiijiin eldkkeen perusteena olevasta
palkasta ensimmiiiselle lapselle ja nousee sen jiilkeen asteittain siten, ettd vii-
destii tai useammasta lapsesta eliike on yhtd suuri kuin leskeneliike. Jos lesken-
eltikettii ei makseta, lapseneliikettli korotetaan siten, ettii eliike on yhdestd lap-
sesta 33 prosenttia ja viidestii tai useammasta lapsesta 66 prosenttia edunjdttii-
jdn eldkkeen perusteena olevasta palkasta eli sama kuin edunjiittajan vanhuus-
elilke.

Yhteensovitus. Eldkkeiden yhteensovitus tehdiiiin siten kuin valtion lisiielii-
kejdrjestelmtin yhteydessd edelld selostettiin.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan yleisen eliikejiirjes-
telmiin perusmiiiiriin muutoksen mukaan.

Rahoitus. Vakuutetut ja kunnat vastaavat ekikkeiden rahoituksesta. Vakuu-
tetut maksavat2 jaty<inantajina toimivat kunnat 8 prosenttia vakuutetun eldk-
keen perusteena olevasta palkasta.

8 .2.4 . Vapaaehtoiset lisiieliikej iirj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoisten lisiieliikkeiden piirissii on noin kaksi
kolmasosaa palkansaajista. Lisiieldkkeitii on j[rjestetty yrityskohtaisilla eliike-
siiiitiriillii ja ryhmdvakuutuksilla vakuutusyhtitiistii.

Lisiiel[kejiirjestelmien on tiiytet*ivd tietyt vdhimmiiisvaatimukset, jotta va-
kuutusmaksut olisivat verotuksessa v[hennyskelpoisia. Jdrjestelmiin tulee kat-
taa kaikki ne tycinantajan palveluksessa olevat henkiltit, jotka ovat yleisen eld-
kejiirjestelmiin alaisuudessa. Lisiieliiketurvan piiriin on piliisttivd viiden vuo-
den tytissiiolon jiilkeen tai 25 vuoden iiissii yhden vuoden ty<issiiolon jdlkeen,
riippuen siitii, kumpi on aikaisemmin. Eliiketurvan koskemattomuus on mah-
dollista rajata vakuutettuihin, jotka ovat olleet jiirjestelmiissii viihintiizin kym-
menesosan tiiyteen eldkkeeseen oikeuttavasta vakuutusajasta tai ovat kartutta-
neet eliiketurvaa viihintiiiin 25 prosenttia perusmdiirdstd.

El3ikkeet. Lisiieliikejiirjestelmistii maksetaan tavallisimmin vanhuus-, tytiky-
vytttimyys- ja perhe-eliikkeitii.

Vanhuuselflke maksetaan aikaisintaan 67 vuoden i6stii, joskin erdissd am-
mateissa eliikeikii on tiitii alhaisempi. Eliiketurvan tavoitteena on yhdessii yleis-
ten eliikkeiden kanssa 66-70 prosentin kokonaiseliike loppupalkasta tai vii-
meisten tytivuosien keskipalkasta. Tiiysi eliike edellyttiid normaalisti 30-40
vuoden vakuutusaikaa.

Tydkyvyttdmyyseliike on yleensd saman suuruinen kuin vanhuuseldke, jos
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vakuutettu on teysin tyokyrryttin. Alempi tyokyvytttiffiYYS, kuitenkin viihin-
tadn 25 prosenttia, oikeuttaa osaelekkeeseen.

Perhe-elliketti maksetaan leskelle ja lapselle. kskelle el[ke on 55-60 pro-
senttia edunjiittiijiin eldkkeestii. l,apseneliike on yleensii 50 prosenttia edunjiit-
tiij[n eliikkeestii yhdelle ja25 prosenttia kullekin seuraavalle alle 2l-vuotiaalle
lapselle. Perhe-eliikettd tiiydennetddn yleisesti ryhmiihenkivakuutuksella, josta
maksetaan esimerkiksi yhden vuoden palkkaa vastaava kertasumma.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii ei ole sidottu indeksiin, mutta
tavallisesti eldkkeitii korotetaan j ?irjestelmien tuotosta riippuen. Ryhmdvakuu-
tuksella toteutettuja eliikkeitii korotetaan vain tytinantajan harkinnan mu-
kaan.

Rahoitus. Useimmiten ty<inantajat kustantavat yksin lisiielilketurvan. Jos
vakuutettu osallistuu rahoitukseen, hdnen vakuutusmaksunsa on tavallisesti 2
prosenttia eliikkeen perusteena olevasta palkasta, ei kuitenkaan enempdzi kuin
puolet vakuutetun ja tytinantajan yhteisest[ maksusta.

8.3. Ruotsi
Eliikejiirjestelmdt:
- kansaneliikejlidestelmd
- yleinen lisiieliikejiirjestelmd
- osaeliikejiirjestelmii
- yksityisen sektorin lisiieltikejiirjestelmdt

- toimihenkikiiden j a tytinj ohtajien lisiieltikej iirj estelmii

- tytintekij <iiden lisiieliikejtirjestelm?i
- julkisen sektorin eliikejiirjestelmdt

- valtion eliikejtirjestelm[
- kunnalliset eHkejerjestelmdt

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l kruunu/SEK = 0,65 FIM)

8.3. I . Kansaneliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Kansaneliikejiirjestelmiiiin (vuodelta 1946) kuuluvat pakollisesti
kaikki Ruotsin kansalaiset ja tietyin edellytyksin mytis maassa asuvat ulko-
maalaiset.

Etfl kkeet. Kansaneliikej iirj estelmiissd maksetaan tasasuuruisia vanhuus-,
tytikyvytttimyys- ja perhe-el?ikkeitii. Vuoden 1990 alusta tuli voimaan perhe-
eliikeuudistus, jossa miesleskille annettiin leskeneliikeoikeus ja jatkuva eliike
tehtiin ansiotulosidonnaiseksi. Kiiytiinnossii jatkuva leskeneliike lakkaa useim-
milta leskiltii pitkiin siirtymiikauden kuluessa. Perhe-eliikkeen siirtym:ikauden
siiiinndkset kuvataan jiiljempiinii yleisen lisiieliikejiidestelmiin yhteydessii.
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Kansaneldke maksetaan ulkomaille niille Ruotsin kansalaisille, jotka saavat
mytis jiiljempiinii selostettavaa yleistii lisiieliikettii. Ulkomaalaisille kansaneld-
ke maksetaan ulkomaille sosiaaliturvasopimusten perusteella.

Vanhuuseliike. Yleinen vanhuuseldkeikii on 65 vuotta. Eliikeikii on kuiten-
kin yksiltillisesti liukuva 60 ja 70 ikilvuosien viilillii. Jiiljempiinii yleisen lisiielii-
kej?irjestelmiin yhteydesse on tarkempi selostus eliikeikiikiiytiinnristil. El[kkeen
ottaminen ei edellytii tytinteon lopettamista.

Eliikkeen mdilrii on sidottu perusmiiilriiiin, jota muuttamalla tarkistetaan
eliikkeiden miiiiriit siten kuin jiiljempiin2i lisiieliikej?irjestelmdn yhteydessii se-
lostetaan. Vuonna 1990 perusmiiiirii on 29.700 SEK vuodessa. Tiiysi eldke
edellyttiiii 30 vuoden asumisaikaa Ruotsissa.

Tdyden 65-vuotiaana otetun vanhuuseldkkeen miiiirfl on yksintiiselle ja nai-
misissa olevalle, jonka aviopuoliso ei saa el[kettii eikii ole teyttiinyt 65 vuotta,
96 prosenttia perusmiiiiriistii eli 2.376 SEK kuukaudessa. Avioparille, josta
molemmat puolisot ovat oikeutettuja eldkkeeseen, maksetaan 157 prosenttia
perusmiidriistii. Ndin ollen naimisissa olevalle, jonka aviopuoliso saa tiiyttii
ty<ikyvytt<imyyseliikettii tai vanhuusel?ikettii tai on tiiyttiinyt 65 vuotta, eldke
on 1.943 SEK kuukaudessa.

Vuoden 1989 loppuun saakka eliikkeisiin my<innettiin lapsikorotuksena
enintiiiin 26 prosenttia perusmiiiirdstti jokaisesta alle 16-vuotiaasta lapsesta.
Vuoden 1990 alusta lapsikorotus erillisenii etuutena poistettiin keytdste uusilta
eldkkeensaajilta.

Eldkkeeseen voidaan maksaa tulosidonnainen lisii 60-64-vuotiaasta
aviovaimosta, joka ei saa omaa eliikettii. Korkeimmillaan tiimii lisii voi olla
2.747 SEK kuukaudessa. Vuoden 1990 alusta aviovaimokorotusta maksetaan
vain vuonna 1934 tai aikaisemmin syntyneille naisille.

Tulosidonnainen etuus on mytis kunnallinen asumislisii jonka maksimi-
miitirii vaihtelee kunnasta toiseen. Kunnallisen asumislisdn asemesta edun-
saaja voi saada niin kutsuttua valtiolliskunnallista asumislisiizi. Tdmd asumis-
lisii on otettu kunnissa kiiyttticin siinii tapauksessa, ettd sen miiiirii ylittiizi kun-
nan oman asumislisiin.

ElSikelisii. Eliikelisiiii maksetaan niille eldkkeensaajille, jotka saavat vain
viihiin tai ei lainkaan ansioihin suhteutettua lisdeldkettii. Tiiysi eliikelisii on 50
prosenttia perusmddrdstd eli 1.238 SEK kuukaudessa. Jos edunsaaja saa puolet
tdydestii vanhuuseldkkeestd, myris eliikelis:i on puolet tiiydestd miidrdstiiiin.
Eliikelisd on tulosidonnainen ansioihin suhteutettuun lisdeldkkeeseen ndhden.
Lisdeldke vtihentid tiiyden eliikelisiin miiiiriiii triysimiirirdisesti. Kun lisdeliik-
keen mddr[ ylittiiii 50 prosenttia perusmiiiiriistd, ei eliikelisiid makseta lainkaan.
- Tiiyden el?lkelisiin miiiirii nostetaan vuoden l99l alussa 54 prosenttiin
perusmiiiiriistli.

Tytikyvytttimyyselllke. Tytikyvyttrimyyseliike maksetaan 16 vuotta taytta-
neelle vakuutetulle, jonka tytikyky on sairauden tai muusta syystii tapahtuneen
ruumiillisen tai henkisen suorituskyvyn alenemisen vuoksi pysyviisti alentunut
viihintii[n puolella. Tydkyvyn aleneminen miidrdtddn selvittiimiillii vakuute-
tun kyky hankkia tuloja sellaisessa ty<iss?i, joka vastaa hdnen voimiaan ja val-
miuksiaan ja jota h?inelt?i voidaan kohtuudella edellytttiii, kun vakuutetun kou-
lutus, aikaisempi toiminta, ikd, asumisolosuhteet ja muut vastaavat seikat ote-
taan huomioon.
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Vanhojen vakuutettujen osalta tytikyvytttimyyseldkkeen saamisen edellytyk-
sid on olennaisesti helpotettu. Heilte ei vaadita samanlaista lliiketieteellistd
niiyttoii tyokyvytttimyydestii kuin nuoremmilta, vaan eldkkeen myontdmisen
perusteeksi riittee esimerkiksi se, ettd vakuutettu ei enlii jaksa jatkaa omassa
iytissiiiin ja asuinpaikkakunnalla ei ole vdlitt<imdsti tarjolla muuta hdnelle sopi-
vaa kevyempiiii ty<itii. "Vanhana vakuutettuna" pidetldn yleensii 60 vuotta
tiiyttiinyttii, mutta ikiiraja ei ole ehdoton.

Tytikyvytttimyyseliikettii maksetaan 60 vuotta tiiyttiineelle myos tytitttimyy-
den perusteella, jos vakuutettu ei endii saa ty<itt<imyysetuutta. Lisiiksi edellyte-
tiiiin, ettii hiinen mahdollisuutensa hankkia ty<ituloja on alentunut ainakin puo-
lella normaalista.

Jos tytikyvyn vdhenemistd ei voida pitiiii pysyvdnd, mutta sen odotetaan
kestivdn huomattavan pitkiin ajan, mytinnetdiin vakuutetulle sairauseliike
arvioiduksi tytikyvyttomyyskaudeksi.

Tydkyvytttimdt henkiltit jaetaan kolmeen ryhmiiiin ty<ikyvyn vdhenemisas-
teen perusteella: l) tiiyden eliikkeen saa henkilti, joka on menettdnyt tytikykyn-
sd kokonaan tai miltei kokonaan (noin 5/6), 2) kaksi kolmasosaa tiiydestii el?ik-
keestd saa henkilti, jonka tydkyky on vdhentynyt viihemmdn mutta ainakin
kaksi kolmasosaa, ja 3) muut saavat puolet tiiydestii eliikkeestd.

Tdyden tytikyvytt<imyyseliikkeen mflflrii sekd eldkkeeseen suoritettavat koro-
tukset ovat samat kuin vanhuuseldkkeessii. Tytikyvytttimyyseliike muutetaan
vanhuuselIkkeeksi eliikeiiissd.

Etflkelisiiii maksetaan my6s ty<ikyvytt<imyyseliikkeen saajille. Tiiysi eliikeli-
sd on ty<ikyvytttimyyseliikkeen saajalle yhtii suuri kuin perusmii?ird. Jos tyciky-
vytt<imyyselzikkeen saaja saa puolta tai kahden kolmasosan eliikettzi, hiinen
elzikelisiidnsd alennetaan vastaavasti.

Yammaisuuskorvaus. Vammaisuuskorvaus maksetaan 16-64-vuotiaalle,
joka tarvitsee jokapdiviiisessd eliimdssiiiin vammansa vuoksi jatkuvasti toisen
henkikin apua. Samoin vammaisuuskorvausta maksetaan, jos vamma aiheut-
taa muulla tavalla huomattavia lisiikuluja. Korvauksen suuruus on 34, 50 tai
65 prosenttia perusmiiiirdstd avuntarpeesta ja vamman aiheuttamien menojen
suuruudesta riippuen.

Perhe-ellike. Vuoden 1 990 tammikuussa voimaan tulleen perhe-eliikeuudis-
tuksen mukaista perhe-eldkettli maksetaan nais- ja miesleskelle sekii lapselle.

Perhe-eldke maksetaan alle 65-vuotiaalle nais- tai miesleskelle, joka oli
edunjiittiijtin kanssa avio- tai avoliitossa tdmiin kuollessa. Edunsaajan ja edun-
jiittiijiin edellytet?iiin asuneen yhdessii edunjiittiijiin kuollessa. Jos leskellii ei ole
huollettavanaan alle l2-vuotiasta lasta, yhdessii asumisen edellytetiiiin jatku-
neen vihintiiiin viisi vuotta. Avoliitossa olleilta vaaditaan, ettd avopuolisot
olivat aikaisemmin olleet avioliitossa keskeniitin tai, ettti heillii on tai on ollut
yhteinen lapsi tai he odottivat lasta edunjiittiij?in kuollessa.

Lrskelle maksetaan alkueliikettii ja jatkoeliikettd. Alkueliikettii maksetaan
yhden vuoden ajan tai niin kauan kuin leski huoltaa alle l2-vuotiasta lasta.

Jatkoeliiketti maksetaan alkueliikkeen jiilkeen, jos kiiy selville, ettii lesken
mahdollisuudet eliittiiii itsensii omalla ansiotytilliidn ovat heikentyneet - esi-
merkiksi ty<in puutteen tai huonon terveyden vuoksi. Jatkoeliike maksetaan
tdyten[, jos leskellii ei ole lainkaan tai on vain vihiin ansiomahdollisuuksia.
Eldkkeestii maksetaan kaksi kolmasosaa, jos ansiomahdollisuudet ovat heiken-
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tyneet vdhemmdn mutta huomattavasti enemmdn kuin puolet. Eliikkeestei
maksetaan puolet, jos ansiomahdollisuudet ovat heikentyneet edellistii vdhem-
m6n mutta kuitenkin puolella. Oikeus jatkoeliikkeeseen selvitetiiiin vlhintiidn
kolmen vuoden viilein. Jatkoeliikettii maksetaan vain Ruotsissa asuvalle les-
kelle.

Alkuel6kkeen ja tdyden jatkoeliikkeen miiiirfl on 96 prosenttia perusmddriistii
eli sama kuin tiiyden vanhuuseldkkeen m?iiir?i yhdelle eldkkeensaajalle. Eliike-
lisdd maksetaan samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeessd.

Lapsenelflke maksetaan uuden lain mukaan, kun edunjettiije kuolee vuonna
1990 tai sen jiilkeen. Eliikettii maksetaan 18 vuoden ikiiiin asti. Jos lapsi on l8
vuotta tiiyttiiessiiiin peruskoulussa tai lukiossa, jatketaan el[kkeen maksamista
koulunkiiynnin loppumiseen asti, korkeintaan kuitenkin kesdkuun loppuun
sind vuonna, jona lapsi t?iyttiid 20 vuotta. Ulkomaalainen lapsi, joka on otettu
vastaan adoptoitavaksi, saa lapseneliikkeen, vaikka adoptio ei olisi vielii enndt-
tiinyt tulla voimaan. Kansaneldkkeen odotusaika ulkomaalaisen lapsen osalta
on alennettu viidestii vuodesta kuuteen kuukauteen.

Eldkkeen mfliirti on puoliorvolle 25 ja tdysorvolle 50 prosenttia perusmiidrds-
td vuodessa. I-aissa on takuusddntri, jonka mukaan kansaneldkejiirjestelmdn
lapseneliike yhdessii lis?ieliikejiirjestelmiistil maksettavan lapseneldkkeen kans-
sa on puoliorvolle 40 ja tdysorvolle 80 prosenttia perusmddrstd vuodessa. Lap-
seneliikettii ei alenneta, vaikka lapsi saisi mytis elatusavun ennakkoa, joka on
40 prosenttia perusmdiiriistii vuodessa.

Aikaisempi laki. Ennen vuotta 1990 voimassa olleen lain mukaan leskeneld-
kettil maksetaan naisleskelle, joka oli tiiyttiinyt 50 vuotta edunjiittiijiin kuolles-
sa ja jonka avioliitto oli jatkunut vtihint5[n viisi vuotta. Iiist?i ja avioliiton
kestosta riippumatta tiiysi eliike maksetaan, jos leskellii on huollettavanaan alle
16-vuotias hiinen kanssaan asuva lapsi. Eliike lakkaa lesken solmiessa uuden
avioliiton, mutta alkaa uudelleen, jos avioliitto piiiittyy viiden vuoden kulues-
sa. Sama koskee avoliittoa miehen kanssa, jonka kanssa leskellii on tai on ollut
lapsia tai jonka kanssa hiin on ollut aikaisemmin avioliitossa.

Tiiysi leskeneliike on 96 prosenttia perusmiiilriistd vuodessa. Vdhennetty les-
keneliike maksetaan edunjiittiijiin kuollessa 36 mutta ei 50 vuotta ttiyttiineelle
leskelle, jolla ei ole alle 16-vuotiasta lasta. Samoin vdhennetty elzike maksetaan
leskelle, joka on 36-50 vuoden ikdinen, kun lapsen huoltaminen tai yhdessii
asuminen lakkaa, mikiili avioliiton solmimisesta tuolloin on kulunut vdhin-
tiiiin viisi vuotta. Eldkkeen v6hennys on yksi viidestoistaosa tiiydestd eldkkees-
tii jokaiselta vuodelta, jolla lesken ikii edunjiittiijiin kuollessa tai lapsen huolta-
misen taikka yhdessii asumisen piiiittyessii alittaa 50 vuotta.

Lapsen hoitotuki. Hoitotukea maksetaan alle l6-vuotiaasta lapsesta, joka
sairautensa vuoksi tarvitsee erityistii huolenpitoa ja hoitoa. Tuen suuruus riip-
puu tarpeesta ja sen mddrd on eninliidn yksiniiisen henkiltin tdyden vanhuus-
eliikkeen miiilrii tiiydellii eliikelisdlld korotettuna.

Indeksitarkistus. Eliikkeitii tarkistetaan kuluttajahintaindeksin perusteella
muuttamalla perusmddrdn suuruutta siten kuin lisiiel[kejiirjestelmiin yhteydes-
sii j iiljempiind selostetaan.

Rahoitus. Kansaneliikkeiden rahoitus hoidetaan ty<inantajien ja itsendisten
yrittiijien vakuutusmaksuilla ja valtion varoista. Ty<inantaja maksaa vakuutus-
maksuna 7,45 prosenttia palkkasummasta ja itsendinen yritteje omaa eliiketur-
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vaansa varten saman prosenttimeeriin tuloistaan. NeilH maksuilla rahoitetaan
yli netjti viidesosaa kansanelikemenoista. Kunnat osallistuvat kunnallisten
asumislisien rahoitukseen. Ioput tarvittavat varat saadaan valtiolta.

Hallinto. Sosiaalivakuutuslaitos ja 26 alueellista vakuutuskassaa huolehtivat
kansanel[kej?irjestelmdn hallinnosta. Sosiaaliministeritill[ on ylin valvontaval-
ta. Tarkempi kuvaus hallinnosta on jiiljempiinii lisiieliikejiirjestelm[n yhteydes-
sii.

Yapaaehtoinen elflkevakuutus. Vapaaehtoinen eliikevakuutus oli mahdolli-
nen yleisessd eldkevakuutuksessa woteen 1981 saakka. Sen jiilkeen ei uusia
vakuutuksia ole my<innetty, mutta entiset ovat voimassa. Eltikettii voidaan
maksaa 55 woden iiistii 65 vuoden ikii[n tai koko loppueldmiin. Eliike ja
vakuutusmaksut miiiiriiytyvdt vakuutusmatemaattisten perusteiden mukaan.
Vakurutuksenottajat rahoittavat eliikkeet.

8.3.2. Yleinen lis[eliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Lisiielflkejiirjestelmddn (vuodelta 1960) kuuluvat kaikki Ruotsissa
asuvat 16 vuotta teytteneet palkansaajat ja itseniiiset yrittiijiit, jotka saavat
tydstiidn perusmiiiir[n ylittdviin tulon.

Vakuutus koskee mycis ulkomailla ruotsalaisen ty<inantajan tai valtion pal-
veluksessa tytiskenteleviii Ruotsin kansalaisia. Vapaaehtoisesti vakuutus voi-
daan pitiid voimassa ulkomailla ruotsalaisen tytiiryhtirin palveluksessa ty<is-
kentelevien tai ruotsalaisen tytinantajan ulkomaille ty<iskentelemiiiln l?ihettii-
mien Ruotsin kansalaisten osalta siiniikin tapauksessa, ettd Ruotsilla on sosiaa-
liturvasopimus asianomaisen maan kanssa.

Eliikkeet. Lisiieliikejiirjestelmdstd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pi-
tuuteen suhteutettuja vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja perhe-eliikkeitii. Vuoden
1990 alussa voimaantulleessa perhe-el[keuudistuksessa jatkuva lesken perhe-
eliike tehtiin tulosidonnaiseksi.

Lisiieliikejiirjestelmiisszi ansaitut eliikkeet maksetaan ulkomaille.
Yanhuuseliike. Yleinen vanhuuseldkeikii on 65 vuotta. El2ikeikii on kuiten-

kin liukuva 60 ja 70 iktivuosien viilillii. Vanhuuseldkkeen saaminen edellyttiid,
ettii vakuutetulla on eliikkeeseen oikeuttavaa tuloa viihintiiiin kolmelta vuodel-
ta. Eliike ei vaadi tydnteon lopettamista.

Eliikeiiin liukumissiiiinntisten hyviiksikiiyttd edellytted, etti, vakuutetun rat-
kaisu - eliikkeen ottaminen ennen 65 ikilvuotta tai sen lykkiidminen - koskee
sekii kansaneliikettii ettd lisiieleikettii. Liukuminen 60 ja 70 iktivuosien viilillii
voi koskea joko koko eliikettti tai puolta siitii. Ennen 65 vuoden ikiiii otettua
eliikettd tai eliikkeen osaa alennetaan 0,5 prosenttia ja yli 65 lykflttyii eliikettfl
tai ekikkeen osaa korotetaan0,T prosenttia (0,6 prosenttia kesiikuun 1990lop-
puun asti) jokaista kuukautta kohti, jolla eliikkeen alkamisaika poikkeaa sen
kuukauden alusta, jona vakuutettu tiiyttiiii tai tiiytti 65 vuotta. Vakuutettu voi
60 ja 65 ikiivuosien viilillii milloin tahansa muuttaa ratkaisuaan seuraavan
kuukauden alusta lukien keskeyttdmiillii jo ottamansa eliikkeen tai eliikkeen
osan, jolloin eliikkeen alkaessa sen miiiir[ lasketaan uudelleen ottamalla kes-
keytys huomioon. Alaspiiin liukuvan eliikeiiin vaihtoehtona vakuutetulla on 60
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ja 65 ikiivuosien viilillii valittavana osa-aikatyrin ja osaeliikkeen yhdistelmii
j 2ilj emp?in?i kuvattavan osaeldkej iirj estelmdn puitteissa.

Tiiyden vanhuuseldkkeen mflErii on 60 prosenttia keskimiiiiriiisestii eldkkeen
perusteena olevasta tulosta, joka lasketaan 15 parhaalta ty<ivuodelta. Eldkkeen
perusteena olevalle tulolle on asetettu ala- ja yliirajat. Alarajana on kunkin
vuoden alussa voimassa oleva perusmdtird, ja yl[rajana 7,5 kertaa perusmddrdn
suuruinen tulo. Vuonna 1990 rajat ovat 29.700 ja222.750 SEK vuodessa. Tiiysi
eliike edellyttdii eliikkeeseen oikeuttavia tuloja jiirjestelmiin piirissd 30 vuodel-
ta. Ennen jiirjestelmiin voimaantuloa ansaittuja tuloja ei oteta huomioon. Jos
lisdeliikkeeseen oikeuttavia vakuutusvuosia on vdhemmdn kuin 30, el6ke las-
ketaan suhteessa vakuutusvuosien lukumiiiiriiiin.

Teknisesti eldke lasketaan siten, ette kultakin vakuutusvuodelta miidriitiiiin
niin kutsutut eliikepisteet. Ne saadaan jakamalla eldkkeeseen oikeuttava tulo,
eli alarajan ylittiivii tulon osa yliirajaan asti, kunkin vuoden alussa voimassa
olevalla perusmiiririillii. Korkein mahdollinen pistemiidrii on 6,5. Lopullinen
eliikkeen perusteena oleva tulo saadaan kertomalla voimassa oleva perusmiifird
vakuutetun keskimiiiiriiisellii eliikepistemdrirzi[e l5 parhaalta ty<ivuodelta. Jos
tyrivuosia on vlhemmiin kuin 15, eliikepisteet otetaan huomioon kaikilta
vuosilta.

Tydkyvyttdmyyselflke. LisiieliikejldestelmiistE maksettavan tytikyvyttti-
myyselflkkeen saamisen edellytykset ovat ty<ikyvytt<imyyden miizirittelyn ja
ty<ikyvyn vdhenemisasteen osalta samat kuin kansaneliikejiirjestelmiissd. Jos
tyrikyvytt<imyys ei ole pysyviiii, myrinnetddn sairauseliike samoilla perusteilla
kuin kansaneliikkeessd. Muutoin ty<ikyvytt<imyyselzikkeen saamisen edellytyk-
senii lisiieliikejiirjestelmdssd on, ettd vakuutettu on joko saanut eldkkeeseen
oikeuttavaa tuloa ainakin yhden vuoden ajalta ennen eldketapahtumaa ja
ansainnut eliiketapahtuman ajankohtana yli perusmiiiirdn suuruista tuloa vuo-
dessa tai on ansainnut eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa viihintddn kahden vuoden
aikana niistii neljtistd, jotka vlilitttimiisti edeltzivzit eldketapahtumaa.

Tiiyden ty<ikyvyttrimyyseliikkeen mflflrli on yhtd suuri kuin se lisiieldkelain
mukainen vanhuuseldke, jonka vakuutettu olisi saanut yleisessd eliikeidssti, jos
hdn olisi jatkanut tyrintekoa siihen saakka ja ansainnut joka vuosi yhtd paljon
kuin ne vuotuiset keskimddrdiset elilkkeeseen oikeuttavat tulot, jotka hiin on
ansainnut neljiiltii eliiketapahtumaa edeltiineeltd vuodelta tai, mikiili se on
vakuutetun kannalta edullisempaa, ne keskimddrdiset tulot, jotka hiin on
ansainnut l6 ikiivuotensa ja viilitttimdsti eldketapahtumaa edeltiineen vuoden
veilisenii aikana. Neiti keskimiiiiriiisiii tuloja laskettaessa ei oteta huomioon
niitii vuosia, joina elIkkeeseen oikeuttavaa tuloa ei ole ansaittu tai joina se on
ollut alhaisin - kuitenkin korkeintaan puolet vuosien miirirdstri kummassakin
vaihtoehdossa.

Tytikyvyttdmyyseldke maksetaan mytis sellaiselle vakuutetulle, joka ei edel-
ld mainituilla perusteilla ole oikeutettu tyrikyvytttimyyseldkkeeseen, mutta
joka on kartuttanut itselleen vanhuuseldkettii. Tytikyvytttimyyseldkkeenii
maksetaan tiilldin tzimiin vanhuusel6kkeen suuruinen eldke. Tulevia vuosia -
tytikyvytttimyyden alkamisesta vanhuuseldkeikdiin - ei tiissd eliikkeessii oteta
huomioon.

Perhe-elf,ke. Perhe-eliikeuudistuksen jiilkeen perhe-eliikettii maksetaan nais-
ja miesleskelle sekii lapselle. Perhe-eliikkeiden saaminen edellyttdd, ettd edun-
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jatteje[e on ollut oikeus lisiieliikelain mukaiseen vanhuus- tai tytikyvyttomyys-
eldkkeeseen.

Lesken perhe-el3lkkeen saamisen edellytykset ovat samat kuin kansaneldke-
jtirjestelmiissd. Eldkkeend maksetaan samoin alkueliikettii ja jatkoel?ikettii.

Alkuelflkkeen ja tdyden jatkoelSikkeen mddrd on 40 prosenttia edunjiittiijiin
eldkkeestd tai eliikeoikeudesta, jos samanaikaisesti ei makseta lapseneldkettI,
ja 20 prosenttia, jos mytis lapseneliikettii maksetaan.

Lapseneliike maksetaan uuden lain mukaan, kun edunjiittiijii kuolee vuonna
1990 tai my<ihemmin. Lapseneliikettii maksetaan l8 vuoden (aikaisemmassa
laissa 19 vuoden) ikii?in asti. Koulunkiiyntiii jatkavaa ja ulkomaalaista adoptio-
lasta koskevat samat siiiiddkset kuin kansaneliikejiirjestelmiissii.

Lapseneliikkeen miiflrfl on 30 (aikaisemmassa laissa 40) prosenttia edunj:ittd-
jdn eliikkeestii tai eliikeoikeudesta. Tiimii el:ike maksetaan, vaikka edunsaajana
olisi my<is leski. Lapseneldkkeen miiilrti on toisen ja seuraavien lasten osalta 20
(aikaisemmassa laissa l0) prosenttia edunjiittiijiin eliikkeestd tai eliikeoikeudes-
ta. El?ike jaetaan tasan lasten kesken. Tdysorvoille eliike maksetaan molempien
vanhempien jdlkeen. Aikaisemmassa laissa tiiysorpojen ekike laskettiin sen
vanhemman eldkkeestd, joka oli suurempi.

Perhe-eliikkeen yhteismil3irli. Leskelle ja lapsille maksettava perhe-eliike voi
olla enintiiln edunjiittiijiin ekikkeen tai eldkeoikeuden suuruinen.

Aikaisempi laki. Ennen vuotta 1990 voimassa olleen lain mukaan leskenelii-
ke edellyttiid,ettdavioliitto oli jatkunut vtihintillin viisi vuotta ja se oli solmittu
ennen edunjiittiijiin 60 vuoden ikiiii. Jos edunjiitteje[e ja leskellii on yhteinen
lapsi, elilke maksetaan edellisestd huolimatta. Eldkkeen maksaminen lakkaa,
jos leski solmii uuden avioliiton, mutta alkaa uudelleen, jos uusi avioliitto ei
kestE viitfi vuotta.

Perhe-eliikkeen suuruus riippuu edunsaajien lukumiiiirristd. Jos edunsaajana
on vain leski tai lapsi, el?ike on 40 prosenttia edunjiittiij[n eldkkeestd tai eliike-
oikeudesta. Jos sekii leski ettzi lapsi saavat eliikettii, leskeneldke on 35 ja lapsen-
eltike 15 prosenttia edunjiitt?ijiin eldkkeestii. Jos lapseneldkkeen saajia on
useampia kuin yksi, prosenttiluku on kunkin seuravan kohdalla 10.

SiirtymSikausi. Perhe-eliikeuudistuksen voimaantullessa leskeneldkettii saa-
neet naiset siiilyttiviit eliikkeensii entiselld[n. Leskeneldkettd ei yhteensoviteta
lesken oman lisdeldkkeen kanssa vanhuuseldkeidssd.

Naiset, jotka ovat syntyneet vuonna 1929 tai aikaisemmin, saavat lesken-
eliikkeen aikaisemman lain mukaan. Tiitiikiiiin leskeneliikettii ei yhteensoviteta
lesken oman lisiieliikkeen kanssa vanhuuseldkeiiissii.

Naiset, jotka ovat syntyneet vuosina 1930- 1944, s[ilyttdvdt samoin lesken-
eliikeoikeutensa aikaisemman lain mukaisena, mutta heidrin leskeneliikkeensd
yhteensovitetaan vanhuuseldkeieissii oman lisiieldkkeen kanssa eli leskeneldk-
keestii maksetaan vain lesken oman vanhuuseldkkeen ylittiivii mdiirii. Niiille
leskille kuitenkin taataal lisiiel[kkeenii vdhin&idn puolet edunjiittiijiin ja lesken
oman eliikkeen yhteismddrdstd, ei kuitenkaan enempdd kuin mitti leskelle mak-
setaan ennen 65 vuoden ikdd. Takuueltikkeen miiiirfi riippuu syntymdvuodesta
siten, ettd vuonna 1930 syntyneille takuutaso on 60 prosenttia, 1931 syntyneille
58 prosenttia, 1932 syntyneille 56 prosenttia, 1933 syntyneille 54 prosenttia,
1934 syntyneille 52 prosenttia ja 1935- 1944 syntyneille 50 prosenttia.

Naiset, jotka ovat syntyneet vuonna 1945 tai sen jiilkeen, saavat leskeneliik-
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keen uuden lain mukaisena, mutta siiilyttdviit aina leskeneldkeoikeutena sen
m66rdn, jonka aviomies oli ansainnut aikaisemman lain mukaan. Tiimii el[ke
yhteensovitetaan uuden lain mukaisen lesken perhe-eliikkeen kanssa samoin
kuin vanhuusel?ikeiiissd lesken oman lisdeliikkeen kanssa.

ksken saadessa eldkkeensd siirtymdkauden sil[nntisten perusteella aikai-
semman lain mukaisena mytis lapseneldke mii?ir?iytyy aikaisemman lain mu-
kaan siiniikin tapauksessa, ettd edunjiittiijii - lapsen iszi - kuolee uuden lain
voimaantulon jiilkeen.

Indeksitarkistus. Kansan- ja lisiieliikkeiden tarkistus tehd?iiin kuluttajahinta-
indeksin muutosten perusteella muuttamalla kulloinkin voimassa olevan pe-
rusmddrdn suuruutta. Indeksitarkistuksessa tarkistetaan sekti maksettavat
eliikkeet ettii eldkkeiden ja vakuutusmaksujen perusteena olevat tulot. Indeksi-
tarkistus tehdiiiin kerran vuodessa - tammikuussa.

Rahoitus. Ty<inantajat kustantavat yksin palkansaajien lisdeliikkeet. Itsendi-
set yrittiijiit rahoittavat oman eldketurvansa. He maksavat vakuutusmaksuna
saman prosenttimiidriin kuin tytinantajat.

Tytinantajat maksavat eliikevakuutusmaksua I 3 prosenttia palkkasummas-
ta. Takaisinlainauksella tytinantajat ja yrittiijiit voivat pitiiii yrityksensfl kiiyt<is-
sd osan vakuutusmaksuista. He voivat lainata enintiiiln mddriin, joka on puolet
heidiin edellisenii vuonna maksamistaan vakuutusmaksuista.

Lisiieliikej?irjestelmiillti on huomattava rahasto.
Hallinto. Sosiaalivakuutuslaitos vastaa lis[eliikejiirjestelmiin samoin kuin

kansaneliikejdrjestelmiin keskushallinnosta. Vakuutusmaksut tilitetiiiin Ylei-
seen eldkerahastoon, jolla on kolme johtokuntaa. Yksi huolehtii pienty<inanta-
jien ja itseniiisten yrittiijien vakuutusmaksuista, toinen valtion, kuntien ja val-
tiojohtoisten yritysten ja kolmas suurty<inantajien tytintekijtiittensd puolesta
maksamista vakuutusmaksuista kertyneist[ varoista. Kukin etupiiri toimii
oman rahastonsa johdossa. Vuonna 1973 Yleiseen eldkerahastoon perustettiin
neljiis ja vuonna 1988 viides osasto, joista sijoitetaan varoja talouseltimiiiin
yritysten osakeostoina.

Alueellisella tasolla jdrjestelmiin toimintaa hoitavat yleiset vakuutuskassat,
joita on yksi kussakin liiiinissd sekd omat kassat G<iteboryissa ja Malmtissii
(yhteensd 26 kassaa). Vakuutuskassat ovat perustaneet paikallistoimistoja tar-
peen mukaan. Vakuutuskassojen apuna toimii luottamushenkiltipohjaisia so-
siaalivakuutuslautakuntia, jotka avustavat paikallisten olosuhteiden tuntemus-
ta edellyttiivissd asioissa.

Jiirjestelmiin ylin valvonta kuuluu sosiaaliministeri<ille.
Ensimmdisend valitusasteena toimii kolme alueellista vakuutusoikeutta ja

ylimpiinii valitusasteena vakuutusylioikeus.

8.3. 3. Osaeliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Osaeliikejddestelmdstii (vuodelta 1976) maksetaan osaeldkettii
60-64-vuotiaalle palkansaajalle, joka viihentiiii ty<ipanostaan vdhintiiiin viittii
viikkotuntia vastaavalla miiiiriillii. Osaeldke maksetaan (vuodesta 1980) myos
60-64-vuotiaalle itsendiselle yrittiijiille, joka viihentee tydaikaansa ainakin
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puolella. Osa-aikatytihtin siirtymisen jdlkeen tytiajan on oltava pddsl[nttiisesti
iekii palkansaajalla ettii yrittejelEi keskimiidrin vdhintddn 17 ja enintdiin 35
tuntia viikossa. Sekii palkansaajalta ette yrittejeltii edellytetiliin lisdksi, ettii
heillii on lisiieleikkeeseen oikeuttavaa tuloa vlhintiiiin 10 vuodelta 45 ikiivuo-
den jiilkeen ja ettii he ovat olleet tydssii ainakin viisi kuukautta viimeksi kulu-
neiden 12 kuukauden aikanaja asuvat Ruotsissa.

Osaelike. Osaeliikkeen suuruus on 65 prosenttia siitli miidriist[, jolla tulo on
osa-aikatytihtin siirtymisen vuoksi pienentynyt. Tdssri vertailussa keytetteve
tulo miiiiriitdtin keskimdiirdisend lisiieliikkeeseen oikeuttavana tulona niilte vii-
deltd vuodelta kaksi huonointa poisluettuina, jotka viilitttimiisti edeltiiviit ty<i-
ajan vilhentdmistil.

Osaeliikkeen ottaminen ei alenna 65 vuoden i6ssd saatavaa nofinaalia van-
huuseliikettii. VanhuuseHkette aikanaan laskettaessa otetaan osaeliike ja osa-
aikatydstii saatu tulo huomioon lisiieliikettii kartuttavina.

Osaeliike pii2ittyy 65 vuoden iiissii. Osa-aikatytitd edelleen jatkava voi ottaa
tdyden vanhuuseldkkeen tai liukuvan eliikeiiin sddnntisten mukaisesti puolet
vanhuuseldkkeeslii.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat osaeliikkeet tarkistetaan samalla tavalla
kuin kansaneliikkeet ja yleiset lisdeliikkeet.

Rahoitus. Osaeliikkeet rahoitetaan tytinantajilta ja itseniiisiltd yrittejilte pe-
rittiivillii maksuilla. Tytinantajat maksavat vakuutusmaksuna 0,5 prosenttia
vakuutettujen palkoista. Yrittiijilld maksu on saman suuruinen. Maksut mene-
v?it erilliseen rahastoon, joka lisiieliikejiirjestelmdn rahastoista poiketen on
Sosiaalivakuutuslaitoksen hallinnossa.

Hallinto. Rahaston hallintoa lukuun ottamatta osaeliikejiirjestelmdn hallin-
to-organisaatio on sama kuin yleisessd lisiieliikej iirj estelmdssd.

8. 3.4. Yksityisen sektorin lisiieliikejiirjestelmdt

Toimihenkiloiden ja tyonj ohtajien lisiieliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Ty<imarkkinajiirjesttijen perustamaan lisiieliikej[rjestelmiiiin (vuo-
delta 1960) kuuluvat yksityisen sektorin teollisuuden ja kaupan toimihenkiltit
ja tytinjohtajat. Siihen kuuluvat my<is ulkomailla ruotsalaisessa yrityksessii
tytiskentelevdt Ruotsin kansalaiset. Vapaaehtoinen vakuutus on mahdollinen
yritysten toimitusjohtaj ille ja omistajille.

Elflkkeet. Etuuksina maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteu-
tettuja vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja perhe-eliikkeitii sekd lisiiksi erillisell[
ryhmilvakuutuksella kertasuoritteisia perhe-eliikkeit?i.

Ansaittu eliikeoikeus voidaan tydnantajaa vaihdettaessa siirtiiii toiseen lisii-
eliikejtirjestelmiitintai jefiaevapaakirjaksi.

YanhuuselSike. Vanhuuseliike maksetaan 65 vuoden iiistii. Eliike voidaan
ottaa jo 55 vuoden i?istii. Eliikkeen mdilrd on alennettu, jos se otetaan ennen 62
vuoden ikiid. Vakuutettu voi myds lykiitii eliikkeen aina 70 vuoden ikddn asti.
Eliikettii korotetaan tiilltiin 0,6 prosenttia kuukaudessa. Tdyteen eldkkeeseen
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vaaditaan 30 vakuutusvuotta 28 vuoden iiin tziyttiimisestii. Taytta vakuutusai-
kaa vdhennetaan l/360jokaista puuttuvaa kuukautta kohti. Eliikeoikeus edel-
lyttee aina viihintii?in 36 kuukauden vakuutusaikaa.

Tdyden eldkkeen miiiirfi on 10 prosenttia loppupalkasta 7,5 kertaa yleisen
lisiieliikejiirjestelmln perusmiiiirtin suuruiseen palkkaan asti ja 65 prosenttia
sen ylittiiviiltii osalta 20-kertaiseen perusmddriiiin asti sekd 32,5 prosenttia siitd
palkan osasta, joka on 20- ja 3O-kertaisen perusmddrdn viililld vuodessa.
Vakuutettujen 60 vuoden ik?in jiilkeen saama palkankorotus otetaan eliikepal-
kassa huomioon alennettuna siltii osalta, joka ylittiiii inflaation miidriin, eikd
lainkaan sitii osaa, joka ylittiiii 1,5 kertaa tydmarkkinajiirjestrijen sopiman ylei-
sen palkankorotuksen.

Tiiydennyseliikejiirjestely. Lisileliikettii on tdydennetty erillisellii tdydennys-
eliikkeellii. Sen miiiirii perustuu vakuutetun syntymdvuoden mukaan miiiiriiy-
tyneiden vakuutusmaksujen tuottamaan eliikekertymiiiin. Vakuutettu voi ottaa
kertyneen rahasumman 62 vuoden iiistii liukuvan eliikeiiin puitteissa tai nor-
maalin eliikkeen korotuksena 65 vuoden iiistti. Tiiydennyseliike on 65 vuoden
iiissti keskimiiiirin 2,5-3 prosenttia elflkkeen perusteena olevasta palkasta.
Heiniikuusta 1990liihtien osa ldydennyseliikkeestii voidaan maksaa kertasum-
mana kuolemantapauksen yhteydessd.

Takuueliikejlirjestely. Takuueldkkeen avulla turvataan vanhemmille ikiiluo-
kille viihintiiiin saman suuruinen lisiieliike kuin tytintekijiit saavat omassa lisd-
eliikej iid estelmiissdiin.

Osaelflke. Lisiieliikejiirjestelmdstd maksetaan osaeldkette 60 vuoden iiistd
samaan tapaan kuin yleisessii eliikejiirjestelmdssii. Osaeliike on 65 prosenttia
ansiotulopoistumasta 7,5- ja 20-kertaisen perusmdiiriin viilillii sekri 32,5 pro-
senttia 20- ja 3O-kertaisen perusmdiriin viilillii.

TytikyvyttdmyyselSike. Tytikyvytttimyyseliike edellyttiiii viihintiitin 50 pro-
sentin tytikyvytt<imyyttd, 18 vuoden idn tdyttdmistii ja kolmen kuukauden
odotusaikaa. Tdyden eliikkeen mdiirii on joko 95 prosenttia palkasta - yhteen-
laskettuna sairausvakuutuksen piiiviirahan kanssa, jos vakuutettu saa paiiviira-
haa - tai 80 prosenttia palkasta, mikiili vakuutettu saa yleisen eltikejiirjestel-
mdn tytikyvytt<imyyseliikettd, 7,5-kertaisen perusmddrdn suuruiseen palkkaan
asti. Sen ylittiiviistii palkan osasta eliikkeen miiiirii on 65 prosenttia 2O-kertai-
seen perusmiiiir?iiin asti ja 32,5 prosenttia palkasta, joka on 20- ja 3O-kertaisen
perusmiiiiriin viilillii. Osittaisessa tytilqrvytttimyydessti eldkkeen miiiiriiii pie-
nennetd[n tytikyvyttrimyysastetta vastaavaksi.

Perhe-elllke. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle seki lapsille. Les-
keneliikkeen saamiseksi vaaditaan, ettd avioliitto oli solmittu ennen edunj2ittii-
jtin 60 vuoden ikee tai se oli jatkunut viihintiiiin viiden vuoden ajan tai aviolii-
tosta oli syntynyt lapsi. Lapselle eliike maksetaan 20 vuoden ikiiiin asti.

Perhe-eliikettii ei makseta siltii osalta palkkaa, joka on 7,5-kertaisen perus-
miiiiriin alapuolella. Tdmdn ylittiiviiltii palkan osalta perhe-eldkkeen mddrd on
nais- ja miesleskelle 32,5 prosenttia palkasta 20-kertaisen perusmddrdn suurui-
seen palkkaan asti ja 16,25 prosenttia palkasta sen ylittevelte pakan osalta aina
30-kertaisen perusm66rdn suuruiseen palkkaan asti vuodessa.

Leski ja yksi lapsi saavat eliikkeenii 130 prosenttia, leski ja kaksi lasta 150
prosenttia edunjiittiijtin eliikkeestii. Kukin seuraava lapsi korottaa elekette l0
prosenttiyksikktiii. Tiiysorpo saa 7 5 prosenttia, kaksi tiiysorpoa I 10, kolme I 35
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ja neljii 150 prosenttia edunjiittiijiin eldkkeestii. Kukin seuraava lapsi korottaa
eliikettii 10 prosenttiyksikk<iii.

Ryhmflhenkivakuutus. Perhe-eldketurvaa tiiydentii?i I 8-7O-vuotiaiden va-
kuuiettujen jiilkeen maksettava ryhmiihenkivakuutus. Etuus on kuusi kertaa
yleisen ftsaetakejarjestelmdn perusmddriin suuruinen, jos vakuutettu kuolee
ennen 56 vuoden ikee tai h?ineltii jiiii atle 17-vuotias lapsi. Jos vakuutetulta ei
jiiii lasta, kertasuoritus alenee 55 vuoden iiin tiiyttiimisen jiilkeen 50 prosentilla
perusmddr[stii jokaiselta ikeluokalta niin, etta64 vuoden iiin jiilkeen kertasuo-
rituksen miieirii on 70 vuoden ikiiiin asti perusmdiirdn suuruinen. Vanhuuselii-
keiiin tiiyttdmisen jiilkeen etuus maksetaan vain, jos vakuutettu jatkoi ty<inte-
koa.

Jos vakuutettu tyriskenteli viikossa alle 16 tuntia, mutta vtihintiiiin kahdek-
san tuntia, etuutta alennetaan puolella. Samoin etuutta alennetaan puolella, jos
vakuutetultaiaaalle 20-vuotias lapsi mutta ei leskeii tai edunsaajaksi ilmoitet-
tua avopuolisoa. Kertasuoritukseen maksetaan lapsikorotus alle 20-vuotiaasta
lapsesta. Korotus on alle l7-vuotiaasta lapsesta kaksi kertaa perusmddrd,, 17 -
l8-vuotiaasta 1,5 kertaa perusmdiird ja l9-vuotiaasta perusmdiiriin suuruinen.
Alle l7-vuotiasta lasta huoltavan vakuutetun puolison kuollessa kertasuorituk-
sena maksetaan puolet perusmdiiriist?i sekii lapsikorotuksena kustakin alle 17-
vuotiaasta lapsesta perusmiiiiriin suuruinen summa.

Jos vakuutetulta ei jtiii lesked, avopuolisoa tai lasta, maksetaan puolet perus-
mddrlstii hautausavustuksena kuolinpesiille.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan yleisen eliikejtirjes-
telmiin perusmiidriin mukaan.

Rahoitus. Tydnantajat vastaavat lisiieliikejiirjestelmIn rahoituksesta. Vakuu-
tusmaksut miiiirdytyviit osin yksikikohtaisesti osin ryhmiikohtaisena riskimak-
suna. Yhteensd maksu on 8 prosenttia palkkasummasta. Kiiytiinntissd maksu
vaihtelee 5 ja20 prosentin viilillii vakuutetun iiin ja eldkepalkan mukaan. Ryh-
miihenkivakuutusta varten tytinantajat maksavat vakuutusmaksuna 0,20 pro-
senttia palkkasummasta. Tyrinantajilla on vakuutusmaksujen takaisinlainaus-
oikeus.

Vakuutettu voi heiniikuusta 1990 liihtien korottaa tdydennysel2ikkeensd
mddrdii osallistumalla rahoitukseen.

Hallinto. Lisiieliikejiirjestelmiin hallinto kuuluu Vakuutusyhtiti SPP:lle.
Tytinantajat voivat mytis tietyin edellytyksin jiirjestiid vanhuuseldkkeet eliike-
varauksella yrityksensii kirjanpidon yhteydessti, jolloin he voivat pitiiii niiiden
el?ikkeiden vaatimat vakuutusmaksut velkana yrityksess[dn. Neiisszl tapauksis-
sa tytinantajien on turvattava eldkevastuunsa luottovakuutuksella Eliiketakuu-
vakuutusyhtiristii ja liityttiiv[ jiiseneksi Eliikerekistertiintiyhtiti<in. Viimeksi
mainittu suorittaa eliikeoikeuksien rekister<iinnin, laskee yrityksen eldkevas-
tuun ja maksaa eliikkeet.

Ne vakuutetut, joiden vuosipalkka on enemmdn kuin 10 kertaa perusmddrd,
ovat voineet heiniikuusta 19901?ihtien irrottautua ITP-jiirjestelm?istd siltii osal-
ta palkkaa, joka ylittiiii 7,5-kertaisen perusmdiiriin. He voivat ottaa henkilci-
kohtaisen vakuutuksen 7,5 kertaa perusmiiiiriin yl?ipuolella olevan palkan osal-
ta ruotsalaisesta henkivakuutusyhtitistii. Siltd palkan osalta, joka on 7,5-kertai-
sen perusm[?ir[n alapuolella, vakuutus hoidetaan edelleen ITP-j?irjestelmds-
sii.
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Jos vakuutettu irrottautuu ITP-jiirjestelmiistd, hdn ei voi palata siihen takai-
sin saman tytisuhteen voimassaolon aikana. Uuden tytisuhteen solmiessaan
vakuutetun on aluksi liityttiiva ITP-j[t'estelm66n, jos tytinantajalla on ITP-
vakuutus. Tytinantajan solmiessa ensimmiiisen ITP-vakuutuksensa voivat ne
htinen palveluksessaan olevat, joilla on lisiieliikevakuutus muussa kuin ITP-
jiirjestelmdssii, jdiidii entisen vakuutuksensa alaisuuteen tdmln tytisuhteen
osalta.

Tiiydennyseliike voidaan jiit'estiiii paitsi Vakuutusyhtiti SPP:ssii mytis ruot-
salaisessa henkivakuutusyhtitissii.

Kertasuoritteinen ryhmiivakuutus otetaan joko Vakuutusyhtiri SPP:std, va-
kuutusyhtici Ftirenade Liv:std, vakuutusyhti<it Folksam:sta tai vakuutusyhti<i
RKA:sta.

Muut tisfletiikejiirjestelmiit. Teollisuuden ja kaupan toimihenkiltiiden ja
tytinjohtajien lisiiksi useilla yksityisen sektorin palkansaajaryhmillii on omat
lisiieliikejiirjestelm[nsii omine hallinto-organisaatioineen. Niitd ovat mm.
osuustoimintaliikkeen, vakuutuslaitosten, pankkien, laivojen piilillystdn, arkki-
tehtien ja sanomalehtimiesten lis?ieliikejiirjestelmdt. Jiirjestelmiit ovat ptiiiosin
samanlaiset kuin teollisuuden ja kaupan toimihenkil<iiden ja ty<injohtajien
lisiieliikej iirj estelmd.

Tyrintekij riiden lisiieliikej iirj estelmli

Ulottuvuus. Tytimarkkinajdrjest<ijen perustamaan tytintekijtiiden lisiieliikejiir-
jestelmiitin (vuodelta 1973) kuuluvat teollisuuden, kaupan ja vastaavilla aloilla
tydskentelevdt tytintekij iit.

Elflkkeet. Jtirjestelmdsfii maksetaan vanhuuseldkkeitii. Tydkyvytttimyys-
eliikkeet ovat erillisen sairausvakuutusjiirjestelmdn (1973) yhteydessd, joka
samoin perustuu tytimarkkinajiirjestrijen sopimukseen. Perhe-eliikkeitii ei
makseta, mutta ryhmiihenkivakuutuksella (1963) on jiirjestetty samanlainen
kertasuoritus kuin toimihenkil<iille.

Yanhuuselflke. Vanhuuseliike maksetaan 65 vuoden iiissii. El?ikkeen ottamis-
ta on mahdollista lykiitii aina 70 vuoden ikiiiin, jolloin eliikkeen mldrd kohoaa
0,6 prosenttia kuukaudessa. Maanalaisessa kaivosty<iss2i el?ikeikii on tiiydentii-
viillii eliikejerjestelyle alennettu 60 vuoteen.

Eliikkeen saaminen edellyttiiii, ettii vakuutetulla on eldkkeeseen oikeuttavaa
ansiotuloa ainakin kolmelta vuodelta 55 ja 64 ikiivuosien viilillii tai viihintiidn
kolmelta kuukaudelta niiltd vuosilta, joina vakuutettu teyfiae $ ja 64 vuotta,
sekd yhteensii kolmelta vuodelta ikiivuosista riippumatta. Tiiydeksi vakuutus-
vuodeksi lasketaan vuosi, jonka tyriaika on ainakin 832 tuntia. Jos ty<iaika on
lyhyempi mutta ainakin 208 tuntia, lasketaan vastaava osa vakuutusvuodeksi,
ei kuitenkaan enempdd kuin neljdsosa tiiydestil vakuutusvuodesta jokaiselta
alkavalta 90 piiiviin jaksolta. Tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan 30 vuoden vakuu-
tusaika 28 ikiivuoden tiiyttiimisestii.

Ennen vuotta 1932 syntyneitd koskevat siirtymdkauden mddrdykset siten,
ettd vuonna 1925 syntyneiltii (vuonna 1990 eltikkeelle jiiiiviltii) edellyetiiiin
tiyteen eldkkeeseen 23 vakuutusvuotta, vuonna 1926 syntynellta24 vuotta jne.
Vakuutusvuosien laskeminen aloitetaan vuodesta 1965, jos vakuutettu oli liit-
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tynyt jiirjestelm?iiin ennen vuotta 1976 ja hiin oli syntynyt ennen vuotta
r94t.

Tiiyden eliikkeen miiiirfl on 10 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta pal-
kasta. Eliikkeen perusteena oleva palkka saadaan laskemalla 55 ja 59 vuoden
i?in viilillii vakuutetulle yleisessii lisiiel?ikejiirjestelmdssd tulleiden kolmen par-
haan ellkepisteen keskiarvo ja korottamalla sitii ykkosellii sek[ kertomalla
nlin saatu luku sen vuoden perusmiiiiriillii, jona vakuutettu thyttee 65 vuot-
ta.

Tydkyvytttimyyselilke. Tytikyvytttimyyseldke edellyttiiii viihintddn 16 vuo-
den ikiiii ja 50 prosentin tytikyvytt<imyyttii sekd sitil, etld vakuutettu saa tytiky-
vyttdmyyseliikkeen mytis yleisestii lisdeliikejiirjestelmdstii. Eliike mtiiirziytyy
sen sairauspziivdrahaluokan mukaan, johon vakuutettu ansiotulojensa suuruu-
den perusteella kuuluu. Eliike voi my<is olla kaksi kolmasosaa tai puolet tiiy-
destii eltikkeestd samalla tavalla kuin yleisessii eliikejiirjestelmdssd.

Ryhmlihenkivakuutus. Vakuutetun kuoleman jiilkeen maksetaan kertasuo-
ritteinen perhe-eliike samalla tavalla kuin toimihenkiltiille. Etuuden saamises-
sa ei kuitenkaan kiiytetii 70 vuoden yliiikiirajaa. Lasten osalta yliiikiiraja on 20
vuoden asemesta 21 vuotta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eldkkeitii tarkistetaan kerran vuodessa
yleisen eliikej?irjestelmiin perusmliiriin muutoksen mukaan.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan tytinantajien vakuutusmaksuilla. Vakuutus-
maksu vanhuuselIkkeitii varten on 2,25 prosenttia vakuutettujen eldkkeiden
perusteena olevista palkoista. Yritykset voivat luottovakuuttamalla pitzizi va-
kuutusmaksut velkana yrityksissdiin. Ty<ikyvyttrimyysekikkeitii ja sairauspiii-
viirahoja varten vakuutusmaksu on 0,40 prosenttia eltikkeiden perusteena ole-
vista palkoista. Ryhmrihenkivakuutuksessa vakuutusmaksu on 0,35 prosenttia
vakuutettuj en palkoista.

Hallinto. Lisiieliikej ?irj estelmdn hallinnosta vastaa tydmarkkinajiirjesttij en
perustama vakuutusyhtiti, Tyrimarkkinavakuutukset - eliike. Sen hallinto on
Vakuutusyhtiti SPP:llii. Tytilqrvytttimyyseliikkeitii varten on eri hallintolaitos,
Tytimarkkinavakuutukset - sairaus. Sen hallinto kuuluu Vakuutusyhtiti Folk-
sam:lle. Perhe-eliikkeiden ryhmdvakuutus hoidetaan tytimarkkinajiirjest<ijen
perustamassa Ty<imarkkinoiden vakuutusosakeyhtitissii.

Vakuutusmaksulainoissa tarvittavat luottovakuutukset mytintiiii tycimarkki-
najiirjest<ijen perustama vakuutusyhtiti, Tytimarkkinavakuutukset - luottova-
kuutus. Sen hallinto kuuluu toimihenkil<iiden lisiieliikejiirjestelmdn El6keta-
kuuvakuutusyhti<ille.

8.3.5. Julkisen sektorin eliikejiirjestelmlt

Yaltion eliikej iirj estelmd

Ulottuvuus. Valtion el?ikejiirjestelmd perustuu ty<imarkkinasopimuksiin. Elii-
kejiirjestelmiin piiriin kuuluvat 20 vuotta tiiyttiineet henkiltit, joiden ty<iaika on
viihintiidn 40 prosenttia alan tdydestii ty<iajasta.
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Maan hallituksen jiisenilld, kansanedustajilla ja sotilashenkilciillii on omat
eliikejiirjestelmf,nsd, mutta niiden periaatteet ovat samat kuin valtion elikejdr-
jestelmiissd.

Ellikkeet. Jiirjestelmiistd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvyttdmyys- ja perhe-eliikkeitii sekzi varhaiseld-
kettd, elinkorkoa ja osa-aikaty<ihrin yhdistettyii osaeliikettd. - Perhe-el[kkeitii
on tarkoitus muuttaa yleisen perhe-eliiketurvan uudistuksen linjojen mukaises-
ti, mutta vuoden 1990 puoliviiliin menness[ ty<imarkkinaosapuolet eivdt olleet
pddsseet sopimukseen muutosten sisdlltistd.

Yanhuuselflke. Vanhuuseldkkeeseen vaaditaan vdhintddn kuusi kuukautta
kestiinyttii vakuutusaikaa viimeisistd 36 kalenterikuukaudesta. Tiiysi eliike
maksetaan 30 vuoden vakuutusajan jilkeen. Vakuutusajat kunnallisissa tai
yksityisen sektorin lisiieliikejiirjestelmissd rinnastetaan valtion eliikejii{estel-
mdn vakuutusaikaan.

Eliikeikii rakentuu kolmesta eliikkeellejiiiimiskaudesta, joihin tyrit on sijoitet-
tu. Ensimmiiisessii eliikkeellejiidmiskaudessa eliikeikzi on 60-63, toisessa 63-
65 ja kolmannessa 65-66 vuotta. Vakuutettu voi siirtyd elzikkeelle milloin
tahansa eliikkeellejiiiimiskauden sisdlld. Eldkkeen mdzirddn sillii ei ole vaikutus-
ta. Eriiissii ammateissa eliikeikii on kuitenkin kiinteii. Vakuutettu voi saada
varhaiseliikkeen viisi vuotta ennen el:ikeikiiii, jos hiin on ollut ty<issd vdhintddn
20 vuotta. Tdyden vanhuuseldkkeen mddrdd, alennetaan tiilkiin 0,5 prosenttia
jokaiselta eliikeikddn jeljeila olevalta ttiydeltii tai alkavalta neljdnnesvuodel-
ta.

Tdyden vanhuuseldkkeen miiiirii on 65 prosenttia eliikkeen perusteena ole-
vasta palkasta 30 vakuutusvuoden jiilkeen. Lyhyempi vakuutusaika alentaa
eliikkeen m?liiriiii. Eliikkeen perusteena olevaan palkkaan lasketaan enintdiin
puolet siitti osasta kuukausipalkkaa, joka ylittiiii 167 prosenttia yleisen lisiielii-
kejdrjestelmdn perusmddriistii, eikii lainkaan sitd osaa kuukausipalkasta, joka
ylittiiii 250 prosenttia perusmiiiiriistii. Edunsaajan tiiyttiiessti yleisen eliikejiides-
telm[n eliikeiiin hiinelle maksetaan korotuksena eldkkeeseen 3,1 prosenttia
perusmiiiiriistii.

Tydkyvytttimyyselflke. Tytikyvytttimyyseliike maksetaan vakuutetulle, joka
ei sairauden vuoksi pysty jatkamaan tycintekoa. Yleensii vakuutettu saa tiilltiin
ty<ilqrvytttimyysel2ikkeet mytis yleisestii el[kejiirjestelmiistii. Valtion eliikejiir-
jestelmiissii maksetaan vain t[ysiii ty<ilqrvytt<imyyseliikkeita. tyrikyvytt<imyys-
eliike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseliike ottamalla eliikkeessii huo-
mioon jiiljele olevat vuodet eliikkeellejddmiskauden yldrajaan. Tytikyvyttti-
myyseliike muutetaan vanhuuselIkkeeksi eliikeiiissii.

Perhe-el3ike. Perhe-ekike maksetaan nais- ja miesleskelle, jonka avioliitto on
solmittu ennen edunjiittiijiin 60 vuoden ikiiti. Eliike lakkaa, jos edunsaaja solmii
uuden avioliiton. Eldke maksetaan mytis eronneelle aviovaimolle, jos hiin oli
oikeutettu elatusapuun ja avioliitto oli kestdnyt vdhintddn viisi vuotta ja pur-
kautunut hiinen ttiytettyddn 30 vuotta. Lapselle eldke maksetaan 19 vuoden
ikddn asti.

Perhe-eliike on 50 prosenttia edunjiittiijiin vanhuuseliikkeestii. Kahdelle
edunsaajalle eliike on 140 prosenttia perhe-eliikkeestd. Kukin seuraava edun-
saaja nostaa etuutta 20 prosenttiyksikkriii. Eliike jaetaan lesken ja lasten kesken
siten, etld leski saa 80 prosenttia ja lapset 20 prosenttia eliikkeestii. Jos edun-
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saajana on mytis eronnut aviovaimo, hdnelle maksetaan eliikkeend elatusavun
suuruinen mddrd, mutta korkeintaan 40 prosenttia perhe-eldkkeestii.

Ryhmiihenkivakuutus. Perhe-eliikettd on tiiydennetty ryhmiihenkivakuutuk-
sella samalla tavalla kuin yksityisen sektorin palkansaajilla. Etuus maksetaan
l8-66-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 i?in 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 i[ssil tai sitzi aikaisemmin tiiyden tyrilqffitti-
myyseltkkeen. Elinkorkoa voidaan maksaa my<is perhe-eliikkeenii.

Osaellike. Valtion palveluksessa olevilla on yleisestii eliikej?idestelmflstzi
maksettavaa osaeldkettd tiiydentiivii osaeliike osa-aikaty<ihcin yhdistettynti.
Osaeliike lasketaan siltd ansiotulon osalta, joka ylitt?iii 7,5-kertaisen perusmdd-
riin. Osaeliike maksetaan 60 vuoden idstd, jos vakuutettu on ollut valtion tai
kunnallisessa palveluksessa vdhintiiiin 10 vuotta 35 ik?ivuoden tiiyttiimisen jdl-
keen. Osaeliikkeen mldrii on 65 prosenttia ansiotulopoistumasta osa-aikaty<i-
h<in siirtymisen jiilkeen.

Yhteensovitus. Valtion el?ikejiirjestelmiistd maksettava el?ike (elinkorkoa lu-
kuun ottamatta) yhteensovitetaan yleisestd el?ikejiirjestelmdstii maksettavien
eliikkeiden kanssa siten, ettd edunsaajalle aina taataan tietty bruttoeliiketaso.
Valtion eliikkeestd viihennetiiiin edunsaajalle maksettava kansaneliike ja ylei-
nen lisiieliike. Valtion ekikkeenii maksetaan jiiljelle jiiiinyt osa. Edunsaajalle
taataan miiiiriiltiitln suurin eliike.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan yleisen eliikejiirjes-
telmdn perusmiiiir?in muutosten mukaan.

Rahoitus. Eliikkeet kustannetaan valtion varoista.
Hallinto. Jiirjestelm[n hallinto on Valtion palkka- ja eliikelaitoksella. Laitos

maksaa edunsaajilleen my<is yleisistii eliikejiirjestelmistii tulevat eliikkeet -
kansaneldkkeen ja yleisen lisdeliikkeen.

Kunnalliset eliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus. Kuntien, maakuntahallinnon ja kirkon palveluksessa olevilla on
omat, ty<imarkkinasopimuksiin perustuvat eliikejiirjestelmdt. Jzirjestelmiit ovat
piiiiosin samanlaiset kuin valtion eliikejiirjestelm?i. Niiden piiriin tullaan 18
vuoden i[ssti.

Eliikkeet. Eliike-etuudet ovat samat kuin valtion eliikejiirjestelmiissri. Ty<iky-
vytt<imyyselilke on kuitenkin korvattu ryhmiivakuutuksella, joka sis?iltiid sekd
sairausajan palkan ettii tytikyvyttcimyyseliikkeen. Perhe-eldkkeisiin on tehty
yleisen perhe-eltiketurvan uudistuksen aiheuttamat muutokset.

Yanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen tytistii
tai virasta riippuen 60-65 vuoden iiiss?i. Eliike voidaan aina ottaa alennettuna
60 vuoden iiissii tai lykiitti eliikeidn ohi, jolloin eliikkeen miiiirii kasvaa. Tietyis-
sd ammateissa eldkeik?i on kiintee - 60, 63 tai 65 vuotta. Eliikkeen mddrd on
65 prosenttia elzikkeen perusteena olevasta palkasta. Niiin laskettua eliikettii
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korotetaan eliikkeellesiirtymisvuodesta riippuvalla eliikelisiillii. Kokonaiseliike
on enintddn 70 prosenttia elf,kkeen perusteena olevasta palkasta tziyden vakuu-
tusajan jiilkeen.

Tytikyvyttdmyyseliike. Ty<ikyvytttimyyseliike lasketaan samalla tavalla kuin
vanhuuseldke. Tuleva aika tytikyvyttdmyyden alkamisesta vanhuuseldkeikiiiin
oikeuttaa elikkeeseen.

Perhe-eliike. Perhe-eliikettii maksetaan nais- ja miesleskelle sekii lapselle.
Leskelle eliikettd maksetaan viiden vuoden ajan edunjiittiijiin kuoleman jdl-

keen. Eliike maksetaan edunjiittiijdn kanssa avioliitossa olleelle leskelle, jos
puolisot olivat asuneet yhdessii alle l2-vuotiaan lapsen kanssa, jota jompikum-
pi oli huoltanut, tai jos avioliitto oli jatkunut viihintiiiin viiden vuoden ajan.
Avoliitossa asuneelta leskeltd edellytetiitin eliikkeen saamiseksi yhteistii lasta
edunjiittiijiin kanssa. Leskeneldkkeen vuosimiiiirii on 1 5 prosenttia edunjflttii-
jiin eliikkeen perusteena olevasta palkasta 20kertaa yleisen eliikej?irjestelmiin
perusmiidrdn suuruiseen miidriidn asti ja 7,5 prosenttia sen ylittiiviiltii osalta 30
kertaa perusmiiiir?in suuruiseen miiiiriitin asti.

Naisleskelle, joka oli mennyt avioliittoon ennen vuotta 1990, maksetaan
ylimiiiirflistii leskeneliikettii silte ajalta,jolta hiin saa elilkettii yleisestd lisiielii-
kejiirjestelmiistii leskeksi jiiiimisen perusteella. Tdmiin eliikkeen vuosimddrd on
24 prosenttia siitti edunj?ittiij?in eldkkeen perusteena olevan palkan osasta, joka
ylittiiii 7,5 kertaa perusm66rdn suuruisen miidriin 20 kertaa perusmdririin suu-
ruiseen miidriidn asti sekii 12 prosenttia sen ylittiivelte osalta 30 kertaa perus-
mddrdn suuruiseen miiiirddn asti.

Lapselle eliike maksetaan 18 vuoden ik?i?in asti tai peruskoulua tai luokiota
k?iyv?ille enintiidn heiniikuuhun saakka sind vuonna, jona hiin tiiyttiiii 20 vuot-
ta. Eliikkeen vuosimddrd on l0 prosenttia edunjiittiijiin eliikkeen perusteena
olevasta palkasta 7,5kertaa perusmddrdn suuruisen mii?iriiiin asti ja 28 prosent-
tia sen ylittiiviiltii osalta 20 kertaa perusmddriin suuruiseen miiiiriiiin asti sekii
14 prosenttia sen ylittiiviiltii osalta 30 kertaa perusmiiiirtin suuruiseen mii:iriiiin
asti. Jos lapsia on useampia kuin yksi, eliikettii korotetaan kahden lapsen osalta
1,4:lla, kolmen lapsen osalta 1,6:lla, neljiin lapsen osalta 1,8:lla sekii viiden ja
useamman lapsen osalta 2:lla. Eliike jaetaan tasan lasten kesken.

Perhe-eliikettii on tiiydennetty ryhmiihenkivakuutuksella samalla tavalla
kuin yksityisen sektorin palkansaajilla.

Kunnallisessa eliikejiirjestelmiissd maksetaan my<is elinkorkoa ja osa-aika-
tytihrin yhdistettyii osaeliikettil. Niite maksetaan samoilla perusteilla kuin val-
tion eldkej iirjestelmiissii.

Yhteensovitus. Eldkkeiden yhteensovitus yleisten eliikkeiden kanssa tehdddn
samoin kuin valtion eliikejiirjestelmdssii.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan yleisen eliikejiirjes-
telmiin perusm[iiriin muutosten mukaan.

Rahoitus. Elilkkeet rahoitetaan ty<inantajien varoilla.
Hallinto. Kunnallinen eliikelaitos hoitaa kuntien ja maakuntahallinnon eld-

kejdrjestelmien hallinnon. Laitos maksaa edunsaajilleen mytis yleisistd eliike-
jiirjestelmisld tulevat eliikkeet -kansaneliikkeen ja yleisen lis[eliikkeen.
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8. 3.6. Vapaaehtoiset lisiiel2ikejiirjestelm[t

Lisfleliikejliriestelmiit. Vapaaehtoinen lisiieliike voidaan jiirjestiiii vakuutuksel-
la yksityisen sektorin sopimuspohjaisia listieliikkeitii hoitavassa Vakuutusyhti<i
SPP:ssti, muussa vakuutusyhtitissii, yrityksen omalla ellkesiiiiti<illti tai yrityk-
sen kirjanpidon yhteydessii. Sopimuspohjaisten lis?ieltikkeiden yleisyydestii ja
korkeasta eliiketasosta johtuen vapaaehtoisia lis?ieliikkeitd on liihinnd vain
kaikkein korkeimmin palkatuilla toimihenkildi[e ja yritysten johtoon kuulu-
villa. Yleensii jiirjestelyt noudattavat toimihenkiltiiden sopimuspohjaisen liszi-
eliikejtirjestelmiin periaatteita.

Ryhmflhenkivakuutukset. Sopimuspohjaisia ryhmiihenkivakuutuksia tdy'
dentiiviit vapaaehtoiset, vakuutusyhtitiistd otetut ryhmiihenkivakuutukset ovat
erittiiin yleisiii sekii toimihenkil<iillii ettii ty<intekijtiillii. Kertasuoritteisen etuu-
den mddrii on norrnaalisti 100-150 prosenttia vakuutetun vuosipalkasta tai
tasasuuruis ena 6 - 25 kertaa yleisen el?ikejiirjestelmln perusmddrln suuruinen
summa. Ryhmiihenkivakuutukseen voi kuulua tyti\rvytttimyyden sattuessa -
ennen 60 ikiivuotta - maksettava kertasuoritus. Sen m[iirii on normaalisti
vakuutetun iiistii riippuen 10-80 prosenttia valitusta vakuutussummasta. Va-
kuutetut itse rahoittavat useimmissa tapauksissa kokonaan vapaaehtoiset ryh-
mdhenkivakuutukset.

8.4. Suomi
Eliikej iirj e stelmiit :

- kansaneliikejiirj estelmii
- tyoeliikejdrjestelmii

- yksityisen sektorin palkansaaj ien j a yrittiijien el?ikej iirj estelmd

- maatalouden sukupolvenvaihdos- ja luopumiseliikkeet
- merimiesten eliikejeirjestelmii
- valtion ellkejtirjestelmii
- kunnallinen eliikejiirjestelmii
- rintamaveteraanien varhaiseliike

- ryhmtihenkivakuutus
- vapaaehtoiset lisiieliikejtirjestelm[t

8.4. I . Kansaneliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Kansaneliikejiirjestelm[iin (vuodelta 1957) kuuluvat Suomessa
asuvat 16 vuotta tiiyttdneet henkiltit. Jlrjestelmiidn kuuluminen on pakollis-
ta.

Etuudet. Kansaneldkejiirjestelmiistii maksetaan tasasuuruisia ja ansioeliikesi-
donnaisia vanhuus-, tyokyvytttimyys- ja tytitttimyyseliikkeitd sekfl tasasuurui-

77



sia ja tulosidonnaisia perhe-eliikkeitii. Muita etuuksia ovat lapsen hoitotuki,
asumistuki, rintamasotilaseltike ja hautausavustus.

Tuloharkinta poistettiin kansaneliikejiirjestelmiistii muiden tulojen kuin an-
sioeliiketulojen osalta vuonna 1985. Muutos ei koskenut perhe-eldkettd. Perhe-
eliiketurvan uudistus tuli voimaan heiniikuussa 1990.

Eliike maksetaan Suomesta ulkomaille muuttavalle yhden vuoden ajan. Sen
jiilkeen eliikkeen maksamista ulkomaille jatketaan, jos eldkkeensaaja on asunut
Suomessa viimeiset 10 vuotta ennen ellkkeen alkamista tai ulkomailla olo on
viilttiim?itcintii el?ikkeensaajan tai hiinen ltihiomaisensa sairauden vuoksi. So-
siaaliturvasopimusten perusteella eliikkeen pohjaosa maksetaan ulkomaille
raj oittamattomalta ajalta.

Vanhuuselflke. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden iiissd viiden vuoden
Suomessa asumisen jtilkeen. Pohjoismaiden kansalaisilta riittee kolmen vuo-
den asuminen Suomessa. Odotusaikasiiiinn<ikset eiviit koske Suomeen muutta-
via Suomen kansalaisia. Pakolaiset ja valtiottomat rinnastetaan Suomen kan-
salaisiin. Vanhuuseldke maksetaan tytinteon lopettamisesta riippumatta.

Vuonna 1986 keytt66n otetun joustavan eldkeiiin puitteissa vakuutettu voi
ottaa vanhuuseliikkeen varhennettuna 60 vuoden iiistd. Varhennusvdhennys on
0,5 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla eliikkeen alkamista on varhennettu
65 vuoden iiin tiiyttiimisti seuraavan kuukauden alkuun ntihden. Eldket&i on
my<is mahdollista lykiitii 65 vuoden iiin jrilkeen, jolloin lykkiiyskorotus on 1

prosentti jokaiselta kuukaudelta, jolla eliikkeen alkamista on mytihennetty 65
vuoden tiiyttiimistd seuraavaan kuukauteen niihden.

Jokaiselle ellkkeensaajalle maksetaan tasasuuruinen pohjaosa, jonka mdzird
on 390 FIM kuukaudessa.

Pohjaosan lisiiksi maksetaan lisflosaa. Lisdosan mddrd riippuu eldkkeensaa-
jan tyri- ja muista ansioeliikkeistd, perheellisyydestii ja asuinpaikasta. Lisii-
osaan vaikuttavia eldketuloja ovat ty<i- ja virkaeliikkeet, muut eldkkeet sekii
tapaturma- ja liikennevakuutuslakien mukaiset korvaukset. Luopumisel2ike ja
syytinki eivdt vaikuta lisdosaan.

Kunnat on jaettu lisdosan mtiiirddmistd varten kahteen luokkaan. Tiiysi lisii-
osa on yksiniiiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa kansaneldkettd
eikii rintamasotilasel[kettd, ensimmdisessd kuntaryhmiissii 1.824 FIM ja toi-
sessa kuntaryhmilssii 1.729 FIM kuukaudessa. Jos my<is toinen puoliso saa
kansaneliikettii tai rintamasotilaseliikettii, tiiydet lisiiosat ovat vastaavasti 1.477
ja 1.401 FIM kuukaudessa. Tiiysi lisilosa maksetaan aina, jos eliikkeensaajan
eldketulot eiviit ylitii 213 FIM kuukaudessa. Kun tulot ylittdviit yksiniiisellii ja
naimisissa olevalla, jonka puoliso ei saa kansaneliikettii tai rintamasotilaseld-
ketl2i, ensimmdisessii kuntaryhmiissd 3.859 FIM ja toisessa 3.670 FIM kuukau-
dessa, ei lisiiosaa endii makseta lainkaan. Naimisissa olevalla, jonka puoliso saa
kansaneldkette tai rintamasotilaseliikettii, tulorajat ovat vastaavasti 3.167 ja
3.013 FIM kuukaudessa. Kun ansioeliiketulot ylittiiviit edelld mainitun 213
FIM kuukaudessa, viihenttiti yksi ylittiiv[ markka tiiytte [sdosaa 50 pennillii.

Tydkyvyttdmyyseliike. Tytikyvytttimyyseliike maksetaan 16-64-vuotiaalle
henkiltille, jolla ei ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen pdivdrahaan, tai
jonka oikeus sen saamiseen on jo piiiittynyt. Henkilti katsotaan tytikyvytt<i-
mdksi, jos htin on sairauden, vian tai vamman vuoksi kykenemiittin tekemddn
tavallista tytitiiiin tai muuta siihen verrattavaa ty<itii, mitii on pidetttivii ikd,
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ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hdnelle sopivana ja kohtuullisen
toimeentulon turvaavana. Tytikyvytt<imzin?i pidetii[n aina pysyvdsti sokeaa ja
liikuntakyvyttintd sekii sellaista henkiltid, joka on pysyviisti niin avuttomassa
tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkil<in apua. Tytilqrvyttomyys-
eltike myrinnetddn joko mii5riiajaksi tai toistaiseksi.

Tytilqffittimyyseliike on saman suuruinen kuin vanhuuseldke.
Tydlqrvytttimyyseliike maksetaan yksildllisenfl varhaiselflkkeenli 55 vuotta

tiiyttiineelle vakuutetulle samoilla edellytyksilli kuin tycieliikejiirjestelmdssd.
Yksiltillinen varhaiseliike on tytilqrvyttiimyyseliikkeen suuruinen.

Tytilqrvytttimyyseliike ja yksildllinen varhaiseliike muutetaan vanhuuseldk-
keiksi elikkeensaajan tiiyttiiessii 65 vuotta.

Pysyvln tydkyrytttimyyden estlimiseksi tai tyokyvyn palauttamiseksi va-
kuutetulle voidaan antaakuntoutusetuutena liiiikintiihuoltoa, koulutusta ja ty<i-
huoltoa.

Tydttiimyyseliike. Ty<itt<imyyseliike maksetaan 60 vuotta tiiyttdneelle pitk?i-
aikaisesti tyottdmiille henkiltille. Tyotttimyyseliikkeen saamiseksi edellytetiiiin,
ettii henkild on saanut tyritttimyyspiiiv[rahaa 200 piiiviiltii viimeisten 60 vii-
kon aikana tai saanut enimmiiismdirdn ansioihin suhteutettua tyotttimyyspiii-
viirahaa ja molemmissa tapauksissa henkiltille ei voida osoittaa sellaista tytitii,
jonka vastaanottamisesta kieltiiytyessddn hdn menettiiisi oikeutensa tycittti-
myysp?iiviirahaan.

Tytittdmyyseliike on tydkyvytttimyyseliikkeen suuruinen.
Kansanelflkkeen lisiit. Kansanelflkkeen saajalle voidaan maksaa lapsikoro-

tusta, puolisolisiiii, rintamalisiiii, ylimiitiriiistd rintamalisii?i ja elilkkeensaajan
hoitotukea.

Lapsikorotusta maksetaan elf,kkeensaajalle, joka huoltaa alle 16-vuotiasta
lasta. Lapsikorotus on 229 FIM kuukaudessa jokaisesta lapsesta. Puolisolisli3i,
355 FIM kuukaudessa, maksetaan el[kkeensaajalle, jonka puoliso ei ole eliik-
keellii eikii pienten lasten hoidon tai muun pakottavan syyn, esimerkiksi liihi-
omaisen hoidon, vuoksi voi hankkia omia tytituloja.

Rintamalisflii maksetaan Suomessa asuvalle Suomen tai ulkomaan kansalai-
suuden omaavalle rintamasotilaalle, joka saa kansaneliikett?i ja jolle on my<in-
netty rintamasotilastunnus. Edunsaajana voi olla my<is nainen, jolle on mytin-
netty rintamapalvelustunnus. Ulkomailla rintamalisiid maksetaan 65 vuotta
tdyttdneelle Suomen kansalaiselle sekd kansaneldkettd Suomesta sosiaaliturva-
sopimuksen perusteella saavalle ulkomaan kansalaiselle. Rintamalisdn saa
mytis nainen tai mies, joka on Suomen kansalaisena osallistunut vuoden 1918
sotaan ja saanut siitd veteraanitunnuksen. Varhennetun vanhuusel[kkeen saa-
jalle rintamalisii maksetaan vasta, kun edunsaajatdyttdd 65 vuotta. Rintamali-
siin miiiird on 189 FIM kuukaudessa.

Ylimiiiirflisti rintamalisliii maksetaan niille veteraaneille, jotka saavat kan-
saneliikkeen lisdosaa, sekii eriiin edellytyksin sotavammalain mukaista elinkor-
koa saaville veteraaneille. Ylimli"tir[inen rintamalisd on 7,5 prosenttia kansan-
eliikkeen listiosasta. Pienin maksettava mtiiirii on 24 FIM ja suurin 137 FIM
kuukaudessa. Ylimiiiirdinen rintamalisd nostetaan 17,5 prosenttiin lisiiosasta
elokuussa 1990 ja edelleen 22,5 prosenttiin vuonna 1991.

Eliikkeensaajan hoitotukea maksetaan vanhuus- tai tydkyvytt<imyyseltik-
keen saajan tarvitseman hoidon ja palvelusten erityiskustannusten korvaami-
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seksi. Hoitotuki edellyttdd, ettd eldkkeensaajan toimintakyky on sairauden tai
vamman vuoksi alentunut yhtiijaksoisesti vdhintiidn vuoden ajaksi. Tukea ei
makseta eliikkeensaajalle, joka on yli kolme kuukautta sellaisessa jatkuvassa
laitoshoidossa, j onka kustannuksiin k[ytetii?in julkisia varoj a.

Hoitotuen suuruus riippuu tuen tarpeesta. Tavallinen hoitotuki - 182 FIM
kuukaudessa - maksetaan eldkkeensaajalle, joka tarvitsee henkilcikohtaisissa
toiminnoissaan, kotitalousttiissd ja asioinnissa kodin ulkopuolella siiiinntilli-
sesti toisen henkikin apua tai valvontaa taikka jonka sairaudesta tai vammasta
aiheutuu erityiskustannuksia. Korotettu hoitotuki - 485 FIM kuukaudessa -
maksetaan eliikkeensaajalle, joka tarvitsee monissa henkilcikohtaisissa toimin-
noissaan jokapiiiviiistd toisen henkil<in apua ja valvontaa taikka jonka sairau-
desta tai vammasta aiheutuu huomattavia erityiskustannuksia. Erityishoitotu-
kr - 726 FIM kuukaudessa - maksetaan eliikkeensaajalle, joka tarvitsee yhte-
mittaista hoitoa ja valvontaa taikka jonka sairaudesta tai vammasta aiheutuu
erittiiin huomttavia kustannuksia. Sokealle ja liikuntakyvytttimiille maksetaan
aina erityishoitotuki.

Perhe-eliike. Perhe-eliikettii maksetaan nais- ja miesleskelle ja lapselle. Mie-
het saivat oikeuden leskeneldkkeeseen heindkuussa 1990. Aikaisemmin perhe-
eliikettii maksettiin naisleskelle ja lapselle. Perhe-eliikeuudistus koskee kesii-
kuun 1990 jiilkeen sattuvia kuolemantapauksia.

Leskenelflke. Leskeneliike maksetaan alle 65-vuotiaalle leskelle, joka ei saa
omaa kansaneliikettii tytikyvytttimyyden tai tydtttimyyden perusteella taikka
varhennettua vanhuuseliikettii tai rintamasotilaseldkettii. lrskeneliike makse-
taan, jos leskellii on tai on ollut yhteinen lapsi edunjiit*ijiin kanssa ja avioliitto
oli solmittu ennen kuin edunjefiaje teytti 65 vuotta. Ellei yhteistii lasta ole,
leski saa leskeneliikkeen, jos h?in oli edunjiittiijiin kuollessa tiiyttiinyt 50 vuotta
ja avioliitto oli solmittu ennen kuin leski oli tiiyttiinyt 50 ja edunjetteje 65
vuotta ja avioliitto oli jatkunut vdhintiiiin viisi vuotta. Jos naisleski on synty-
nyt ennen heindkuuta 1950 eli oli tiiyttiinyt 40 vuotta perhe-eldkeuudistuksen
tullessa voimaan, kiiytetii?in 50 vuoden ikiirajan asemesta 40 vuotta.

I-eskeneltikkeend maksetaan alkuelikettii kuuden kuukauden ajan edunjiittii-
jiin kuoleman jiilkeen ja sen jiilkeen jatkoellkettii.

Alkuelflkkeenf, maksetaan kansaneliikkeen pohj aosa j a lisiiosana ensimmiii-
sessd kuntaryhmiissd viihintiiiin 43 prosenttia ja toisessa kuntaryhmiissii v[hin-
tiiiin 40 prosenttia kansaneliikkeen lisiiosan tlydestd mliiriistil. Muista tuloista
riippuen lisiiosaa maksetaan sen tiiyteen mddriiEn asti. Lisiiksi leski voi saada
asumistukea.

Alkueliikkeen piiiityttyd maksettava jatkoelike muodostuu l8 vuotta nuo-
rempaa lasta huoltavalle leskelle edelleen potrjaosasta, lisiiosasta ja asumistues-
ta. Lapsettomalle leskelle maksetaan vain lisiiosaa ja asumistukea. [rsken tyti-
tuloista otetaan lisiiosaa viihentiiviinii huomioon 60 prosenttia.

Lrskeneldke loppuu lesken tiiyttiiessii 65 vuotta tai solmiessa uuden aviolii-
ton ennen 50 vuoden ikii[. Jos leski solmii avioliiton 50 vuoden iiin tiiyttiimi-
sen jdlkeen, maksetaan leskeneliikettii edelleen avioliitosta riippumatta. Oikeus
jatkoeliikkeeseen lakkaa, jos leskelle mytinnetddn kansaneliikelain mukainen
varhennettu vanhuusellike, ty<ikyvytttimyys-, tytitttimyys- tai rintamasotilas-
eliike.

Uuden avioliiton solmiva alle 50-vuotias leski, joka menettdii leskeneliik-
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keens6, saa kertasuorituksena kolmen vuoden leskeneliikkeen, jos hdn oli saa-
nut elf,kettii viihintiiiin yhden vuoden ajan. Jos uusi avioliitto purkautuu viiden
vuoden kuluessa eik[ leskellii ole oikeutta leskenelEkkeeseen purkautuneen
avioliiton perusteella, ryhdytiiiin lakkautettua leskeneldkett?i maksamaan hake-
muksesta uudelleen.

Leskelle voidaan mytintflii koulutustukea sellaisen ammatin oppimiseksi,
jolla hiin voi ansaita toimeentulonsa.

LapsenelSlke. [.apseneliikettii maksetaan alle l8-vuotiaalle lapselle tai alle
2l-vuotiaalle opiskelevalle lapselle. Lapseneliikettii ei makseta, jos lapsi saa
tytikyvytt<imyysel[kettii. [rsken lapsi, joka ei ollut edunjiittiijiin lapsi, saa eldk-
keen, jos h?in asui lesken ja edunj?ittiijiin yhteisessd kodissa edunjiittiijdn kuol-
lessa. Ottolapseksi annettu lapsi ei saa lapseneliikettii biologisten vanhempien-
sa jiilkeen. Samassa taloudessa edunjiittiijiin ja lesken kanssa asuneella kasvat-
tilapsella on oikeus lapseneldkkeeseen, jos edunjzittiijii oli vastannut lapsen ela-
tuksesta.

Lapseneldkkeeseen kuuluu perusmf,drd ja tiiydennysmdiirzi. Perusmiiiirf, on
229 HM kuukaudessa ja tiiydennysmflflrfl enintiiiin 306 FIM kuukaudessa.
Tdydennysmiiiiriid maksetaan vain alle 18-vuotiaalle lapselle. Tiiydennysmiid-
rdd vdhentiiviit 5O-prosenttisesti muut lapseneldkkeet, jotka ylittiivdt 2.547
FIM kuukaudessa. l,apsenel?ike maksetaan yleensd vain yhden edunjiittiij?in
j?ilkeen. Tdysorpo saa kuitenkin eliikkeen molempien vanhempiensa jiilkeen.
Tiiysorvolle maksettava lapseneliike on kaksinkertainen puoliorvon eldkkee-
seen verrattuna.

l^apsenelilke lakkaa lapsen tdyttiiessti 18 vuotta tai opiskelevan lapsen tdyt-
tiiessii 21 vuotta. Eliike lakkaa my<is lapsen saadessa tytikyvyttomyyseldkkeen
tai, jos lapsi annetaan ottolapseksi.

Hautausavustus. Vakuutetun kuollessa hautausavustus, 3.888 FlM, makse-
taan leskelle tai kuolinpesdlle, jos vakuutettu ei ollut saanut vanhuus-, tyriky-
vytttimyys- tai tydtttimyyseldkettd tai oli saanut sitd vdhemmiiltii kuin vuoden
ajalta ennen kuolemaansa. Hautausavustus maksetaan myris alle l6-vuotiaan
lapsen jiilkeen. Teytfii hautausarrustusta alennetaan 1/12 kutakin kuukautta
kohti, jolta kansaneliikettd oli maksettu.

Lapsen hoitotuki. l-apsen hoitotukea (1970) maksetaan sellaiselle vakuute-
tun huollettavana olevalle alle 16-vuotiaalle lapselle, joka sairauden, vian tai
vamman johdosta on viihintiiiin kuuden kuukauden ajan siind mddrin erityisen
hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa, ette siite aiheutuu huomattavaa taloudellis-
ta tai muuta rasitusta. Hoitotuki on 363, 848 tai 1.574 FIM kuukaudessa lapsen
hoidosta tai kuntoutuksen tarpeesta aiheutuvasta rasituksesta riippuen. Lapsen
tiiyttiiessii 16 vuotta hoitotuki lakkaa, koska tiimzin jiilkeen lapsi voi saada
ty<ikyvytttimyysel?lkkeen.

Asumistuki. Asumistukea ( I 9 70) voidaan maksaa eldkkeensaaj ien asumistu-
kilain perusteella kansaneldkkeen, yleisen perhe-eldkkeen ja jiiljempiinii selos-
tettavan rintamasotilaseliikkeen saajille. Varhennetun vanhuuseldkkeen saajal-
le asumistukea voidaan maksaa sen jiilkeen, kun hdn on tdyttdnyt 65 vuotta.

Asumistukea maksetaan sekd vuokra-asunnossa ettii omistusasunnossa asu-
ville silloin, kun asumismenot nousevat yli laissa sdiidettyjen omavastuurajo-
jen. Omavastuu muodostuu perusomavastuusta ja lisiiomavastuusta. Perus-
omavastuu on 196 FIM kuukaudessa. Lisdomavastuu riippuu eldkkeensaajan
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ja hiinen puolisonsa vuosituloista ja perhesuhteista. Asumistuen miiiirii on 85
prosenttia omavastuurajan ylittrivistd asumismenoista miiiiriittyyn yliirajaan
asti. Yhdelld eliikkeensaajalla yldraja on 1.154 FIM kuukaudessa. Jos perheessd
on l-2lasta, yliiraja on 1.384 FIM kuukaudessa, ja 1.615 FIM kuukaudessa,
jos lapsia on kolme tai enemmdn. Tiiysimiiiirdinen asumistuki maksetaan yksi-
niiiselle eldkkeensaajalle, jonka tulot ovat kuukaudessa enintddn 2.210 FIM,
sekd avio- tai avoliitossa olevalle, jonka tulot puolison tulot mukaan luettuina
ovat enintddn 3.536 FIM kuukaudessa. Kun tulot ylittiivdt niimri mddrdt, oma-
vastuuosuutta korotetaan. Pienin asumistuki on FIM 35 kuukaudessa yksiniii-
selle ja FIM l8 kuukaudessa molemmille puolisoille. Eliikkeensaaja, jonka per-
heeseen ei kuulu lapsia, voi saada asumistukea enintiiiin 408 FIM kuukaudessa.
Jos perheessd on 1-2lasta, asumistuen enimmiiismiiilril on 1.010 FIM kuu-
kaudessa. Jos lapsia on kolme tai enemmdn, asumistuen enimmdismzidrii on
1.206 FIM kuukaudessa.

Asumismenoiksi lasketaan vuokra ja vastike sekd asuntolainojen korot.
Tuloiksi luetaan tytitulot, talletukset ja korkotulot sek[ ansioel?ikkeet, kansan-
eliikkeen lisdosa ja rintamasotilaseldke. Omaisuuden miidrdstii lasketaan 8 pro-
senttia vuosituloksi, jos omaisuus ylittiiii yksindiselki 63.020 FlM, ja avio- tai
avoliitossa olevalla 100.820 FIM. Omaa asuntoa ei lueta omaisuudeksi.

Rintamasotilaseliike. Rintamasotilaseliikelain (1971) perusteella maksetaan
tulosidonnaista rintamasotilaseldkettii rintamasotilastunnukseen oikeutetulle
miehelle ja rintamapalvelutunnukseen oikeutetulle naiselle, jotka ovat 55-
64-vuotiaita ja jotka eivdt saa kansaneliikettd tai vammaistukea. Alle 60-vuo-
tiaalta edellytetiiiin lisdksi, ettei hiin alentuneen tyokyvyn vuoksi pysty teke-
mdiin tai saamaan sopivaa ja toimeentulon antavaa tytitd.

Elilkkeen miiiird riippuu edunsaajan vuosituloista, perhesuhteista ja asuin-
paikasta. Vuositulona otetaan huomioon rintamasotilaan ja hiinen puolisonsa
vuosittain jatkuvasti sinma tulo sekii omaisuuden mliir[st[ l0 prosenttia silt]i
osin, kuin omaisuutta on yksiniiisellii yli 261.250 FIM tai puolisoilla yli
386.650 FIM. Tiiysi el6ke on yksindiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso
ei saa kansaneliikettii eikii rintamasotilaseliikettii, ensimmdisessd kuntaryh-
miissii 2.404 FIM ja toisessa kuntaryhmiissii 2.308 FIM kuukaudessa. Naimi-
sissa olevalle, jonka puoliso saa kansaneldkettii tai rintamasotilaseldkettd, tiiysi
eliike on ensimmdisessii kuntaryhmtissii 1.923 FIM ja toisessa kuntaryhmtissti
1.846 FIM kuukaudessa. Huollettavasta alle l6-vuotiaasta lapsesta eliikkee-
seen maksetaan korotusta 141 FIM kuukaudessa. Pienin rintamasotilaseliike
on 53 FIM kuukaudessa. Eltikkeensaaja voi saada asumistukea.

Indeksitarkistus. Kansaneliikkeiden miidriit ja tulorajat asumistukea lukuun
ottamatta tarkistetaan kunkin vuoden alussa elinkustannusindeksin nousun
mukaisesti. Asumistukea tarkistetaan asumiskustannusten ja muiden asumis-
tuen miiiirdytymisperusteiden muutosten mukaan.

Rahoitus. Kansaneliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tytinantajien vakuu-
tusmaksuilla sekii valtion ja kuntien maksuilla.

Vakuutettujen vakuutusmaksu on 1,55 penni?i kunnallisveroiiyriltd.
Yksityinen tyrinantaja maksaa 3,40 prosenttia sosiaaliturvamaksun osana

ennakkoperinniin alaisista palkoista. Maksu on4,45 prosenttia, jos liiketoimin-
taa harjoittava, valtionverotuksessa verovelvollinen tytinantaja tekee poistoja
kuluvan kiiytttiomaisuuden hankintamenoista enemmdn kuin 300.000 FIM ja
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jos niimd poistot ovat 10-30 prosenttia hinen samana vuonna maksamiensa
palkkojen mddriistd. Jos niliden 300.000 FIM ylittiivien poistojen mldrd on
enemmdn kuin 30 prosenttia palkoista, maksu on 5,05 prosenttia. Julkisen
ty<inantajan vakuutusmaksu on 4,45 prosenttia palkoista.

Neille maksuilla rahoitetaan kansaneliikkeiden pohjaosat, eldkkeensaajien
hoitotuet, puolisolisiit, lapsikorotukset ja lapsen hoitotuet sekii 74,1 prosenttia
lisiiosista ja 56,5 prosenttia asumistuista. Valtio rahoittaa kokonaan perhe-
eldkkeet, rintamasotilasetuudet ja 6,8 prosenttia lisiiosista. Kunnat rahoittavat
I 9, I prosenttia lisiiosista ja 43,5 prosenttia asumistuista. - Niimzi eri rahoitus-
liihteiden osuudet ovat vuoden 1988 tilanteen mukaiset.

Hallinto. Kansaneliikelaitos vastaa kansaneliikejirjestelm:in hallinnosta
alue- ja paikallisverkostonsa avustamana. J?irjestelmdn hallinnossa maa on
jaettu viiteen vakuutusalueeseen, joissa on Kansaneliikelaitoksen aluetoimis-
tot. Paikallista hallintoa varten maa on jaettu yhden tai useamman kunnan
kesitt iviin vakuutuspiireihin, joissa on yhteense 208 Kansaneliikelaitoksen
paikallistoimistoa. Paikallistoimistojen lisiiksi on 39 sivutoimist oa ja 2l I sivu-
vastaanottoa. Jokaisessa vakuutuspiirissd on yksitoistajiiseninen sosiaaliva-
kuutustoimikunta, jossa on Kansaneldkelaitoksen miiilrddmii puheenjohtaja ja
kaksi liiiikiirijiisentii sekd kahdeksan kunnallisvaltuuston valitsemaa jiisentd.
Sosiaalivakuutustoimikunta vahvistaa eldkkeenhakijan tulot sekd antaa Kan-
saneliikelaitokselle lausuntoj a eliikettti koskevista asioista.

Kansaneliikelaitos huolehtii eliikkeiden myrintdmisestd ja maksamisesta
sekii jiirjestelmiin rahoista ja varojen sijoituksesta. Sille mytis kuuluu tytikyvyt-
ttimyyden miiiirittely. Eliikehakemukset ratkaistaan piliiosin kuitenkin paikal-
listoimistoissa. Kansaneliikelaitos on eduskunnan valvonnan alainen laitos.
Sen hallintoelimet ovat hallitus, lisiitty hallitus ja valtuutetut. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jiisentii, jotka tasavallan presidentti
nimitttiiii valtuutettujen esityksestii. Lisiittyyn hallitukseen kuuluvat hallituk-
sen jdsenet ja enintiiin l4lisiij?isentii, jotka valtioneuvosto miiziriiii. Eduskunta
valitsee omasta keskuudestaan valtuutetut, jotka valvovat Kansaneliikelaitok-
sen toimintaa ja antavat vuosittain toiminnastaan kertomuksen eduskunnal-
le.

Tarkastuslautakunta ja vakuutusoikeus toimivat valituseliminii.

8.4.2. Tyoeliikejiirjestelm?i

Yksityisen seklorin palkansaajien ja yrittiijien eliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Yksityisen sektorin palkansaajien ja yrittiijien ty<ielzikkeet perustu-
vat ty<intekijiiin eliikelakiin (TEL), lyhytaikaisissa tytisuhteissa olevien ty<inte-
kijiiin eldkelakiin (LEL), eriiiden ty<isuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimitta-
jien eldkelakiin (TaEL), yrittdjien eldkelakiin (YEL) ja maatalousyrittiijien elii-
kelakiin (MYEL). TEL ja LEL tulivat voimaan vuonna 1962,YELja MYEL
vuonna 1970 sek?i TaEL vuonna 1986.
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Tytintekijiiin eliikelain eli TEL:n piiriin kuuluvat ty<isuhteessa olevat 14
vuotta tdyttdneet palkansaajat, jotka ovat olleet yhtiijaksoisesti tyrissii vdhin-
tiiiin yhden kuukauden, joiden tyriansio on keskimd^iirin viihintdiin 938,66 FIM
kuukaudessa ja jotka eiviit kuulu muun ty<ieliikelain alaisuuteen. Alle kuukau-
den kestiivdt ty<isuhteet saman ty<inantajan palveluksessa kuuluvat TEL:iin,
jos ne toistuvat kolmena periikkiiisend kalenterikuukautena. Kunakin kalente-
rikuukautena palkan on oltava viihintiiiin 938,66 FIM ja tytiajan vdhintiidn 20
tuntia.

Lyhytaikaisissa ty<isuhteissa olevien tytintekijiiin eliikelakia eli LEL:a sovel-
letaan maatalous-, mets6-, rakennus- ja satama-aloilla ty<iskenteleviin l4 vuot-
ta tiiyttiineisiin palkansaajiin. My<is julkisen sektorin palveluksessa LEl-aloilla
tytiskentelevlt ovat LEL:n piirissii, ellei tytisuhdetta ole tarkoitettu pysyviiksi
ja ympiiri vuoden kestiviiksi. Tyrialasta riippumattaLBL ei koske toimihenki-
l6ite eike niit?i putki- tai siihktialan tyrintekijtiitd, jotka ty<iskentelevdt muun
yrityksen kuin rakennusliikkeen palveluksessa. Ndmii ryhmdt kuuluvat TEL:n
piiriin. LEL ei myriskiiiin koske maatilataloudessa perheenjdsenenii tehtyii pal-
kattuakaan tytitii, koska se on MYEL:n alaista. Eldkkeeseen oikeuttavalle vuo-
siansiolle on LEL:ssa asetettu vlhimmtiisraja, joka on 2.962 FIM. Jos LEL-
tytissd vuoden kuluessa ansaittu miiiirii jiiii pienemmdksi, ei LEl-eliikettii tiiltii
vuodelta kartu lainkaan.

TEL:n ja LEL:n mukainen vakuutus on pakollista. Vakuutuksenottaja voi
vapaaehtoisesti jiirjestiiti TEL:n mukaisen eldketurvan luottamustoimeen mdd-
r?iajaksi tai toistaiseksi valitsemalleen henkikille. Palkan luottamustoimesta
tulee olla viihintiiin puolet pakollisessa vakuutuksessa sovellettavasta. Yrityk-
sen omien tytintekijtiiden luottamustoimipalkkiot kuuluvat kuitenkin pakolli-
seen vakuutukseen.

Erf,iden tytisuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eliikelain TaEL:n
piiriin kuuluvat pakollisesti seuraavat laissa luetellut ammattiryhmdt muusik-
ko; ndyttelij?i tai muu esiintyvii taiteilija, ohjaaja, dramaturyi, 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; kielenkiidntiije, tulkki ja opas; valokuvan tai elokuvan valmistukseen
osallistuva kuvaaja, leikkaaja ja taiteellinen avustaja. Tytisuhteelta edellyte-
tddn aina, ettii se on tarkoitettu jatkumaan vuotta lyhyemmiin ajan, ansiot ovat
yhteenszi viihintiiiin 5.631,97 FIM vuodessa ja tyrintekij[ on tiiyttiinyt 14 vuot-
ta. Poikkeuksen viimeksi mainittuun aiheuttaa vuosi, jona tycikyvytttimyys
alkaa. Silloin eldkeoikeuden saa 469,33 FIM:n kuukausiansioilla. TaEL koskee
my<is julkisen sektorin tytintekijtiitii mutta ei virkasuhteessa olevia.

Itseniiisid yritt?iji?i varten on kaksi eliikelakia. Maatalousyrittiijien eliikelain
eli MYEL:n piiriin kuuluvat maatalousyrittjet, joiden viljelmii kesitfiiii vtihin-
tiiiin kaksi hehtaaria maatalousmaata, sekd ndiden viljelmdlld tyriskentelevdt
perheyrityksen jdsenet. Viljelmiin kokoa mddritettiiessd otetaan maatalous-
maana huomioon my<is sijaintikunnasta riippuva miiziriiosa metsdmaata. Li-
siiksi MYEL:n piiriin kuuluvat ammattikalastajat ja poronhoitajat. Muut itse-
nf,iset yrittiijet kuuluvat yrittiijien eliikelain eli YEL:n alaisuuteen. Molempien
lakien mukaan jiirjestelmiin piiriin kuulumisen edellytyksend on, ettii yrittiijii-
toiminta on jatkunut yhtiijaksoisesti viihintiiiin neljii kuukautta yrittiijiin tiiy-
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tettyd 18 vuotta ja ettii tyotulo on maataloudessa vdhintd[n 3.758,88 FIM
vuodessa ja muussa yrittiijiitoiminnassa vilhintdiin 1.877,32 FIM kuukaudes-
sa.

YrittejeeHkevakuutus on pakollista, mutta jos yrittiijiin ja hiinen perheensd
eldketurva on jiirjestetty muulla tavalla siten, ettd sitd voidaan pitiiii riittevene,
yritteje voidaan hakemuksesta vapauttaa vakuutuksesta. Jos ty<itulo jiiii edellii
mainittujen rajojen alapuolelle, yrittiijii voi halutessaan kuulua lakien piiriin
vapaaehtoisesti.

Eliikkeet. Tytieldkkeend maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suh-
teutettuja vanhuus-, tytikyvytttiilyys-, tytitttimyys- ja perhe-eliikkeitd sekii
osa-aikatytihon yhdistettyii osa-aikaeldkettii.

Suomen kansalaisille eldkkeet maksetaan ulkomaille. Ulkomaiden kansalai-
sille eliikkeet maksetaan ulkomaille sosiaaliturvasopimusten perusteella. Jos
Suomella ja asianomaisella maalla ei ole sosiaaliturvasopimusta, Eldketurva-
keskus piiiittiiii el?ikkeen maksamisesta ulkomaille ulkomaan kansalaiselle.
Tytitttimyyseliikettii ja osa-aikaeliikettii ei yleensii makseta ulkomaille.

Yanhuuselilke. Vanhuuseliike maksetaan 65 vuoden iiissti. Eliikkeen saami-
nen edellyttiiii TEL:ssa tydsuhteen piilttiimistti. Muissa laeissa tdtii ehtoa ei
ole.

Vuoden 1986 alussa k?iytttitin otetun joustavan eliikeiiin puitteissa vakuutet-
tu voi ottaa varhennetun vanhuuseldkkeen 60 vuoden iiistd piiiitettyiidn tytisuh-
teensa. Jos vakuutetulla on rinnakkaisia tytisuhteita, hiin voi siirtyd jostakin
el?ikkeelle ja jatkaa tytintekoa toisissa tytisuhteissa. Itsen?iisillii yrittiijilld var-
hennettu vanhuuseldke ei vaadi tytinteon lopettamista. Sama koskee LEL:n ja
TaEL:n mukaan vakuutettuja. Eliikkeen aleneminen vakuutetun siirtyessd var-
hennetulle vanhuuseldkkeelle riippuu eliikkeelle siirtymisajasta ja syntymii-
vuodesta. Ennen vuotta 1937 syntyneiden eliikkeen alennus vaihtelee 4,44 pro-
sentista 5,88 prosenttiin kultakin vuodelta, jonka vakuutettu on eliikkeelld
ennen 65 vuoden ikiiii. Vuonna 1937 ja sen jiilkeen syntyneilld alennus on 6
prosenttia vuotta kohti. Alennus lasketaan siitii eldkkeestii, joka vakuutetulle
on kertynyt eliikkeelle siirtymiseen mennessd. Jos vakuutettu siirtyy eldkkeelle
sind vuonna, jona h[n tiiyttiiii 63 vuotta tai sen jiilkeen, tuleva aika 65 vuoden
ikiiiin otetaan huomioon laskettaessa ansaittua eldkettii. Itsendisilld yrittejilH
varhennetun eldkkeen alennus lasketaan samalla tavalla kuin edellii palkansaa-
jien eliikkeissii. Yrittiijillii alennuksen suuruuteen vaikuttava syntymdvuosiraja
on 1945.

Eliikkeen ottamista voidaan lyklitii 65 vuoden elzikeitin jiilkeen kaikissa ty<i-
eliikelaeissa. Eliikettii korotetaan I prosentti jokaiselta kuukaudelta, jolla eliik-
keen alkamista lykiitii?in.

Vanhuuseliikkeen mflSirii on TEL:ssa 1,5 prosenttia eliikkeen perusteena ole-
vasta palkasta kerrottuna 23 ikiivuoden jiilkeen kertyneiden palveluvuosien
lukumiiilriillii. Lakien voimaantutoa (1.7.1962) edeltiineeltti ajalta el:ikkeen
karttumisprosentti on kuitenkin 0,5 prosenttia palvelusvuodelta. (Ennen lain
antamisptiiviiii 8.7.1961 piiiittyneitii tytisuhteita ei oteta huomioon.) Vanhuus-
eldkkeeseen TEL:ssa, LEL:ssa ja TaEL:ssa oikeuttava aika lasketaan samalla
tavalla kuin siinii tiiysitehoisessa ty<ikyvytt<imyyseliikkeessd, joka olisi my<in-
netty, jos vakuutettu olisi tullut tydkyvytt<imiiksi sen vuoden lopussa, jona hiin
tiiyttiie 63 vuotta. Siitii eliikeikiitin jiiljelld oleva aika otetaan huomioon, jos
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vakuutettu on ollut sind vuonna, jona hiin tiiyttiiii 63 vuotta, vdhintdiin kuusi
kuukautta ty<isuhteessa.

Eltikkeen perusteena oleva palkka lasketaan TEL:ssa siten, ettd neljzistii vii-
meisesld ty<issdolovuodesta valitaan ne kaksi, joiden palkka on liihimpdnd kes-
kimiidrdd; toisin sanoen ansioiltaan huonoin ja paras jiitetddn pois. Jos vakuu-
tetulla on ollut useita ty<isuhteita, eldke miiiiriitiiln erikseen kustakin tytisuh-
teesta ja niiin saadut osaeltikkeet lasketaan yhteen.

LEL ja TaEl-eliikkeiden vuotuinen miidrii on 1,5 prosenttia vakuutetun eri
vuosina ansaitsemien palkkojen ja ansioiden yhteism[iiriistd. Ennen lakien
voimaantuloa saadut ansiot eivlt oikeuta eldkkeeseen.

Edellii mainittujen el[kelakien mukaan lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi
mytis se tydtttimyysaika, jolta vakuutettu on saanut piiiviirahaa tytitttimyys-
kassalta. Tyrittcimyysaika korvataan korottamalla eltikettii tydttdmyyslisiillii.

MYEL:iin kuuluvan maatalousyrittiijiin eliikkeen perusteena olevan ty<itu-
lon laskutapaa muutettiin heiniikuussa 1990. Ty<itulona kiiytetiiiin viljellyn
maatalousm aan ja kasvullisen metsdmaan tycituloj en yhteismiiiiriiii.

Viljellyn maatalousmaan osalta perusty<itulo on 4.505,98 FIM hehtaarilta
ensimmiiisllta 12 hehtaarilta, 1.830,55 FIM seuraavilta 10 hehtaarilta, 1.232,10
FIM seuraavilta 10 hehtaarilta, 387,23 FIM seuraavilta 30 hehtaarilta ja 70,40
FIM lopuilta hehtaareilta vuodessa. Ty<itulon normaalialue on enintiiiin 130 ja
viihintiiiin 85 prosenttia perustytitulosta. Jos tilalla on vain yksi vakuutettu,
prosenttiluvut ovat 115 ja 70. Vakuutettujen normaalialueelta esittiimd mark-
kamdtirti vahvistetaan tyrituloksi. Jos markkamdiiriiti ei esitetii tai se ei vastaa
tilan olosuhteita, kdytetiidn tytitulona perusty<ituloa. Perusty<ituloa kiiytetiidn
mytis silloin, kun maataloutta on harjoitettu alle kaksi vuotta. Ty<itulo voidaan
m:iiiriitd toisin kuin edellii, jos viljelystapa tai muut syyt sitd vaativat.

Kasvullisen metsdmaan osalta tytitulo on Etelii-Suomessa 170,01 FIM heh-
taarilta ensimmdisllta 120 hehtaarilta ja 88 FIM seuraavilta 200 hehtaarilta,
Keski-Suomessa 140,81 FIM ensimmiiisilt[ 150 hehtaarilta ja 70,40 FIM seu-
raavilta 350 hehtaarilta, sekii Pohjois-Suomessa 105,60 FIM ensimmiiisiltii 200
hehtaarilta ja 52,80 FIM seuraavilta 500 hehtaarilta vuodessa. Niiistii miidristd
voidaan tietyissii tapauksissa poiketa.

Tilan ty<itulosta is?intii ja emdntd saavat ensin kolmannekset. Kolmas kol-
mannes jaetaan heiddn kesken siten, kuin he ilmoittavat tytipanostensa jakau-
tuvan. Jos tilalta ei ehdoteta tytitulon jakoa, ty<itulo jaetaan tasan isdnniille ja
emiinniille.

Poronhoitajan ty<itulo lasketaan lukuporojen ja poronhoitopiiivien mukaan.
Edellinen on 84,48 FIM poroa kohti ja jiilkimmdinen 168,97 FIM piiiviiii kohti.
Kalastajan tytitulo lasketaan yleensii nettotulojen perusteella.

Avustavan perheenjdsenen tytitulona pidetdrin hiinelle maksettua palkkaa,
yleensii rahapalkkaa, johon lisiitdtin veron ennakonpiddtyksen mukaiset luon-
toisedut.

YEL:iin kuuluvan yrittiij?in tytituloksi vahvistetaan se palkka, joka kohtuu-
della olisi maksettava, jos hdnen tytitiiiin suorittamaan palkattaisiin vastaavan
ammattitaidon omaava henkiki, tai sellainen korvaus, jonka muutoin voidaan
katsoa vastaavan hdnen ty<itiidn. Tyritulon yliiraja on 375.888,32 FIM vuodes-
sa.

Sekii maatalousyrittiijien ettd muiden yrittiijien eldkelaeissa pidetddn eliik-
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keen perusteena olevana tulona keskimdiirdistd tydtuloa koko vakuutusajalta
23 vubden idstd sen vuoden loppuun, jona vakuutettu tiiyttzid 63 vuotta. Jos
yrittiijtitoiminta koostuu useasta jaksosta, eliikkeet lasketaan erikseen kultakin
jaksoita ja ndmii lasketaan yhteen. Yrittiij?itoiminta ennen lakien voimaantuloa
ei oitceuia elIkkeeseen. P?i?isiitinttinii eliikkeen karttumisessa on 1,5 prosenttia
tulosta vuotta kohti.

V?ihimmdiseliike on 38 prosenttia tytitulosta, jos vakuutettu on toiminut
yrittiijiinii lain koko voimassaoloajan. Jos YEI:n piiriin kuuluvan yrittiijiin
eHtteen perusteena oleva vuositulo kuitenkin ylittti?i 150.355,33 FlM, viihim-
mziiselflkes?i?intoii sovelletaan vain tiihiin rajaan saakka; sen ylittzivdltd tulon
osalta eliikettii kertyy 1,5 prosenttia vakuutusvuotta kohti.

Osa-aikaeliike. Osa-aikaty<ihtin yhdistettyii osa-aikaeldkettii on maksettu
vuoden 1987 alusta TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n piiriin kuuluville 60-
64-vuotiaille palkansaajille ja itseniiisille yrittiijille.

Palkansaajalta osa-aikaeliike edellyttee, ettii hdn on ollut osa-aikatyohtin
siirtymistii edeltdneen puolentoista vuoden aikana veihintiidn 12 kuukautta
kokoaikaisessa ansiotytissii. Lisiiksi vaaditaan, ettzi htin on kartuttanut tytieH-
kettd vdhintiiln viideltd vuodelta viimeisten 15 vuoden aikana. Osa-aikael6k-
keeseen on tytintekoa vdhennettdvd, niin, ettd jiiljelle jaava keskim:iiiriiinen
ty<iaika on viihintd?in 16 ja enintiiiin 28 tuntia viikossa. Jos viikottainen ty_ciai-
ka vaihtelee, ty<iaika lasketaan keskiarvona enintdzin 16 viikon jaksolta. Osa-
aikatytih<in ei saa tulla yhtiijaksoisesti kuutta viikkoa pitempld keskeytystii
vuosilomaa ja sairauspiiiviirahan maksukautta lukuun ottamatta. Osa-aikatyti-
htin siirtymisen jiilkeisen ansion on oltava vtihintiiiin TEL:n piiriin kuulumisen
alarajan suuruinen. Jos edunsaaja jatkaa osa-aikatytitd 65 vuotta teytettyean,
muutetaan osa-aikaeliike samansuuruiseksi vanhuuseldkkeeksi. Lykkiiiintynyt
vanhuusellke maksetaan osa-aikaty<in ptiiityttyii. Osa-aikaeldkkeestd voidaan
luopua ennen vanhuuseldkeikiiii. Osa-aikaeldke mytinnetiiin entisin perustein, jos
uusi my<intti tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa edellisen lakkauttamisesta.

Osa-aikaeliikkeen miiiirii on edunsaajan i?istii riippuen 44-60 prosenttia
kokoaikatydn ja osa-aikatytin ansioiden erotuksesta. Eliikeprosentti on 60 vuo-
den iiissii 44. Kun osa-aikaeliike otetaan my<ihemmin, prosenttilukua korote-
taan yksi kolmasosa prosenttiyksikkti?i jokaiselta kuukaudelta, jolla edunsaajan
ikii oia-aikaeliikkeen alkaessa ylittiiii 60 vuotta. Osa-aikaeliike saa olla enintiiiin
75 prosenttia osa-aikatyrih<in siirtymiseen mennessd karttuneesta eliikkeestd.
Ennen vuotta 1930 syntyneiden vakuutettujen norrnaalia vanhuus- tai ty<iky-
vytttimyyseliikettii laskettaessa korotetaan osa-aikatycih<in perustuvaa eldke-
palkkaa erityisell[ kertoimella. Kerroin on syntymdvuodesta riippuen 1,1-
1,5. Osa-aikaeliikettd ei koroteta tytitttimyyslisiillii eikii lapsikorotuksella.

Maatalousyrittiijien ja muiden itseniiisten yrittiijien on osa-aikaeldkkeen saa-
dakseen vihennett?ivii tytiaikaansa vdhintiiiln puolella. Tytinteko voidaan
my<is lopettaa kokonaan, mutta tiillciin osa-aikaty<ilii on jatkettava jonkin
muun tyoeldkelain piirissii. Itseniiisillii yrittiijillii jiiljelld olevan tytiajan on tiiy-
tettiivii eldkelain piiriin kuulumisen edellytykset. Tytitulona pidetridn nelj:in
viimeisen vuoden vahvistettua tyrituloa ja osa-aikatulona puolta siitii. Muu-
toin osa-aikaeliike lasketaan samalla tavalla kuin palkansaajilla. Maatalous-
yrittiijiltii osa-aikaeliike lakkautetaan, jos heille mytinnetdiin sukupolvenvaih-
doseldke.
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Tytikyvyttdmyyselflke. Tytikyvytttimyyseldkettii saa alle 65-vuotias vakuu-
tettu, joka on sairauden, vian tai vamman johdosta menettdnyt tyrikyvystii?in
vdhintiiiin kaksi viidesosaa ja jonka tydkyvytt<imyyden voidaan arvioida jat-
kuvan ainakin vuoden. Tycilqrvyttrimyyselilke voi olla joko tliysi tai osael?ike.
Tiiysi ty<ikyvytttimyyseliike maksetaan, jos ty<ikyvyn aleneminen on ainakin
kolme viidesosaa. Osatyrikyvytt<imyyseliike maksetaan, jos ty<ikyvyn alenemi-
nen on alle kolme viidesosaa mutta viihintiiiin kaksi viidesosaa. Tyrikyvyttci-
myyden arvioinnin perusteena on paitsi vakuutetun sairaus, vika tai vamma,
mytis htinen kykynsii hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla ty<illii,
johon hiinen kohtuudella odotetaan pystyviin, kun otetaan huomioon hdnen
koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikiinsii, asumisolosuhteet ja muut ndi-
hin verrattavat seikat.

Tflyden tydkyvytttimyysel3lkkeen suuruus miiiiriiytyy samoilla perusteilla
kuin vanhuuseliike. Tytikyvytt<imiiksitulon ja vanhuuseliikeidn viilinen tuleva
aika lasketaan eliikkeeseen oikeuttavaksi ajaksi, jos tydkyv5rtt<imyys on alkanut
ennen kuin vuosi on kulunut tytisuhteen tai yrittiijiitoiminnan piiiittymisestii, ja
vakuutettu oli ennen ty<ikyr.5rtttimyyden alkamista asunut Suomessa viihintiidn
viisi vuotta. Vuoden m[drdajassa otetaan tiettyjen siiiintrijen mukaan vlhen-
nyksen?i huomioon mahdollinen ty<itt<imyysaika. Ty<istii kotiin lapsia hoita-
maan jiiiiviin naisen ty<ikyyyttdmyys- ja mytis perhe-eliiketurva hiinen jdlkeen-
sii sililyviit tdysimti"Iriiisinii eli eliikeikdiin jeljellii oleva aika lasketaan eliikkee-
seen oikeuttavaksi ajaksi niin kauan kuin hiinellii on hoidettavanaan kolmea
vuotta nuorempi lapsi, enintd:in kuitenkin yhdeksiin vuotta.

Osatydkyvyttdmyyseliike on puolet tiiydestii ty<ilqrvytt<imyyseliikkeestii.
Vuonna 1925 syntyneelle osaeldke on kuitenkin 54 ja vuonna 1926 syntyneelle
52 prosenttia tiiydestii eliikkeest[.

Ty<ikyvytt<imyyden estiimiseksi tai tytikyvyn parantamiseksi vakuutetulle
voidaan antaa kuntoutusetuutena liiiikintdhuoltoa, koulutusta ja ty<ihuoltoa.

Tiiysi ty<i\ffittimyyseldke alkaa yleensd sairausvakuutuksen pdiviirahan
maksun loputtua eli vuoden kuluttua. Osaeliikettd ryhdytiiiin maksamaan heti
tyttky$tttmyyden alkamisesta.

Yksildllinen varhaiselike otettiin kiiyttririn vuonna 1986 joustavan eldkeiiin
osana. Yksiltillistii varhaiseliikettd saa 55 vuotta tiiytt?inyt vakuutettu, jonka
tydkyky on pysyvdsti siinii miiiirin alentunut, ettei hiinen kohtuudella voida
edellyttii?i jatkavan ansioty<itiitin. Ty<ikykyii arvioitaessa otetaan huomioon
sairaus, ikddntymisestd johtuvat tekijiit, ammatissaoloaika, tyrin aiheuttama
rasittuneisuus ja kuluneisuus sekii tytiolot. Yksiltillisen varhaiseldkkeen saami-
nen edellyttid, etti tytinteko on loppunut tai ansiotulot ovat alle 938,66 FIM
kuukaudessa. Viimeisen tytisuhteen p?iiittymisestd ei kuitenkaan saa olla kulu-
nut yli vuotta, koska yksikilliseen varhaiseldkkeeseen pitae [ittyd eldkeiiin
tiiyttiimiseen jiiljellii oleva aika. Yksil<illisen varhaiseliikkeen mddrd on sama
kuin tdysi tytikyvytttimyyseliike. Eliikkeen maksu alkaa yleensd heti ty<isuhteen
pddttyessii.

Tydttdmyyseliike. Ty<itttimyyseliike maksetaan 60 vuotta tiiyttiineelle pitke-
aikaisesti ty<itt<imiille henkil<ille. Tytitttimyyseliikkeen saamiseksi edellytetddn,
ettd henkilti on saanut tycitt<imyyspdivdrahaa 200 piiiviiltii viimeisten 60 vii-
kon aikana tai enimm?iismiiiiriin ansioihin suhteutettua ty<itt<imyyspiiiviirahaa
ja molemmissa tapauksissa henkil<ille ei voida osoittaa sellaista ty<itti, jonka
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yastaanottamisesta kielt?iytyessiiiin hiin menettdisi oikeutensa ty<ittomyyspiii-
vdrahaan.

Tytitttimyyseliike on tiiyden tycikyvytt<imyyseliikkeen suuruinen.
Lapsikorotus. Yanhuus-, tytikyvytttimyys- ja tytitt<imyyselilkkeeseen makse-

taan lapsikorotus, jos eliikkeensaaja on syntynyt ennen vuotta 1939 ja hiinellii
tai hdnen puolisollaan on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Jos eldkkeen-
saaja on syntynyt ennen vuotta 1920, lapsikorotus on yhdestd lapsesta 20 pro-
senttia eliikkeen miiiiriistd. Jos el[kkeensaaja on syntynyt vuonna 1920 tai
mytihemmin, prosenttiluvusta 20 viihennetiiiin yksi jokaista vuotta kohti, jolla
syntymdvuosi ylittiiii 1919. Kahdesta tai useammasta lapsesta lapsikorotus on
kaksinkertainen.

Perhe-eliike. Perhe-eldkettzi maksetaan nais- ja miesleskelle ja lapselle. Mies-
leski sekil edunjiittiijiin entinen puoliso, jolla oli oikeus elatusapuun, saivat
leskenelilkeoikeuden heindkuussa 1990 voimaantulleessa perhe-eldkeuudistuk-
sessa. Perhe-eliikeuudistus koskee 1.7.1990 tai sen jiilkeen sattuvia kuoleman-
tapauksia.

kskenelSike. Leski saa eliikkeen, jos h?inelld on tai oli ollut yhteinen lapsi
edunjiittiijiin kanssa ja avioliitto oli solmittu ennen edunjiittiijiin 65 vuoden
ikl6. Jos leskellii ei ole yhteistti lasta edunjiittiijiin kanssa, eliikkeen saaminen
edellyttee, ettii avioliitto oli solmittu ennen lesken 50 vuoden ja edunj?ittiijiin
65 vuoden ikiili ja, ettli se oli jatkunut vdhint?i?in viisi vuotta. Lisiiksi edellyte-
tddn, ettii leski on edunjiittiijiin kuollessa vzihintddn 5O-vuotias tai leski on
tytikyvyttin siten, ettli hiin on saanut kansaneliikelain mukaista ty<ikyvyttti-
myyseliikettii viihintiiiin kolmen vuoden ajan. Jos naisleski on tiiyttiinyt 40
vuotta perhe-eliikeuudistuksen tullessa voimaan, kiiytetiiiin 50 vuoden ik?irajan
asemesta 40 vuotta.

Leskeneliike suuruus miiiiriiytyy eldkkeeseen oikeutettujen lukumtiiiriin ja
edunjiittiijiin eliikkeen miidriin perusteella. lrskeneliike on 6/12 eli puolet
edunjiittiijiin eliikkeestii, jos edunsaajana on vain leski tai leski ja yksi lapsi. Jos
edunsaajina ovat leski ja kaksi lasta, leskenelzike on5/12 edunjtittiijiin eliikkees-
ti, ja 3/L2,jos edunsaajina ovat leski ja kolme lasta, tai 2/12, jos edunsaajina
ovat leski ja neljii tai useampia lapsia.

Edunjiittiijtin entisen puolison eliike riippuu elatusavun, edunjdttiijiin eliik-
keen ja leskenel?ikkeen miiiiriistd, vaikkei edunsaajana olisikaan leskeii. Entisen
puolison osuus leskenelilkkeestd on sama kuin mitd 60 prosenttia elatusavusta
on edunjiittiijiin kokonaiseldkkeestd. Jos edunsaajana on my<is leski, on entis-
ten puolisoiden perhe-eliikkeiden yhteismiizlni enint]idn puolet leskeneldkkees-
tii. Yhteismiiiirii viihennetliiin leskeneliikkeestii ja jaetaan entisten puolisoiden
kesken elatusapujen suhteessa.

kskeneliikkeesse tehdeen elflkesovitus, jos lesken ja edunjiittiijdn yhteiseen
kotiin ei j?iiinyt alle l8-vuotiasta lasta, leski on lapseton tai, kun viimeinen
elflkkeeseen oikeutettu lapsi tiyttiiii 18 vuotta. Ellei leski ole eliikkeellii tai on
alle 65-vuotias, eldke maksetaan kuitenkin aina ilman eliikesovitusta kuuden
kuukauden ajan edunjtittiijiin kuoleman jiilkeen.

El6kesovituksessa lesken omat vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja ty<itt<imyys-
el?ikkeet otetaan huomioon leskeneliikkeen miliiriiii laskettaessa. Jos leski ei
vield saa ty<ieliikettii, otetaan eliikesovituksessa huomioon lesken tiiysi tydky-
vyttrimyyseliikeoikeus edunjiittiijtin kuolinhetkellii tai lapsen tiiyttiiessii 18
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vuotta. Perhe-eliike yhteensovitetaan muiden saman edunjiittiijiin jzilkeen
mytinnettyjen perhe-eldkkeiden kanssa. Tiimiin jiilkeen katsotaan, aiheuttaako
eliikesovitus vdhennystd leskeneliikkeeseen.

Jos lesken omat ty<iel[kkeet ylittevet niin kutsutun eliikesovitusperusteen,
viihentiid ylite leskenel[kettii 50-prosenttisesti. Eldkesovitusperuste meerateen
edunjlttiijiin kaikkien ty<ieliikkeiden yhteismiiiiriln perusteella. Eldkesovituspe-
ruste on 3.629 FIl][,4, kun edunjiittiijiin kaikki tytieliikkeet ylittiiv?it tiimiin miiii-
rdn. Kun edunj?ittiijiin kaikki ty<ieliikkeet ovat enintdar 3.629 FIM mutta yli
1.330 FIM kuukaudessa, on eliikesovitusperuste sama kuin edunjiittiijiin tyci-
eldkkeiden yhteismdiirii. El[kesovitusperuste on 1.330 FlM, kun edunjtittiijiin
kaikkien ty<ieldkkeiden yhteismiiiirii on enintiiiin tiimiin suuruinen. Eldkesovi-
tusperusteen yldraja - 3.629 FIM - alenee asteittain vuoteen 2004 mennessii
2.660 FIM:aan kuukaudessa (vuoden 1990 indeksitasossa).

Leskeneliike lakkaa leskeltii, joka menee uuteen avioliittoon ennen 50 vuo-
den ikiiii. Tiilldin leskelle maksetaan kertasuorituksena kolmen vuoden lesken-
eliike. Jos uusi avioliitto purkautuu viiden vuoden kuluessa, leski saa takaisin
entisen leskeneliikkeensd, ellei hiinelle ole syntynyt leskeneliikeoikeutta uuden
avioliiton perusteella. Avioliiton solmimisen vuoksi maksettu kertasuoritus
perit?iiin takaisin uudelleen alkavasta leskenel[kkeestii yhdeksdn vuoden aika-
na. Jos leski solmii uuden avioliiton 50 vuoden iiin jiilkeen, jatketaan eldkkeen
maksamista edelleen. Uuden avioliiton perusteella ei synny uutta leskeneldke-
oikeutta. Tdmii koskee mytis niitii leskid, jotka saivat perhe-eleikettii perhe-
eldkeuudistuksen tullessa voimaan heindkuussa 1990 ja jotka avioituvat sen
jiilkeen.

Lapsenelflke. Lapseneliikettii maksetaan alle l8-vuotiaalle edunjiittiijiin
omalle lapselle ja ottolapselle. lrsken lapsi, joka ei ollut edunjiittiijiin lapsi, saa
eldkkeen, jos hiin asui samassa taloudessa lesken ja edunjiittiijdn kanssa vii-
meksi mainitun kuolinhetkellii. T?iysorpo saa eldkkeen molempien vanhem-
piensa jilkeen.

Lapseneldkkeiden yhteismiiiirii on4/12 edunjiittiijiin eldkkeestd, jos lapsia on
vain yksi. Kaksi lasta saa 7/12, kolme 9/12 ja neljii tai useampi lasta 10/12
edunjiitttijiin eliikkeestii. Lapseneliikkeiden yhteismiiiirii jaetaan tasan lasten
kesken. Tiiysorpojen eldkkeiden yhteismddrddrr lisiitiiiin 2/12 edunjiitttijiin
eliikkeestii edellyttiien, ettd lesken- ja lapseneliikkeet eiviit yhteensd ylitd edun-
jiitfiijen eHkkeen miiiiriiii.

Yhteensovitus. Vanhuus-, tytikyvytt<imyys- tai tytittdmyyseldke yhdessd
kansaneltikkeen pohjaosasta huomioon otettavan osan ja eriiiden muiden el6k-
keiden kanssa saa olla korkeintaan 60 prosenttia vakuutetun korkeimmasta
eliikkeen perusteena olevasta tulosta. Yhteensovituksessa huomioon otettavia
eliikkeitii ovat TEL:n, LEL:n, TaEL:n, YEL:n ja MYEL:n sekzi valtion, kunnal-
lisen, kirkon ja merimieseliikejiirjestelmdn mukaiset eliikkeet tai muut niiihin
verrattavat, ty<i- tai virkasuhteeseen perustuvat eldkkeet. Niiiden lisriksi ote-
taan huomioon tapaturna-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset
elinkorot ja jatkuvat korvaukset.

Eri ty<i- ja virkaeliikelakien piirissii ansaitut eldkkeet eiviit yleensii viihennii
toisiaan, vaan ne muodostavat yhdessii kokonaisty<ieliikkeen.

Kansaneliikkeen pohjaosa ei vdhennii ty<ieliikettii silloin, kun eliikkeen pe-
rusteena oleva palkka on enintdiin 6.1I1,73 FIM kuukaudessa. Jos palkka on
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tdtd suurempi, vdhennetiiln tyoeliikkeestd mddrd, joka on 6 prosenttia 6.1L1,73
FIM yli menevdstfl osasta. Kun palkka on 11.490 FIM tai enemmln kuukau-
dessa, otetaan kansaneldkkeestd huomioon koko pohjaosa.

Tiiyden perhe-elzikkeen miiiirii on rajoitettu niin, ettei - edunsaajia ollessa
viihintiidn kolme - 60 prosentin rajaa ylitetii (pienituloisia lukuun ottamatta),
kun otetaan huomioon muut saman kuolemantapauksen johdosta mahdolli-
sesti mytinnetyt el:ikkeet. Jos perhe-elzikkeeseen oikeutettuja on vain kaksi tai
yksi, yliiraja on vastaavasti 45 ja 30 prosenttia. Perhe-eldkkeiden yhteensovi-
iuksessa otetaan kansaneliikkeen asemesta huomioon yleisen perhe-eltikelain
mukaan maksettava leskeneliikkeen pohjaosa ja lapseneldkkeen perusmiiiirii
toisen kuntaryhmdn mukaisena.

Yapaaehtoiset lisfiedut. Tytinantaja voi TEL:ssa pakollisten etuuksien lisiiksi
jiirjestiiii tytintekijtiilleen vapaaehtoisia liszietuja, kuten korotetun eldkkeen,
alernman eldkeiiin, hautausavustuksen jne. Niiiden lisiietujen kustannuksiin
osallistuvat yleensd my6s tytintekijdt, ei kuitenkaan enempizin kuin puoleen
lisiietujen kustannuksista. Lisiiedut voidaan rekister<iidii Eltiketurvakeskukses-
sa, jolloin ne muodostavat yhden kokonaisuuden pakollisen eldketurvan kans-
sa ja niihin sovelletaan eldkelakien siidnntiksid esimerkiksi indeksisidonnai-
suuden ja koskemattomuuden osalta. Vapaaaehtoiset lisiiedut voidaan my<is
jefied rekistertiimiittii, jolloin niihin ei ole pakko soveltaa eliikelakien stiiinn<ik-
siti.

LEl-ty<intekijttilH lisiiedut eiviit ole mahdollisia; sitiivastoin sekd YEL ettii
MYEL antavat yrittiijille mahdollisuuden jiirjestdzi itselleen ja omaisilleen niii-
den lakien edellyttiimiid paremman eldketurvan.

Indeksitarkistus. Kaikki eliikkeet ja eliikkeiden perusteena olevat palkat ja
tytitulot sekii erilaiset tulorajat on sidottu TEl-indeksiin. TEl-indeksi laske-
taan yleisten palkka- ja hintaindeksien vuotuismuutosten keskiarvona. Indek-
sitarkistus tehdiiiin kerran vuodessa - tammikuussa.

Rahoitus. Tytinantajat vastaavat palkansaajien pakollisen vdhimmdisturvan
mukaisen eldketurvan kustannuksista. Vakuutusmaksu on24 vuotta tilyttdnei-
den palkansaajien osalta TEL:ssa 17,2 prosenttia palkasta, jos yrityksesszi on
alle 50 palkansaajaa. Jos heitli on 50 tai enemmdn, maksu (14,5-23,3 prosent-
tia) riippuu kunkin palkansaajan iiistii ja sukupuolesta. Keskimiiiiriiinen maksu
on 16,9 prosenttia kaikista 14-64-vuotiaista vakuutetuista.

LEL:ssa tytinantajan vakuutusmaksu on 19 ja TaEL:ssa 15 prosenttia pal-
kansaajan palkasta. Ndissii eliikelaeissa vakuutusmaksut maksetaan my<is 65
vuotta tiiyttiineistei palkansaaj ista.

Ty<inantajan TEL-, LEL- ja TaEl-vakuutusmaksua on alennettu alle 24-
vuotiaiden vakuutettujen osalta. Vakuutusmaksu on 13,3 prosenttia palkasta
niiltE palkansaajilta, jotka ovat syntyneet vuonna 1966 tai sen jdlkeen.

YEL:ssa ja MYEL:ssa vakuutusmaksu on 16,9 prosenttia tytitulosta, joka on
vdhintiiiin 60.142,13 FIM vuodessa. Jos ty<itulo on alle tiimiin mddrdn, vakuu-
tusmaksu on porrastettu tycitulosta riippuen vdlille 6,76- 14,9 prosenttia. Val-
tio maksaa Maatalousyrittiijien eliikelaitokselle avustuksena puolet eleikeme-
noista. Sekd YEL:ssa ettd MYEL:ssa valtio maksaa lisiiksi ne eldkemenot, joita
yrittiijien omat vakuutusmaksut eiviit kata.

Hallinto. Yksityisen sektorin ty<ieliikkeiden hallinto on hajautettu. Tytinan-
tajat voivat jiirjestiiii TEL:n mukaisen eldketurvan ty<intekij<iilleen joko eliike-
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vakuutusyhtirissii tai perustamansa eldkekassan tai -siiiititin avulla. Eliikeva-
kuutusyhti<iitii on seitsemln. Eliikesiiiiti<it toimivat yleensii yhden yrityksen
puitteissa. Eliikekassan piiriin kuuluu tavallisesti useita saman alan yrityksiii.
Siiiititin perustaminen edellyttiid, ettd sen piiriin tulee viihintiiiin 300 vakuutet-
tua. Kassan perustaminen edellyttiiii puolestaan viihintiiiin 50 vakuutettua.

Eliikelaitoksen valinta ei ole mahdollinen LEl-aloilla, joita varten on LEL
Tytieliikekassa. TaEL:n eliiketurvan hallintoa varten on perustettu Esiintyvien
taiteilijoiden elflkekassa. Se toimii LEL Tydellikekassan yhteydessii.

Maatalousyrittiijien eliikelaitos hoitaa maatalousyrittiijien eldketurvaa. Mui-
den yrittiijien tulee ottaa eliikevakuutus TEL:n mukaista toimintaa ha{oitta-
vasta eliikelaitoksesta tai yksinomaan yrittiijien eldkevakuutusta hoitamaan
perustetusta vakuutusyhtitistli tai eldkekassasta.

Palkansaajien ja yrittiijien eliiketurvasta huolehtivien eliikelaitosten ty<itii
koordinoi keskuselin, Eliiketurvakeskus. Sen hoidettavana on joukko tyOeliike-
lakien soveltamiseen, eldkelaitosten valvontaan ja neuvontaan sekd niiden
vdliseen kustannusten tasaukseen liittyvie tehtevie. EEiketurvakeskus pitiid
valtakunnallista rekisteri?i vakuutetuista, heidiin ty<isuhteistaan ja yrittiijiitoi-
minnastaan sekii eliiketapahtumarekisteriii tycieliikkeen saajista ja tyrinantaja-
tiedot sisdlttivdii eliikejiirjestelyrekisteriii. Eliiketurvakeskukselle kuuluu mytis
ty<ieltikejiirjestelmdn kehittiiminen ja tutkimustoiminta sekii jiit'estelmdn ra-
hoitusta turvaavan luottovakuutuksen antaminen ty<inantajien eliikelaitoksilta
ottamien lainojen vakuudeksi, samoin kuin yleensd sellaisista tehtdvisti vas-
taaminen, j otka edell yttav dt eldkelaitosten yhteistoimintaa.

Eldketurvakeskuksen hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Sosiaali- ja
terveysministeri<i asettaa edustajiston, johon kuuluu tydntekije-, tyrinantaja- ja
yritfiijejiirjestcijen edustajia sekd asiantuntijajiisenid. Hallitukseen kuuluu so-
siaali- ja terveysministeririn miiiirdiimii puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekii I I edustajiston valitsemaa jdsentd, jotka edustavat samoja etupiirejii -tytintekijtiitd, tytinantajia ja yrittejie - kuin edustajistonkin jdsenet.

Jiirjestelmiin ylin valvonta kuuluu sosiaali- j a terveysministeri<ille.
Valituseliminii toimivat eliikelautakunta ja vakuutusoikeus.

Maatalouden sukupolvenvaihdos- ja luopumiselilkkeet

Maatalouden sukupolvenvaihdoselflke. Maatalousyrittiijien eldkelaissa on
siidnntikset sukupolvenvaihdoseliikkeestii (vuodelta 1974). Tiitii eliiketfti mak-
setaan 55-64-vuotiaalle viljelijiille, joka luovuttaa jatkamiskelpoisen tilan
nuoremmalle jatkajalle. Puoliso, joka on alle 55-vuotias, voi saada eliikeoikeu-
den uinuvana, jos hiin tiiyttiiii luopumisvuonna viihintiiiin 51 vuotta. Uinuva
eliike tulee maksuun 55 vuoden iiisszi.

Sukupolvenvaihdoseliike koostuu perusmddrdstii ja tiiydennysosasta. Edelli-
nen on MYEl-eliikkeen ja jiilkimmiiinen edunsaajan kansaneliikkeen suurui-
nen. Eliike lakkaa 65 vuoden idssii.

Sukupolvenvaihdoseliikkeet rahoitetaan MYEl-eliikkeiden yhteydessd.
Maatalousyrittiijien eliikelaitos ja maatalousviranomaiset vastaavat hallinnos-
ta.

Maatalouden luopumisellike. Luopumiseliike maksetaan luopumiseliikelain
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(vuodelta 1974) perusteella 55 vuotta tiiytt?ineelle _viljelijiille, joka sitoutuu
iopettamaan maaiilan peltojen ja talousrakennusten kiiyttiimisen maatalouden
harjoittamiseen. NaispuotCeen luopujaan sovelletaan 45 vuoden alaikdrajaa,
jos hiinen miehensd on eliikkeeseen oikeutettu. Tdmii ikiiraja koskee mytis
naisleskeii.

Luopumisel[ke on hehtaaria kohti 530,87 FIM tilan ensimmliseltd kolmelta
hehtaarilta, 176,96 EIM seuraavilta kolmelta hehtaarilta ja 47,64 FIM se-uraa-
vilta hehtaareilta. Jos eldkkeensaajia on tilalla kaksi, on yhteinen eliike 50 pro-
senttia korkeampi, ja jos heitd on kolme tai useampia, 100 prosenttia korkeam-
pi kuin yksiniiisen iuopujan eliike. Eliike maksetaan vdhennettynd, jos ltgp"jl
saa kanianeliikkeen mukaista tytitttimyyseliikettli, yksil<illistfl varhaiseliikettd,
ty<ikyvytttimyyseliikettil tai varhennettua vanhuuseldkettii. Samoin eliike mak-
setaan ,anenn-ettynii 65 vuoden i?istii liihtien, jolloin luopuja saa MYEL-eliik-
keen ja kansaneliikkeen. Vdhennetyn eldkkeen mdiirzi on 60 prosenttia tiiydestii
elzikkeestd. Jos eliike alkaa tiiytenii ja muuttuu myrihemmin viihennetyksi, on
vdhennetyn el?ikkeen miiiird 40 prosenttia tiiydestii eliikkeestii.

Luopumisel?ikkeet kustannetaan valtion varoista. Maatalousyrittejign eldke-
laitos ji maatalousviranomaiset vastaavat luopumisjdrjestelmiin hallinnosta.

Merimiesten eliikej iirjestelmii

Ulottuvuus. Merimieseliikejiirjestelmiiiin (vuodelta 1956) kuuluvat suomalai-
sessa ulkomaanliikenteen kauppa-aluksessa tytiskentelevet miehistcin ja piiiil-
lysttin jiisenet. Jiirjestelmdiin kuuluvat mytis sellaisen ulkomaisen yhtitin, jossa
suomaiaisilla yhtitiillii on ehdoton miiiriiysvalta, kauppa-aluksessa ty<iskente-
levdt miehisttin ja piiiillystcin jdsenet, jotka ovat Suomen kansalaisia tai asuvat
Suomessa. Ulkomaisen yhtitin ollessa kyseessii edellytetiidn lisiiksi, ettl suoma-
laiset yhtitit ovat sitoutuneet maksamaan vakuutusmaksut Suomeen.

Eliilikeet. Jiirjestelmiistd maksetaan ansioihin ja vakuutusajan pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytttimyys-, ty<ittcimyys- ja perhe-eliikkeitii, sekii
hautausarrustuksia.

Yanhuuselilke. Vanhuuseliike edellyttiiii aina tytisuhteen piiiittiimist?i. Jous-
tava eliikeikii otettiin kiiytttitin vuoden 1987 alussa. Siihen liittyen tullaan mie-
histtin yleinen el?ikeikii nostamaan asteittain vuodesta 1992lahtien vuoteen
2002 mennessd 60 vuodesta 65 vuoteen eli samaksi kuin piiiillysttilh Miehis-
ttin el?ikeikdii nostetaan vuodesta 1992 alusta ldhtien 60 iktivuodesta yhdelld
kuukaudella jokaista alkanutta kahta kalenterikuukautta kohti.

Miehist66n kuuluvalle eliike maksetaan jo ennen 60 vuoden ikiiii. Vuoden
1991 loppuun eldke maksetaan 55 vuoden iiissii 300 vakuutusmaksukuukau-
den (25 vuotta) jiilkeen tai 56 vuoden i?issii 288 kuukauden jiilkeen, 57 vuoden
1assa276 kuukiuden jiilkeen, 58 vuoden iiissii 264 kuukauden jiilkeen tai 59
vuoden iiissii 252 kuukauden jiilkeen. Vuoden l99l jiilkeen vanhuuseldke
my<innetiiiin ennen 65 vuoden eliikeikiiii edelleen aikaisintaan 55 vuoden iiissti.
Effikeikiie alennetaan 65 ikiivuodesta yhdellii kuukaudella jokaista kuukautta
kohti, jolla eliikkeeseen oikeuttava aika ylittiiti 300 kuukautta. Tiimti siiiinn<is
tulee aiteittain voimaan vuoteen 2002 menness[. Siirtymdkautena 1992-2001
eliikeikii lasketaan siten, ettd 65 vuoden i[std vdhennetiiiin ne vakuutusmaksu-
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kuukaudet, jotka ylittiivdt vuoden l99l lopussa 180. Alin eliikeikd on myrls
tiill<iin 55 vuotta. Eliikei?in alennus edellyttiiii aina, ettd vakuutetulla on viihin-
tddn 25 meritytivuotta ja, ettd htin on ollut merity<isuhteessa kolmen vuoden
aikana ennen eliikkeen saamista viihintiitin 18 kuukauden ajan.

Pliiiltysttiiin kuuluvan el?ikeikii on 65 vuotta. Eliike on kuiienkin mahdollista
saada 60 vuoden iiistii. Alennettu eliikeikii mii?iriitiiiin - kuukauden tarkkuu-
della - siten, etld 65 vuoden idstd viihennetddn ne vakuutetun vakuutusmak-
sukuukaudet, jotka ylittiivdt 300. Samoin kuin miehisttillii alennettu eliikeikii
edellyttdii, ettli vakuutettu on ollut meritytisuhteessa kolmen vuoden aikana
ennen elf,kkeen saamista viihintziiin l8 kuukauden ajan.

Vanhuuseldke voidaan ottaa varhennettuna viisi vuotta ennen normaalia
eldkeikiid, kuitenkin aikaisintaan 55 vuoden iiistd. Varhennus lasketaan 65
vuoden iiistii tai siiti alennetusta eldkeitistii, jonka vakuutettu on saavuttanut
eldkkeen alkamiseen mennessd. Ekikkeen mii:irdn vdhennys on 6 prosenttia
kutakin varhennusvuotta kohti siitii eldkkeestii, joka vakuutetulle oli kertynyt
eldkkeelle siirtymiseen mennessd. Vanhuuseliikkeen miiiir:iii korotetaan I pro-
sentilla jokaista kuukautta kohti, jonka vakuutettu on merity<isuhteessa eliike-
iiin tiiyttiimisen jiilkeen.

Vanhuuseldkkeen mEflrli karttuu 2 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta
palkasta jokaiselta tiiydeltii tyrivuodelta. Eltikkeen perusteena oleva palkka on
eldkkeelle jiiiimisvuoden ja sitd edeltiivien kolmen kalenterivuoden keskimdii-
rdinen kuukausipalkka. N?iin laskettu vanhuuseldke voi olla korkeintaan 50
prosenttia eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Jos vakuutettu on kuitenkin
ollut merillti niin pitkiiiin, ettd TEL:n mukainen 1,5 prosentin karttumissiirintri
antaa korkeamman eldkkeen, eldke lasketaan samalla tavalla kuin TEL:ssa.

Tytitt<imyysaika korvataan korottamalla eliikettd ty<ittdmyyslisiillii samalla
tavalla kuin TEL:ssa.

Vakuutetulle, joka ei eliikeidn tiiyttyessii ole merity<isuhteessa, eldke makse-
taan vapaakirjana 65 vuoden iiissd. Jos tytivuosia on alle kymmenen, yapaa-
kirjaeliikettii karttuu 1,5 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta palkasta vuo-
dessa. Tycivuosien miiiiriin ylittdessti kymmenen, karttumiskerroin kohoaa
asteittain siten, ettd 15 ty<ivuodesta liihtien se on 2 prosenttia vuodessa.

TytikyvyttdmyyselSike. Tytikyvytttimyyseliike maksetaan vakuutetulle, jonka
ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi alentuneet vas-
taavassa merimiestoimessa olevaan verrattuna vdhinttiiin kolmasosalla. Lisiik-
si edellytetiidn, etla tytikyvytttimyys on pysyv:iii tai se on kestiinyt ainakin
kuusi kuukautta ja alkanut vuoden kuluessa tydsuhteen mahdollisesta pddtty-
misestti. Kotona lasta hoitavalla naisella tydkyvyttdmyyseliiketurva siiilyy tiiy-
sitehoisena samoilla edellytyksillii kuin TEL:ssa.

Ty<ikyvytttimyyselflke mdiiriiytyy samalla tavalla kuin vanhuuseldke. Tuleva
vakuutusaika vanhuuseliikeikiidn lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi,
jos tytikyvytttimyys alkaa vuoden kuluessa tyrisuhteen p[iittymisestii. Muutoin
eltike maksetaan karttuneen eliikeoikeuden perusteella. Tyrikyvyttrimyyseliike
maksetaan tdytend, jos ansiomahdollisuudet ovat alentuneet enemmdn kuin
kaksi kolmasosaa. Jos aleneminen on vdhemmdn kuin kaksi kolmasosaa mutta
ainakin yksi kolmasosa, maksetaan osaeleke.

Vapaakirjana maksettava tytikyvytt<imyyseliike maksetaan tiiytenii eldkkee-
nd, jos tyrilqrvyttrimyys on viihintiiiin kolme viidesosaa, ja osaeldkkeend, jos se
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on vehemmdn kuin kolme viidesosaa mutta ainakin kaksi viidesosaa.
Ty<ikyvytttimyyseliikettii ryhdytiiiin maksamaan sairausvakuutuksen piiiv?i-

rahan maksun loputtua.
Yksitdtlistii varhaisel3ikkettii maksetaan samoilla edellytyksill?i kuin

TEL:ssa.
Tytittdmyysellike. Tyottrimyyseliike my<innetiiiin samoilla perusteilla kuin

TEL:ssa. Tytitttimyysel[ke on vakuutetun ty<ikyvytttimyyseliikkeen suurui-
nen.

Lapsikorotus. Ellikettii korotetaan lapsikorotuksella kuten TEL:ssa.
Perhe-eliike. Perhe-eliikettzi maksetaan samoilla edellytyksillii kuin TEL:ssa.

Eldkkeen suuruus m?iiiriiytyy my<is samoin kuin TEL:ssa.
Hautausavustus. Hautausavustuksena maksetaan kuolleen vakuutetun i6std

riippuen 10.438-41.7 18 FIM.
Yhteensovitus. Yhteensovitus tehdiiiin samalla tavalla kuin TEL:ssa.
Indeksitarkistus. El?ikkeet ja hautausavustus tarkistetaan TEl-indeksin pe-

rusteella.
Rahoitus. Vakuutetut,laivanvarustajat ja valtio osallistuvat eltikkeiden rahoi-

tukseen. Vakuutettu ja laivanvarustaja maksavat molemmat 7 prosenttia vakuu-
tetun palkasta. Valtio maksaa kolmanneksen eliikkeiden kustannuksista.

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

Valtion eliikejiirj estelmii

Ulottuvuus. Valtion eliikejtirjestelmd perustuu valtion elzikelakiin (vuodelta
1967) ja valtion perhe-eldkelakiin (vuodelta 1969). Valtion perhe-elilkelaissa
tulivat heinIkuussa 1990 voimaan samat muutokset kuin TEL:n perhe-eliik-
keissii. Valtion eliikejiirjestelmiitin kuuluvat valtion palveluksessa olevat sekd
useat sellaiset palvelussuhteet, joiden palkkamenojen kustantamiseen valtio
osallistuu. Jiirjestelmiin piiriin kuulumista koskevat edellytykset ovat samat
kuin TEL:ssa.

Eliikkeet. Jiirjestelmiistd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, tytikyvyttcimyys-, tytitttimyys- ja perhe-eliikkeitii sekii
osa-aikaeldkkeitii. Eliikkeet mdiirdltyviit perus- ja lisiieliiketurvan mukaan.

Yanhuuselflke. Vanhuuseldke maksetaan vakuutetulle, joka on tiiyttiinyt val-
tion yleisen eliikeidn - 63 vuotta - tai virkaa tai tyotii koskevan alemman
eliikeiiin taikka eroamisidn. Eliike edellyttiiii palvelussuhteen piiiittymistd. Elii-
ke maksetaan vapaakirjaeliikkeenzi 65 vuoden idssd, jos vakuutettu on eronnut
valtion palveluksesta ennen eliikeikiiii. Sotilaseldke maksetaan joko 20 (eroa-
misiiin ollessa 50 vuotta) tai25 (eroamisiiin ollessa yli 50 vuotta) vakuutusvuo-
den jdlkeen jo ennen el?ikeikiiii.

Joustava el3ikeikii otettiin kiiytttitin heindkuussa 1989. Joustava eliikeikii ei
koske sotilaseliikkeitii. Joustavaan eliikeikiiiin kuuluu varhennettu vanhuuseld-
ke, yksiltillinen varhaiseliike ja osa-aikaty<ihtin yhdistetty osa-aikaeliike. Ylei-
nen el[keikii on edelleen 63 vuotta. Joustava eliikeikii korvaa vtihitellen
ammattikohtaiset eliikei[t. Vakuutetut, joiden ammatissa on ammattikohtai-
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nen eHkeikd, voivat l0 vuoden kuluessa pddttdd, haluavatko he jiiiidii eliikkeel-
le joustavan el[keiiin asemesta entisen eliikeikii kiiytdnndn mukaisesti.

Vakuutettu voi ottaa varhennetun vanhuuseliikkeen 58 vuoden idstii pdiitet-
tyiidn palvelussuhteensa. Vapaakidoissa varhennettu vanhuuseldke voidaan
kuitenkin ottaa vasta 60 vuoden ilstii. Vanhuuseldkkeen varhennus alentaa
eldkkeen miiiiriiii 6 prosenttia jokaista vuotta kohti, jolla eliikettd maksetaan
ennen 63 tai 65 vuoden eliikeik?iii. Vdhennys lasketaan siite elakkeestd, joka
vakuutetulle on kertynyt eldkkeelle siirtymiseen mennessd.

Peruselflketurvan mukainen eldke maksetaan valtion palveluksesta ennen
eliiketapahtumaa eronneille ja niille, jotka eivdt tiiytii lisiiel?iketurvan mukaisen
eliikkeen saamisen edellytyksiii. Peruseldke on I prosentti palkasta jokaiselta
vakuutusvuodelta ennen heindkuuta 1962 ja 2 prosenttia palkasta kultakin
vakuutusvuodelta tuon ajankohdan jiilkeen. Lislielliketurvan mukainen eliike
maksetaan, jos vakuutettu on ollut valtion palveluksessa vdlitttimiisti ennen
eliiketapahtumaa edelttineiden viiden vuoden aikana viihintdiin viimeiset kuu-
si kuukautta ja yhteensd kolme vuotta. Eliikettii karttuu lisdeldketurvassa 2,2
prosenttia palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta. Tiiysi 66 prosentin eliike mak-
setaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen. Sekd perus- ettii lisiieliiketurvassa eldkkeen
perusteena oleva palkka lasketaan samalla tavalla kuin TEL:ssa. Vuoden 1987
alusta eliike on laskettu erikseen kustakin yhdenjaksoisena jatkuneesta palve-
lussuhteesta.

Osa-aikaelflke. Osa-aikaeliike osa-aikatyrihtin yhdistettynii maksetaan 58
vuotta tiiyttiineelle vakuutetulle, joka siirtyy kokoaikaty<istii osa-aikatyrih<in
julkisella sektorilla tai yksityiselle sektorille. Osa-aikaeldke edellyttdd., ettd
vakuutettu on kartuttanut eliikeoikeutta viimeisten viiden vuoden aikana
vdhintddn kolmelta vuodelta, josta viimeiset kuusi kuukautta vdlittrimiisti
ennen eldkkeelle siirtymistd. Vakuutetun kokoaikaty<iltii edellytetddn, ettii hii-
nen siitii saamansa ansio on ollut viihintiidn TEL:n viihimmdisansio nelinker-
taisena eli3.754,64 FIM kuukaudessa. Osa-aikatytih<in ei saa tulla kuutta viik-
koa pitempiiti keskeytystd vuosilomaa ja sairauspiiivdrahan maksukautta lu-
kuun ottamatta. Osa-aikatyrissii ansiotulon tulee olla vdhintddn 40 ja enintiiiin
60 prosenttia kokoaikaisen tyrin vakiintuneesta ansiotulosta. Tyriajassa tapah-
tuva muutos ei saa merkittiiviisti poiketa ansiotasossa tapahtuneesta muutok-
sesta. Osa-aikaeliikkeen miiiirii on 50 prosenttia kokoaikaty<in ja osa-aikaty<in
ansioiden erotuksesta. Osa-aikaeltike saa olla enintiiiin 75 prosenttia osa-aika-
tytihrin mennessd karttuneesta eldkkeestii. Osa-aikatyri kartuttaa uutta eldket-
t:t.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytilqrvytttimyyseldke miiiiriiytyy samalla tavalla
kuin TEL:ssa paitsi, ettei palvelussuhteen kestdessd tytikyvytt<imyyseldkkeen
saamiseen riittee, etlli vakuutettu on sairauden, vian tai vamman vuoksi kyvy-
trin omaan virkaansa tai tydhdnse. Tytikyvytt<imyyselzike lasketaan samalla
tavalla kuin vanhuuself,ke. Osatyrikyvyttrimyyseldkkeen voi saada vain, jos
tyrilqrvytt<imyys alkaa sen jdlkeen, kun palvelussuhde on p?idttynyt. Osaeldk-
keen miiiirii on puolet &iydestd eliikkeestd; ennen vuotta 1926 syntyneillii kui-
tenkin syntymdvuodesta riippuen 52-66 prosenttia tiiydestii eliikkeestd. Koto-
na lasta hoitavalla naisella tytikyvytt<imyyseliiketurva sdilyy tiiysitehoisena
samoilla perusteilla kuin TEL:ssa.

Yksildllinen varhaiselSlke maksetaan 55 vuotta tiiyttiineelle vakuutetulle,
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jonka tytikyky on pysyvilsti alentunut siin[ m[?irin, ettei hdnen kohtuudella
voida eOetfutiaa jatkavan ansiotytitiiiin. Tyrikykyd arvioitaessa otetaan huo-
mioon sairaus, ikiiiintymisestii johtuvat tekijiit, ammatissaoloaika, tytin aiheut-
tama rasittuneisuus ja kuluneisuus sekii tytiolot. Erityisestii syystii voidaan tyo-
olosuhteita arvioitaessaottaahuomioon julkisen hallinnon luonteesta johtuvat
tietyille tehtdville asetettavat erityiset vaatimukset, jotka liittyvet yleiseen tai
vakuutetun omaan turvallisuuteen tai ty<in vastuullisuuteen yleisen edun kan-
nalta. Yksil<illinen varhaiseliike edellyttiiii, etttd ty<iteko on loppunut tai ansio-
tulot ovat alle 938,66 FIM kuukaudessa. Yksiltillisen varhaiseliikkeen mddrii
on yhtii suuri kuin tiiysi tyokyvytttimyysel[ke.

Tydttfimyyseliike. Tydtttimyyseltike mtiiiriiytyy samalla tavalla kuin
TEL:ssa. Eliike lasketaan kuten tytikyvytttimyyseliike.

Perhe-eliike. Perhe-ellkettd maksetaan samoilla perusteilla kuin TEL:ssa
paitsi, ettii lapsettoman lesken leskeneliikkeen saamisen alaikiiraja on 35 vuotta
ennen heiniikuuta 1955 syntyneillii leskillii. Elflkkeen suuruus mdiiriiytyy sa-
moilla perusteilla kuin TEL:ssa.

Yhteensovitus. Eliikkeiden yhteensovitus tehdiiiin lisiielilketurvan mukaisten
eliikkeiden osalta samalla tavalla kuin TEL:ssa paitsi, ettzi yhteensovitusraja on
66 prosenttia. Peruseliiketurvan mukaisessa el?lkkeessii yhteensovitus tehdiiiin
samalla tavalla kuin TEL:ssa, jolloin yhteensovitusraja on 60 prosenttia.

Indeksitarkistus. El[kkeet tarkistetaan TEl-indeksin perusteella.
Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan valtion varoista. Vuonna 1990 valtion eldke-

jiirjestelmiille perustettiin eliikerahasto, johon siirretiiiin varoja valtionbudje-
tista tulevien ellkkeiden rahoittamiseksi.

Hallinto. Valtiokonttori hoitaa jiirjestelmiin hallinnon. Valtiokonttorin oi-
kaisulautakunta ja korkein hallinto-oikeus toimivat muutoksenhakueliminii.

Valtiokonttoriin perustettiin heindkuussa 1989 varhaisel:ikelautakunta, jon-
ka tehtiiv?ind on seurata joustavan elilkeidn toimeenpanoa ja kehitystti sekii
antaaohjeita ja lausuntoja siitii. Tytimarkkinajiidest<it ovat edustettuina lauta-
kunnassa.

Muut elflkejiirjestelmiit. Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on
omat eliikejiirjestelm[nsd. Evankelis-luterilaisen kirkon eliikejiirjestelmd pe-
rustuu lakiin. Kirkon keskusrahasto hoitaa hallinnon. Jiirjestelmii on periaat-
teiltaan samanlainen kuin valtion el?ikejiirjestelm[. Ortodoksisen kirkon palve-
luksessa olevien eliike miiiiriiytyy tiimiin kirkon eldkekassan siiiintojen mukaan.
Suomen Pankin, Kansaneliikelaitoksen ja Ahvenanmaan maakunnan palveluk-
sessa olevilla on omat, piiiiosin valtion eliikejiirjestelmdn periaatteita noudatta-
vat eldkesii?inn<it. Kansanedustajilta ja valtioneuvoston jilsenillfl on omat eliike-
lakinsa. Eltikettii karttuu niissii 4,4 prosenttia palkasta vuodessa. Tdysi eliike
maksetaan l5 vuoden jiilkeen. Suomen ulkomaanedustuksen virkamiesten puo-
lisot ovat voineet syyskuusta 1989 Hhtien saada eliikettii 65 vuoden iiist?i. Tiitii
elzikettii kutsutaan erityiskorvaukseksi.

Kunnallinen eliikej iirj estelmii

Ulottuvuus. Kunnallinen eltikej?irjestelmd (vuodelta 1964)kattaa kuntien, kun-
tainliittojen ja erdiden muidenkin kunnallisten yhteistijen palveluksessa olevat
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henkiltit. Vakuutuksen piiriin tuloa koskevat edellytykset ovat samat kuin
TEL:ssa.

ElSikkeet. Eliikeoikeus perustuu kunnallisten viranhaltijain ja ty<intekijiiin
eldkelakiin ja Kuntien eliikevakuutuksen (entiseltii nimeltddn Kunnallinen elii-
kelaitos) eldkesiiiinttidn. El?ike-etuudet ovat vanhuus-, tyrikyvytt<imyys-, tytit-
ttimyys- ja perhe-eliikkeet sekd osa-aikaeldke. Eliike mddrdytyy perus- ja lisii-
eldketurvan mukaan. Perusel6keturva koskee Kuntien eldkevakuutuksen jo-
kaista jdsenyhteis<iii. Lisflelflketurva koskee niitii jiisenyhteisdje, jotka ovat liit-
tdneet lisiieliiketurvan peruseldketurvaan. Kaikki jiisenyhteistit ovat sen teh-
neet. Uudet jiisenyhteis<it voivat valita vain yhden vaihtoehdon mukaisen lisd-
eldketurvan.

Vanhuuselflke. Vanhuuseliike maksetaan vakuutetulle, joka on tiiyttiinyt
yleisen 63 vuoden eliikeiiin tai virkaan tai tydhtin sovellettavan sitii alemman
eldkeidn. Eliike edellyttiiii palvelussuhteen p5flttymistd. Jos palvelussuhde on
pdiittynyt ennen eliikeikiiil, eliike maksetaan vapaakirjaeliikkeenii 65 vuoden
iiissii.

Heindkuussa 1989 otettiin kiiytt<icin samanlainen joustava eliikeikii kuin val-
tion eldkejdrjestelmiissd. Joustava eliikeikii muodostuu varhennetusta van-
huuseliikkeestii, yksiltillisestii varhaiseliikkeestii ja osa-aikaty<ihtin yhdistetystii
osa-aikaelflkkeestii. Valintaoikeus joustavan eliikeiiin ja ammattikohtaisen elii-
keitin viilillii on samanlainen kuin valtion eliikej[rjestelmdssii.

Yleinen eliikeikii on joustavassa eliikeiiissii edelleen 63 vuotta. Yarhennetun
vanhuuseldkkeen saamisen edellytykset ovat samat kuin valtion eliikejiirjestel-
miissd paitsi, ettd vakuutetun on lisiieliiketurvan saadakseen pitiinyt olla kun-
nallisessa palveluksessa eldkkeelle siirtymistii edeltiineiden viiden vuoden
aikana viihintiiiin kolme vuotta, josta ajasta neljii kuukautta tulee olla viilittri-
mdsti ennen eliikkeelle siirtymistd.

Peruselflketurvan mukaisen elaikkeen mddrd on 0,5 prosenttia eliikkeen
perusteena olevasta palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta ennen heindkuuta
1962 ja 2 prosenttia sen jiilkeen. Eliikkeen perusteena oleva palkka lasketaan
neljiistii viimeisestii vuodesta ansioiltaan kahden keskimmiiisen vuoden perus-
teella. Vakuutusaikaan lasketaan myris eldkeiiin tiiyttiimisen jdlkeen palveltu
aika. Jos vakuutetulla on ollut useita palvelussuhteita, elaike miidriitiiiin erik-
seen kustakin palvelussuhteesta ja ndin saadut osaeliikkeet lasketaan yhteen.

Lisiielf,keturvan mukaisen eliikkeen mdiirii on2,2 prosenttia eldkkeen perus-
teena olevasta palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta. Eliikkeen perusteena ole-
va palkka mddriitddn samalla tavalla kuin peruselflketurvassa. Tdysi lisdeltike
on 66 prosenttia eliikepalkasta 30 vakuutusvuoden jdlkeen. Lisiieliike sisilltdd
aina - laskennallisena osana - peruseliikkeen. Lisiieliike edellyttiiii, ettii
vakuutettu on viimeisten viiden vuoden aikana ennen eldkkeelle siirtymistiizin
ollut kunnallisessa palveluksessa yhteensd viihintii?in kolme ,/-uotta - joko
yhdessd tai useammassa jaksossa. Viimeisen palvelusjakson on tdytynyt kestiid
viihintiiiin neljti kuukautta velitttimiisti ennen eliikeiiin tiiyttiimistii. Vakuute-
tun todelliseen vakuutusaikaan lisiitiiiin hyvityksend 20 prosenttia palvellusta
ajasta, jos hiinen eliikeikiinsd on 53 tai 55 vuotta, ja 10 prosenttia, jos hdnen
eldkeikiinsii on 57 tai 58 vuotta.

Osa-aikaeliike. Osa-aikatytihtin yhdistettyd osa-aikaeliikettii maksetaan sa-
moilla edellytyksillii kuin valtion el?ikej?irjestelmdssii paitsi, ettd vakuutetun on
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pitiinyt olla kunnallisessa palveluksessa osa-aikaeldkkeelle siirtymistii edeltd-
neiden viiden vuoden aikana vdhintiiiin kolme vuotta, josta ajasta neljii kuu-
kautta tulee olla viilitttim[sti ennen osa-aikaeliikkeelle siirtymistii.

Tydkyvytttimyyselflke. Tytikyvytttimyysekike maksetaan samoin edellytyk-
sin kuin TEL:ssa paitsi, ettd kunnallisen palvelussuhteen jatkuessa riittee, ette
vakuutettu on sairauden, vian tai vamman vuoksi tytikyvyttin omaan virkaan-
sa tai tydhtinsii. Tytikyvytttimyyseltike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuus-
eliike. Kotona lasta hoitavalla naisella tytikyvytttimyysturva siiilyy teysitehoi-
sena samoilla edellytyksill?i kuin TEL:ssa.

Osaellike otettiin kiiytttitin vuoden 1989 alussa. Osaeldke korvasi erotuseldk-
keen, jota maksettiin vakuutetulle, joka oli tullut tiiysin ty<ikyvytttimdksi
omaan ammattiinsa mutta, joka pystyi tekemiiiin muuta tytitii tai omaakin
tycitii osa-aikaisesti. Erotuseliikkeend maksettiin entisestd ja uudesta ty<istd saa-
dun palkan erotus. Osael?ike voidaan mytintiiii osittain tytikyvytt<imiille vakuu-
tetulle palvelussuhteen kestliessdkin. Osaeldke on puolet tdydestd el6kkeest6.
Vakuutettu katsotaan osittain tytikyvytttimdksi, jos hiinen tyrikykynsii arvioi-
daan alentuneen viihemmdlld kuin kolmella viidesosalla mutta kuitenkin
enemmifll[ kuin kahdella viidesosalla. Osael?ike voidaan my<intiiii my<is lisii-
eleikkeenii.

Yksiliillistii varhaiseliikettii maksetaan samoilla edellytyksillii kuin valtion
eliikejiirjestelmiissii. Yksikillinen varhaiseliike on tdyden ty<ikyrytttimyysel2ik-
keen suuruinen.

Tydtttimyyseliike. Tytitttimyyseliike maksetaan samoilla perusteilla kuin
TEL:ssa.

Perhe-eliike. Perhe-eliikettii maksetaan samoilla perusteilla kuin TEL:ssa.
Eldkkeen suuruus mli?iriiytyy my<is samoilla perusteilla kuin TEL:ssa.

Yhteensovitus. El?ikkeiden yhteensovitus tehddtin samalla tavalla kuin
TEL:ssa paitsi, ettii lisiieliiketurvan mukaisessa el?ikkeessd yhteensovitus-
raja on 66 prosenttia. Kansaneldkkeenii otetaan huomioon korkeintaan pohja-
osa.

Indeksitarkistus. Eliikkeet tarkistetaan TEl-indeksin perusteella.
YtimiiSiriiinen elilke. Kuntien eliikevakuutus voi harkinnan perusteella

my<intiiii ylimliiiriiisiii eltikkeitii.
Luottamushenkildel3ike. Kunnallisten luottamushenkiltiiden eldkelain

(1978) perusteella mytinnetziiin kunnallisille luottamushenkiltiille vanhuus-,
ty<ikyvytttimyys- ja perhe-elekkeite. Vanhuuseliike maksetaan 63 tai 65 vuo-
den idss5. Tyolqrvytttimyyseliike my<innetiidn, jos vakuutettu saa tytisuhteen
tai muulla perusteella tytikyvyttomyysel6kkeen tai h6net todetaan tydkyvyttti-
miiksi kunnalliseen luottamustoimeen. Perhe-el[ke my<innetddn naisleskelle ja
alle l8-vuotiaalle lapselle. Vanhuus- ja tyokyvytttimyyseliikkeen mddrd on 2,2
prosenttia luottamushenkiltille maksettujen palkkioiden ja ansiomenetyksen
korvausten yhteismiiiiriistli. Perhe-eliike on yhdelle edunsaajalle puolet edun-
jettijen vanhuus- tai tytikyvytttimyyseliikkeestd. Kustakin seuraavasta edun-
saajasta eliikettii korotetaan 10 prosenttia edunjiittiijiin eliikkeestd. Luottamus-
henkil<ieliikettii ei yhteensoviteta muun sosiaaliturvan kanssa. Kuntien elzike-
vakuutus voi harkinnan perusteella my<intiid mytis ylimiiflriiisen luottamus-
henkil<ieliikkeen.

Rahoitus. Eliikkeet kustannetaan kunnallisten ty<inantajien varoista. Vuo-
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desta 1988 liihtien eliikejiirjestelmdn rahoitus on perustunut osittaiseen rahas-
tointiin.

Hallinto. Kuntien eldkevakuutus vastaa jiirjestelmiin hallinnosta. Sisdasiain-
ministeriti on valvova viranomainen. Kuntien eldkevakuutuksen eliikelauta-
kunta ja korkein hallinto-oikeus toimivat valituseliminii.

Kuntien eliikevakuutukseen perustettiin heiniikuussa 1989 samanlainen
joustavan eliikeiiin toimeenpanoa seuraava varhaiseliikelautakunta kuin Val-
tiokonttoriin.

Rintamaveteraanien varhaiseldke

Varhaiselike maksetaan rintamaveteraanien varhaiseliikelain (vuodelta 1982)
perusteella. Yleiset edellytykset eliikkeen saamiseksi ovat, ettd miespuolisella
veteraanilla on rintamasotilastunnus tai naispuolisella veteraanilla rintamapal-
velustunnus, veteraani asuu Suomessa, on ansainnut tytieldkettii yksityisellii tai
julkisella sektorilla ainakin l0 vuodelta viimeisis&i 15 vuodesta, ei saa eliikettd
(osaeldkettd ja ennen 65 ikiivuotta alkanutta vanhuuseldkettd lukuun ottamat-
ta), veteraanin ty<isuhteen pf,iittymisestd ei ole kulunut yli vuotta eiviitkti tytin-
tekoa jatkavan ansiot ylitii 938,66 FIM kuukaudessa. Yksildllinen edellytys
varhaiseliikkeeseen on, ettii veteraani oli ollut sotavankeudessa tai hiinellii on
sotavamma, josta aiheutuu ainakin l0 prosentin invaliditeetti. Jos veteraani ei
ole ollut sotavankeudessa eikd hdnellii ole sotavammaa, varhaiseldkkeen saa-
minen edellyttiiii tytikyvyn alentumista sairauden tai vamman vuoksi niin pal-
jon, ettii se haittaa ansiotytitii. Lisiiksi edellytetiiiin, ettd veteraani on tiiyttiinyt
60 vuotta tai 58-59-vuotias miespuolinen veteraani oli ollut rintamapalveluk-
sessa vdhintiiin yhden vuoden.

Varhaiseliikkeen mflirf, on tydelilkelakien mukaisen tiiyden tydkyvyttd-
myyseliikkeen suuruinen. Lisiiksi eliikkeensaaja voi saada kansaneliikejiirjestel-
miistii yksildllisen varhaiseltikkeen tai rintamasotilaseliikkeen.

Varhaiseliikkeet rahoitetaan samoista maksuista kuin tytieliikkeet. Varhais-
eldkkeen my<intdii se yksityisen tai julkisen sektorin tydeliikelaitos, joka olisi
myrintiinyt my<is tycieliikelakien mukaisen ty<ilqrvyttdmyyseliikkeen.

8.4.3. Ryhmiihenkivakuutus

Tydntekijiiin ryhmiihenkivakuutus. Tycimarkkinajiirjest<ijen sopiman ryhm6-
henkivakuutuksen (vuodelta 1977) piiriin kuuluvatyksityisen ja julkisen seklorin
palkansaajat. Palkansaaja stiilyy vakuutettuna tytisuhteen piiiittymisen jiilkeen
kolme vuotta, tai viisi vuotta, jos tytisuhteen piiiittymisen syynii oli tiiydelle
tytilqrvyttdmyyseliikkeelle siirtyminen. Vakuutus loppuu palkansaajan siirtyessd
vanhuuseldkkeelle tai tytisuhteen piiiityttyii h[nen tiiyttiiessiiiin 65 vuotta.

Ryhmiihenkivakuutuksesta maksettava kertasuoritus miiiiriiytyy samalla ta-
valla sekii yksityisen ettii julkisen sektorin palveluksessa olevilla. Etuuden mflf,-
rfl riippuu vakuutetun i[stii ja kuolinvuodesta. Kertasuoritus muodostuu
perussummasta sekii mahdollisista lapsi- ja tapaturmakorotuksista. Alle 49-
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vuotiaana vuonna 1990 kuolleen edunjiittdjiin osalta perussumma on ensim-
miiiselle edunsaajalle 62.060 FIM ja alenee siitii asteittain siten, ettii yli 60-
vuotiaalla se on 16.530 FIM. Perussummaa korotetaan25.l50 FIM jokaisesta
alle l8-vuotiaasta lapsesta. Perussummaa ja lapsikorotusta korotetaan 50 pro-
sentilla, jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti. Edunsaajia ovat vakuutetun
aviopuoliso ja alle l8-vuotiaat lapset. Ellei heitii ole, korvaus voidaan maksaa
edunjiittiijiistd taloudellisesti riippuvaisina olleille yli l8-vuotiaille lapsille tai
edunj iittiij iin vanhemmille.

Tytinantajat vastaavat ryhmdvakuutuksen rahoituksesta. Yksityisellii sekto-
rilla kustannukset ovat 0,18 prosenttia ja julkisella sektorilla 0,1 prosenttia
palkoista. Vakuutusmaksun viihimmiiismiiiiril on kummallakin sektorilla
67,90 FIM.

Yksityisellii sektorilla hallinto on j?irjestetty siten, ettii tapaturmavakuutus-
yhtitit keriiiivdt vakuutusmaksut ja siirtiiviit ne Tytintekijiiin ryhmiihenkiva-
kuutuspoolille, joka jakaa maksut ja vastuut edelleen henkivakuutusyhti<iille.
Jiilleenvakuutusosakeyhtiti Varma hoitaa poolia.

Julkisella sektorilla vakuutus hoidetaan valtion palveluksessa olevien osalta
Valtiokonttorissa. Kunnat ja kuntainliitot ovat jilrjestiineet vakuutuksen joko
Kuntien eldkevakuutuksessa, yksityisessii vakuutusyhtitissd tai maksamalla
etuuden suoraan omista varoistaan. Seurakuntien palveluksessa olevien va-
kuutus on jiirjestetty samalla tavalla kuin yksityiselld sektorilla paitsi, ett[ seu-
rakunnat voivat maksaa etuuden mytis suoraan omista varoistaan.

Maatalousyrittiijien ryhmiihenkivakuutus. Maatalousyriffijet saivat ryhmii-
henkivakuutuksen vuonna 1989. Sen edut ovat samat kuin tytintekijtiin ryh-
mdhenkivakuutuksessa. Siidnn<ikset maatalousyrittiijien ryhmiihenkivakuu-
tuksesta ovat maatalousyrittiijien eliikelaissa. Vakuutuksen kustannukset on
jaettu valtion ja vakuutettujen kesken. Vakuutetun maksu on 52 FIM vuodes-
sa. Maatalousyrittiijien eliikelaitos vastaa vakuutuksen hoidosta.

8.4.4. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoista lisiieliiketurvaa toteutetaan el?ikesiiiiti<iillii
ja -kassoilla, jotka toimivat sosiaali- ja terveysministerion valvonnassa. Suurin
osa niiistii eliikelaitoksista on perustettu ennen lakisiiiiteisen tytieliikej?irjestelmdn
voimaantuloa, jolloin ne toimivat vapaaehtoisen tyoel2iketurvan antajina.

EliikesSiEititilain alaisia ellkesiiiititiitii on 257. Niist[ 187 harjoittaa pelkiis-
uiliin vapaaehtoista lisiieletkevakuutusta (A-siietiot), 5l harjoittaa sekd vapaaeh-
toista ettii lakisdtiteistii eliikevakuutusta (AB-siiiititit) ja 19 pelkiistiiiin lakisiid-
teistii eliikevakuutusta (B-s?iiiti<it). Eliikesii?itioissd on 225.034 vakuutettua,
j oista 123.69 5 kuuluu pelkiisttiiin lisf,turvaa antaviin s?i?iti<iihin.

Avustuskassalain alaisia eldkekassoja on 28. Niistii l6 harjoittaa pelkdstiiiin
lisiieliikevakuutusta ja 12TEL:n tai YEL:n mukaista lakis?i:iteistii ja vapaaeh-
toista el?ikevakuutusta tai yksinomaan lakisiiiiteistii el[kevakuutusta. Eliikekas-
soissa on 99.102 jflsentd, joista 19.718 kuuluu pelkiistii?in vapaaehtoista lisiielii-
keturvaa antaviin kassoihin. El2lkekassojen lislksi toiminnassa on 13 avustus-
kassalain alaista hautausavustus- ja eroavustuskassaa, joista maksetaan niiden
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piiriin kuuluvalle 53.000 henkil<ille kertasuoritteisia etuuksia.
Eliikkeet. Vapaaehtoisissa lisiieliikej?irjestelmissd maksetaan yleensd van-

huus-, tytikyvytttimyys- ja perhe-eliikkeitii sekd hautausavustuksia. Etuudet ja
niiden saamisen edellytykset eroavat j?irjestelystd toiseen. Seuraava kuvaus
eduista perustuu eliikesdiititiiden osalta Eliikesliititiyhdistyksen laatimiin mal-
lisiiiintriihin ja eliikekassojen osalta Avustuskassojen yhdistyksen tekemiiiin
selvitykseen.

El3ikesiifltidissfl vanhuuseltike maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden
idssd. Tiiysi eliike maksetaan 30 vakuutusvuoden jiilkeen, vdhimmiiisvakuu-
tusajan ollessa l0 vuotta. Tiiysi vanhuus- ja tytikyvytt<imyyseliike on 60 tai 66
prosenttia eldkkeen perusteena olevasta palkasta, jona kiiytetiidn samaa palk-
kaa kuin TEL:ssa. Perhe-eldke on kolmelle edunsaajalle edunjiittiijdn vanhuus-
eliikkeen suuruinen, kahdelle kolme neljiisosaa ja yhdelle puolet siitd. Hautaus-
avustuksena maksetaan kaksinkertainen kuukausipalkka.

El}lkekassoissa vanhuuseliike maksetaan miehille 65, naisille 60, 62 tai 65
vuoden idssii. Tiiysi vanhuuseliike on 60 tai 66 prosenttia eltikkeen perusteena
olevasta palkasta 25 tai 30 vakuutusvuoden jiilkeen. Eliikepalkkana kiiyetzirin
loppupalkkaatai samaa palkkaa kuin TEL:ssa. Tiiysi ty<ikyvytt<imyyseldke on
vanhuuselIkkkeen suuruinen. Perhe-eliike on tavallisesti leskelle 30 prosenttia
ja lapsille 6-8 prosenttia edunjdttiijiin eliikkeen perusteena olevasta palkasta.
Hautausavustuksena maksetaan tasasumma tai edunjiittiijiin eliikkeestii tai pal-
kasta riippuva rahasumma.

Yhteensovitus. Vapaaehtoiset lisiieliikkeet yhteensovitetaan lakisdriteisten
eldkkeiden kanssa. Yhteensovitusraja on 60 tai 66 prosenttia. Eliikejiirjestelystd
riippuen kansaneldkkeend otetaan huomioon pohjaosa, pohja- ja lisiiosien
yhteismiiiird tai ei lainkaan kansaneldkettii. Muut lakis?iiiteiset eliikkeet otetaan
huomioon tiiysimiiiiriiisinii.

Indeksitarkistus. Eliikkeiden indeksitarkistukst perustuvat TEl-indeksiin tai
palkkaindeksin perusteella. Eriiissii stititi<iissii ja kassoissa tarkistuksia tehddiin
vain harkinnan mukaan.

Rahoitus. Eliikesiiiitioissii ty<inantaja rahoittaa eldketurvan. Eliikekassoissa
mytis vakuutetut osallistuvat kustannuksiin. Vakuutetun maksu vaihtelee I -3prosenttia palkasta. Ty<inantaja maksaa loput tarvittavat varat. Korkein kiiy-
ttissd oleva maksu on 2,4 prosenttia vakuutetun palkasta.

8.5. Tanska
Eliikej iirj e stelmiit:
- kansaneliikej iirj estelmti
- osaeliikej iirj estelmii
- palkansaajien lisiieltikejiirjestelmii
- julkisen sektorin listieliikejiirjestelmdt
- vapaaehtoiset lisiieliikejtirjestelmdt

(1 kruunu/DKK = 0,62 FIM)
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8.5. 1 . Kansaneliikejlirjestelml

Ulottuvuus. Kansaneldkejiirjestelmdkattaa pakollisesti kaikki Tanskassa asu-
vat maan kansalaiset ja tietyin edellytyksin ulkomaalaiset. Jzirjestelmliin kuu-
luvat mytis ulkomailla tanskalaisessa aluksessa, tanskalaisenyrityksen tytdryh-
tirissii tai Tanskan valtion palveluksessa tydskentelevzit henkil<it.

Etuudet. Kansaneliikej[rjestelmiistii maksetaan tasasuuruisia ja osin tulosi-
donnaisia vanhuuseldtteiUi ja aikaiseliikkeitii. Tytikyvytt<imyys- ja leskeneldk-
keet korvattiin aikaiseHkkeela vuonna 1984. Hautausavustus maksetaan sai-
rausvakuutuksesta.

Eliikkeiden maksaminen ulkomaille ulkomaiden kansalaisille edellyttdii so-
siaaliturvasopimusta.

Yanhuuseliike. Vanhuusel?ike maksetaan 67 vuoden iiistii. Eliikkeen saami-
nen edellyttdd,ettdvakuutettu on asunut Tanskassa viihintiiiin kolme vuotta 15

vuoden i?in tiiyttiimisestii. Tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan 40 asumisvuotta l5
ja 67 ikiivuosien viilill?i. Jos vakuutetulla ei ole t5yteen eldkkeeseen vaadittavaa-vakuutusaikaa, 

hiinelle maksetaan asumisaikaan suhteutettu osa tdydestzi eliik-
keestii.

Vanhuusel[ke koostuu tasasuuruisesta perusosasta j a tulosidonnaisesta eld-
kelisiistii. Tasasuuruisen perusosan meiilrii on 3.607 DKK kuukaudessa yksindi-
sille henkilolle sek?i naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa eldkettd. Jos
molemmat aviopuolisot ovat oikeutettuja eldkkeeseen, perusosa on molem-
mille 3.437 DKK kuukaudessa.

Perusosa on tulosidonnainen 67 ja 70 ikiivuosien viilillii. Perusosaa alenne-
taan 60 prosenttia siitii osasta el5kkeensaajan ty<ituloa, joka ylittiiii 5.120 DKK
kuukaudessa.

Perusosan lis?inii maksetaan tulosidonnaista eliikelislifl. Eliikelisdn tiiysi
miiiird on 928 DKK kuukaudessa. Jos my<is toinen puoliso saa eltikelis66, on
lisdn tiiysi m[?irii molemmille sama. Eliikelisiin tdyttd miiiirdii alennetaan 30
prosenttia siitii osasta tuloa, joka yksin?iisellii eldkkeensaajatla ylitl,iii 1.330
bff kuukaudessa. Jos avioparista molemmat puolisot saavat eliikelisiin, tulo-
raja on heille yhdessii 2.650 DKK kuukaudessa. Tuloharkinnan jiilkeen eldke-
Haa ei eniiii makseta, kun sen mddrd on 90 DKK tai vdhemmdn kuukaudessa.
Tuloharkinnassa ei oteta huomioon kansaneldkettii eikd tytisuhteen perusteella
saatavia eliikkeitd.

Vaikeissa oloissa eldviille eldkkeensaajalle voidaan harkinnan perusteella
maksaa henkil$kohtaista lisiiii. Niiihin lisiin kunnat voivat ktiyttiiii kunnassa
asuvien elfikkeensaajien miiiirdstd riippuvan rahamdilrdn. Kunnat voivat myds
avustaa elfikkeensaaj ia heidiin asuntojensa liimmityskustannuksissa.

Aikaiseliike. Tytikyvytttimyysel?ike my<innetiizin aikaiseliikkeenzi 18-66-
vuotiaalle vakuutetulle, jonka tytikyky on ruumiillisen tai henkisen sairauden
vuoksi alentunut viihintdrin puolella. Tycikyvyn alentumista arvioitaessa verra-
taan niitii tuloja, joita vakuutettu koulutuksensa ja aikaisemman toimintansa
huomioon ottaen-voisi saada voimiaan ja valmiuksiaan vastaavalla tytillii, nii-
hin tuloihin, joita vastaavan koulutuksen omaavat, saman ikiiiset vakuutetut
normaalisti saavat. Arvioinnissa voidaan lisiiksi ottaa huomioon vakuutetun
ik?i, tyti, asuinpaikka ja ty<illisyystilanne sekd muut seikat, joihin kyseessd ole-

103



vassa tapauksessa on syytii panna painoa.
El?ikkeitii on neljdd eri kokoa tydkyvyttdmyyden asteesta riippuen. Eliikkeet

koostuvat tulosidonnaisista perusosasta ja eliikelis?is&i sekii tasasuuruisista ty<i-
kyvytt<imyysosasta, ansiokyvytttimyysosasta ja varhaiseliikeosasta. Perusosan
ja elSikelisfln tiiydet mddriit ovat samat kuin vanhuuseldkkeessii. TytikyvyttG
myysosan mddrd on yksiniiiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa
eliikettd, 1.609 DKK kuukaudessa. Jos myris puoliso saa eldkkeen, maksetaan
molemmille 1.370 DKK kuukaudessa. Ansiokyvyttdmyysosan vastaavat miiii-
rdt ovat 2.328 ja 1.684 DKK kuukaudessa. Yarhaiselflkeosan mdiirii on 900
DKK kuukaudessa.

Korkein elflke myrinnet6tin l8-59-vuotiaalle vakuutetulle, joka on tdysin
ansiokyvyttin tai jolla on jelje[e vain merkityksetdn osa ansiokyvystii. Tiimii
eliike koostuu perus-, tytikyvytttimyys- ja ansiokyvyttrimyysosista ja eliikeli-
sdstii. Korkeimman eltikkeen tiiysi mdiird on yksiniiiselle ja naimisissa olevalle,
jonka puoliso ei saa eldkettii, 8.472 DKK kuukaudessa. Jos molemmat puolisot
saavat tiimiin eldkkeen, sen t[ysi miiilrd on molemmille 7.419 DKK kuukau-
dessa.

Keskimmiinen elflke my<innetiiiin I 8 - 59-vuotiaalle vakuutetulle, jonka an-
siokyky on alentunut noin kaksi kolmasosaa, ja 60-66-vuotiaalle vakuutetul-
le, jonka tytikyvytttimyys on samaa luokkaa kuin korkeinta eldkettd saavalla
vakuutetulla. Etuus koostuu perus- ja ty<ikyvytttimyysosasta sek[ eldkelisiistii.
T?iysi miiiirii on yksiniiiselle eliikkeensaajalle ja naimisissa olevalle, jonka puo-
liso ei saa eldkettii, 6.144 DKK kuukaudessa. Jos molemmat puolisot saavat
eldkkeen, mdzird on molemmille 5.735 DKK kuukaudessa.

Korotettu, tavallinen elEke tai tavallinen elflke mycinnetiiiin 18-66-vuotiaal-
le vakuutetulle, jonka ansiokyky on alentunut terveydellisten syiden vuoksi
viihintiiiin puolella, ja l6-66-vuotiaalle vakuutetulle, jonka ansiokyky on
alentunut vzihintiiiin puolella muiden kuin terveydellisten syiden vuoksi, sekd
50-66-vuotiaalle vakuutetulle terveydellisten ja sosiaalisten syiden niin vaa-
tiessa. Eliike on korotettu alle 60-vuotiailla ja tavallinen 60 vuotta tiiyttiineil-
H.

Korotettu eliike koostuu perusosasta ja eliikelisiistd sekii varhaiseldkeosasta.
Korotetun eliikkeen tEysi miiiirii on 5.375 DKK kuukaudessa yksindiselle ja
naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa eldkettii. Jos naimisissa olevan puoliso
saa mytis eliikettd, sen tiiysi miitirii on molemmille 5.205 DKK kuukaudessa.
Tavallinen eliike muodostuu perusosasta ja eliikelisiistii. Sen tdysi mdiird on
yksiniiiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa eldkettii, 4.535 DKK
kuukaudessa. Jos molemmat puolisot saavat eldkkeen, sen tdysi miiiir:i on
4.365 DKK kuukaudessa molemmille.

Tuloharkinnassa kiiytetiiiin samoja perusteita ja tulorajoja kuin vanhuus-
eliikkeessd.

Lesket saavat leskenellkkeen asemesta korotetun tavallisen tai tavallisen
aikaiseliikkeen, elleivdt ole tycilqrvytt<imyyden perusteella oikeutettuja kor-
keimpaan tai keskimmdiseen aikaiseliikkeeseen.

Aikaiseliikettii voidaan korottaa henkiltikohtaisella lisiillii samalla tavalla
kuin vanhuuseldkkeessii. Lisiiksi voidaan maksaa tasasuuruista apulisiiii 18-
67-vuotiaalle henkiltille, joka tarvitsee pysyv[sti toisen henkiltin apua tai jonka
tytikyvytttimyys aiheutuu voimakkaasta heikkondkriisyydestii tai sokeudesta.
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Apulisiin mddr[ on 1.680 DKK kuukaudessa. Hoitolisiiii maksetaan, jos edun-
saaja on jatkuvasti toisen henkiltin hoidon tai ldsniiolon tarpeessa. Hoitolisiin
m?iiirii on 3.352 DKK kuukaudessa. Apulisiiii ja hoitolisiiii ei makseta saman-
aikaisesti.

Vakuutetulla, joka on tytikyvyt<in, mutta joka ei saa eliikettii koska jatkaa
edelleen ty<intekoa, on oikeus tyiikyvyttdmyystukeen, jos h[n muutoin olisi
oikeutettu korkeimpaan tai keskimmiiiseen aikaiseldkkeeseen. Samanlaista tu-
kea maksetaan kuuroille henkil<iille. Etuuden miiiirii on 1.619 DKK kuukau-
dessa yksiniiiselle ja naimisissa olevalle, jonka puoliso ei saa tydkyvytttimyys-
tukea. Jos molemmat puolisot saavat tycikyvytttimyystukea, etuus on molem-
mille 1.313 DKK kuukaudessa.

Aikaiseliike muutetaan vanhuuseldkkeeksi 67 vuoden iiissd. Apu- ja hoitoli-
sien maksamista voidaan jatkaa 67 vuoden iiin tdyttilmisen jdlkeenkin.

Asumistuki. Eldkkeensaajalle maksetaan tulosidonnaista asumistukea, jos
asumiskustannukset omassa tai vuokra-asunnossa ylittiiviit tuloista, perheen
koosta ja asunnon huoneiden lukumddrdstii riippuvan alarajan. Asumistuki on
enint?iiin 1.929 DKK kuukaudessa.

Indeksitarkistus. Eldkkeitii tarkistetaan elinkustannusindeksin perusteella
kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heiniikuussa. Tarkistus edellyttiiii viihintiiiin 3
prosentin muutosta indeksissii.

Rahoitus. Kansaneldkkeet rahoitetaan p[iiosin valtion varoista. Vakuutetut
maksavat vanhuuseldkkeitii varten 3,5 prosenttia tulostaan. Ty<inantajilta peri-
tiliin aikaiseliikkeiden kustannuksiin 190 DKK vuodessa jokaisesta kokovuoti-
sesta ty<intekijiistii. Kunnat maksavat neljdsosan henkil<ikohtaisten lisien kus-
tannuksista.

Hallinto. Kansaneliikejiirjestelmiiti varten ei ole perustettu erillistii hallinto-
organisaatiota. Kuntien viranomaiset vastaanottavat eldkehakemukset, teke-
viit eliikepiiiittikset ja maksavat el[kkeet. Lddnintasolla toimivilla kuntoutus- ja
eltikelautakunnilla on lopullinen ratkaisuvalta aikaiseldkepdtittiksissii.

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

Muutoksenhakueliminii toimivat kuntien viranomaiset, ld[nien valituslau-
takunnat ja ylimptin[ sosiaaliasiain valituslautakunta.

YarhaiselSike. Tytitttimyysvakuutukseen kuuluva varhaiseldke (vuodelta
1979) maksetaan 60 vuotta tiiyttiineelle vapaaehtoisesti eliikkeelle jiiiiviille
vakuutetulle. Eliikkeen saadakseen vakuutetun on pitiinyt kuulua tyritt<imyys-
kassaan viihintiiiin l0 vuoden ajan viimeisistii 15 vuodesta. Eliikkeen miitirii
riippuu eliikeajan pituudesta sekii tyotttimyyspdiviirahan miiiiriistii. Ensimmiii-
seltii 30 kuukaudelta varhaiseliike on yhtti suuri kuin tydtttimyyspiiivdraha
(enintiiiin 121.368 DKK vuodessa). Lopulta eliikeajalta vanhuuseldkeikiiiin asti
varhaiseliike on 80 prosenttia tytitttimyyspeiivilrahasta. Varhaiseldke on tulosi-
donnainen vapaaehtoisista lisiieliikejiirjestelmistii saataviin eliikkeisiin niihden.
Eliikkeensaaja voi tehdii tytitd vuodessa edelleen enintddn 200 tunnin ajan
ilman, ettii sillii on vaikutusta varhaiseldkkeeseen.
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8. 5.2. Osael?ikejtirjestelmii

Ulottuvuus. Osaeliikettii (vuodelta I 98 7) maksetaan osa-aikatytihrin yhdistetty-
nii 60-66-vuotiaalle palkansaajalle ja itsendiselle yrittiijiille. Osael?ike edellyt-
tild,, etti edunsaaja asuu ja tytiskentelee Tanskassa tai tanskalaisessa aluksessa.
Lisiiksi edellytetiiiin, ettii edunsaaja on maksanut vakuutusmaksuja palkansaa-
jien lisiieliikejlirjestelmdiin viihintiiiin l0 vuodelta viimeisten 20 vuoden aikana
ja on tytiskennellyt palkansaajana viimeisten 12 kuukauden aikana viihint?iiin
yhdeksiin kuukauden ajan.

Tytiaikaa on osaeldkkeeseen viihennettiivti vdhintiiiin kahdeksalla tunnilla
(seitsemdllii tunnilla tammikuusta l99l liihtien) viikossa tai viihintiiiin neljiis-
osalla keskimiiiiriiisestd viikkotydajasta viimeisten yhdeksdn kuukauden ajalta.
Jiiljelle jiiiiviin keskimddr?iisen ty<iajan tulee olla viihintd?in 15 ja enintiiiin 30
tuntia viikossa. Osaeldkkeelle siirtymisen jdlkeinen tytiaika on jaksotettava
siten, ettd jokaiseen neljdnnesvuoteen sisiiltyy ainakin 20 tyopiiivii?i.

Osaelflke. Osaeliike md?irflytyy sairausvakuutuksen piiiviirahan mukaan.
Vuosittaisen osaeliikkeen mdilrd on l/38 (l/37 tammikuusta 1991 Hhtien) sai-
rausvakuutuksen piiiviirahan tiiydestii miiiiriistii jokaiselta tiiydeltii tunnilta,
jolla keskimflirdistfr viikottaista ty<iaikaa alennetaan. Osaeliikkeelle siirtymistii
edeltdvdstii tytiajasta otetaan huomioon enintddn 38 viikkoty<ituntia (37 viik-
kotytituntia tammikuusta 1991l?ihtien). Tiiysi osaeldke on 15 tuntia viikossa
tytiskenteleviille 6.287 DKK kuukaudessa. Osael?ike voi olla el?ikettii ensim-
miiisen kerran laskettaessa korkeintaan 90 prosenttia osaeliikkeelle siirtymistii
edeltiiviin ja elilkkeelle siirtymisen jiilkeen saatavan tyritulon erotuksesta. Osa-
eliikkeen miiiirii alenee 2,5 vuoden kuluttua 80 prosenttiin tilydestii miiiiriis-
tiiiin.

Eliikettii maksetaan 67 vuoden vanhuuseldkeikiiiin asti.
Indeksitarkistus. Eliikkeen miiiiriiii tarkistetaan kerran vuodessa, huhtikuussa.
Rahoitus. Osaeltikkeet rahoitetaan valtion varoista.
Hallinto. Eliikkeiden hallinnosta vastaavat samat viranomaiset kuin kansan-

eliikej iirj estelmiissii.

8. 5. 3. Palkansaajien lisiieliikejiirjestelm[

Ulottuvuus. Tytimarkkinajiirjesttijen perustamaan lisiieliikejdrjestelmddn (vuo-
delta 1964) kuuluvat pakollisesti 16-66-vuotiaat yksityisen ja julkisen sekto-
rin palkansaajat, joiden tytiaika on viihintdiin l0 tuntia viikossa tai 43 l/3
tuntia kuukaudessa. Itseniiiset yrittiijiit ovat periaatteessa j?irjestelmiin ulko-
puolella, mutta henkil<i, joka saa tuloa sekii yrittiijflnii ettii palkansaajana, las-
ketaan palkansaajaksi ja siten jtirjestelmiiiin kuuluvaksi. Jos palkansaaja siirtyy
itseniiiseksi yrittiijiiksi, hlnelld on oikeus pysye edelleen jiidestelmiissii, mikiili
hiin on kuulunut sen piiriin palkansaajana viihintiliin kolme vuotta.

Etuudet. Lisiieliikejiirjestelmiisti maksetaan vanhuus- ja leskeneliikettii.
Yanhuuselflke. Vanhuuseltike maksetaan 67 vuoden iiistii. Eliikkeen ottami-

nen ei edellytii tytinteon lopettamista. Eliikkeen ottamista on mahdollista lykii-
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td 70 vuoden ikiiiin asti, jolloin sen mddrd kasvaa 10 prosenttia vuodessa.
Eldkkeen miiflrfl muodostuu siten, ettd jokainen vakuutusvuosi, jolta on

maksettu vakuutusmaksuja, kartuttaa eldkettd tiety[e rahamziiiriillii. Tiiysi el2i-
ke maksetaan 40 vakuutusvuoden jillkeen, mutta ne vakuutetut, jotka ovat
olleet jiirjestelmiissd sen voimaantulosta lzihtien saavat tiiyden eliikkeen 35
vakuutusvuoden perusteella. Eliikkeen enimmdismdiird tulee nykytasossa ole-
maan 16.200 DKK vuodessa 40 vakuutusvuoden j?ilkeen. Varsinaisen eliik-
keen lisdnd maksetaan bonusta, joka muodostuu jiirjestelmiin peruskoron ylit-
tiiviistii korkotuotosta.

Huhtikuun 1990 jiilkeen eldkkeelle jiiiivii saa lisiiekikkeend enintiiiin 600
DKK kuukaudessa. Bonusta tiistii miiiiriistd on noin kolmasosa. Eliike makse-
taan vuosittaisena kertasummana, jos sen mdiird on alle 600 DKK vuodessa.

Leskenelllke. Leskeneliike maksetaan 62 vuotta tdyttdneelle nais- tai mies-
leskelle, jonka avioliitto oli jatkunut ainakin 10 vuotta. Edunjiittiij?in edellyte-
ttiiin kuuluneen jiirjestelmddn vdhintiiiin 10 vuotta.

Leskeneliikkeen miiiirii on puolet lisiieliikejiirjestelm[n mukaisesta edunjdt-
tdjdn vanhuuseliikkeestd tai, jos edunjiittiijii ei vielii ollut eldkkee[e, siita elak-
keestd, jonka hiin olisi kuollessaan saanut.

Mikeli leskelld on oikeus elIkkeeseen useamman kuin yhden avioliiton
perusteella, yhdistetyt el[kkeet saavat olla enintiiiin puolet tiiydestd lisiieliik-
keestti ja mahdollisista lykkiiyskorotuksista. Siinii tapauksessa, ettd leski on itse
ansainnut omaa eldkettd, hiin voi 67 vuoden idss[ saada joko oman vanhuus-
eliikkeen tai leskenel?ikkeen riippuen siitd, kumpi on suurempi.

Leskeneldke maksetaan mytis eronneelle naiselle. Eldkkeen mdzird on t61l<iin
suhteessa avioliiton aikaisiin vakuutusvuosiin.

Leskeneliike piiiittyy lesken solmiessa uuden avioliiton, mutta alkaa uudel-
leen, jos avioliitto purkautuu. Viimeksi mainittu siiiinntis ei kuitenkaan koske
eronnutta naista, joka oli mennyt uuteen avioliittoon.

Indeksitarkistus. Eliikkeiden tarkistus ei ole automaattista. Eliikkeitii voi-
daan tarkistaa j iirj estelmiin tuottamasta ylijiiiimiistii.

Rahoitus. Vakuutetut ja tytinantajat vastaavat jiirjestelmiin rahoituksesta.
Kuukausipalkasta vakuutetut maksavat vakuutusmaksua 64,80 DKK ja tyon-
antajat 129,60 DKK. Jos tyriaika on kuukaudessa alle 130 tuntia, mutta ainakin
86 2/3 tuntia, vakuutetun vakuutusmaksu on 43,20 DKK ja tytinantajan 86,40
DKK kuukaudessa. Jos tytiaika on 43 l/3-86 l/3 tuntia, vakuutusmaksut
ovat vastaavasti 21,60 ja 43,20 DKK kuukaudessa. Viikkopalkkaisilla vakuu-
tusmaksut ovat viikossa neljdsosa edellisistii. Tuntity<issil maksut ovat 0,30 ja
0,60 DKK tunnilta.

Lisiieldkej ?irjestelmii on voimakkaasti rahastoiva. Rahasto, on sij oitgttu pii2i-
asiassa arvopapereihin. Tytinantajan takaisinlainaus muodostaa alle yhden
prosentin sijoitetusta piieiomasta.

Valtio on vuodesta 1984liihtien perinyt eliikejiirjestelmiltti - palkansaajien
lisiieliikejiirjestelmii mukaanluettuna - erityisveroa. Vero on se osa korkotuo-
tosta, j oka ylittii?i 3, 5 prosenttia lisiittynd inflaatioprosentilla.

Hallinto. Tytimarkkinoiden lisiieliike-niminen laitos hoitaa jiirjestelmiin hal-
linnon. Laitoksen johdossa ovat edustajisto ja hallitus. Edustajisto koostuu
palkansaajien, tytinantajien ja valtion edustajista. Hallituksessa palkansaajat ja
tytinantajat ovat yhtiil?iisesti edustettuina.
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Keskuslaitos keriiii vakuutusmaksut suoraan tyrinantajilta sekii myrint?iii ja
maksaa eldkkeet. Eldkehakemusten vastaanotto tapahtuu kuntien viranomais-
ten sekii maan pankkien ja s?iiisttikassojen viilityksellii.

Tytiministeri<illii on j ii{ estelmdn ylin valvontaoikeus.
Muutoksenhakuelimend toimii tytiministeritin asettama valituslautakunta.
Palkansaajien elinkustannuskorvausrahasto. Vuosien I97 7 -7 9 tulopolitii-

kasta sovittaessa piiiitettiin, ettli osa hintojen nousun aiheuttamasta palkkojen
korotuksesta siirretiiiin - ei suoraan palkansaajille - vaan palkansaajan tilille
tdtd varten perustettuun palkansaajien elinkustannuskorvausrahastoon. Ra-
haston hallinto annettiin palkansaajien lisiieliikejiirjestelmiist[ vastaavalle lai-
tokselle. Palkansaajan piiiiomatilid kartutetaan sijoitetun piiiioman korkotuo-
tolla. Palkansaaja saa varat kertasuorituksena kiiyttririnsd el[kkeelle siirtyes-
sddn. Vuonna 1989 kertasuoritus oli 6.900 DKK.

8.5.4. Julkisen sektorin lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus. Valtion ja kuntien palveluksessa olevien listieliiketurva perustuu
virkamieslakiin, kuntakohtaisiin jiirjestelyihin ja tytimarkkinajiirjest<ijen vdli-
siin sopimuksiin. Julkisen sektorin lisiieliiketurvan uudistaminen on aloitettu
vuonna I 990. Voimassa olevien lisiiel?ikejiirjestelmien lukumiiziriistd ja niiden
piirissii olevista vakuutetuista ei ole tarkkoja tilastotietoja. Seuraava kuvaus
lisiieliiketurvasta perustuu niin sanottuun tyypilliseen eliikejiirjestelyyn.

Eliikkeet. Lisiieliikejiirjestelmistii maksetaan vanhuus-, tyrilqrvyttrimyys- ja
perhe-eliikkeitii.

Vanhuuselflke. Vanhuuseliike miiiriiytyy vakuutusvuosien lukumiiiiriin ja
loppupalkan mukaan. Tiiysi el?ike on 50-80 prosenttia loppupalkasta 37
vakuutusvuoden jiilkeen. Vakuutusvuosien laskeminen aloitetaan tavallisesti
25 vuoden iiistii. Eltikeikd on 67 vuotta, joskin tietyissii ammateissa se voi olla
tritii alhaisempi. Vakuutettu voi ottaa eliikkeensii alennettuna jo 60 vuoden
iiissii tai lykiitii sen aina 70 vuoteen.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytttimyyseliike lasketaan samalla tavalla kuin
vanhuuseldke ottamalla vanhuuseliikeikiitin jeljele oleva aika huomioon eldk-
keeseen oikeuttavana aikana. Eliike edellyttiiii tyrikyvyn alentumista viihintiiiin
kolmasosaan ttiydestii tytikyvystii.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan nais- ja miesleskelle sekii lapsille.
Yleensii leskeneliike on 66 prosenttia edunjiittiijiin loppupalkasta tai el[kkeestii.
Lapselle eliikeprosentti on tiitii alempi.

Yhteensovitus. El?ike yhteensovitetaan kansaneliikkeen kanssa siten, ettd
lisiieliikettii alennetaan vakuutusvuosien mddriistii riippuvalla rahasummalla.
Yhteensovituksesta kansaneldkkeen kanssa tullaan asteittain luopumaan. Pal-
kansaajien lis?ieliikejiirjestelmiistii maksettava lis?ieliike on jo yhteensovituksen
ulkopuolella.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia el?ikkeitii tarkistetaan palkkojen tarkistuk-
sen yhteydessii.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan julkisin varoin. Vakuutetut kuitenkin osallis-
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tuvat ty<imarkkinajiirjest<ijen sopimuksilla perustettujen eliikejiirjestelmien
kustannuksiin.

Hallinto. Valtion palveluksessa oleville eldkkeet maksetaan Valtiokonttoris-
ta ja kunnan palveluksessa oleville asianomaisen kunnan varoista, ellei eliike-
j[rjestely?i varten ole perustettu eldkekassaa. Elikekassoja on mm. sairaanhoi-
toalalla, opettajilla ja lakimiehillii.

8.5.5. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoinen lisiielf,kej?irjestelmti jiirjestetiiiin eliike-
kassassa, vakuutusyhti<issd tai siiiisttisopimuksella pankissa. Eliikekassan pe-
rustaminen edellyttiiii vdhintii?in 50 vakuutettua. Kassoja on noin 150. Noin
puolet niistii on sellaisia, joihin ei eniiii oteta uusia jiiseniii. Osa lisiieliikejiirjes-
telmistd perustuu tyrimarkkinaosapuolten v:ilisiin sopimuksiin. Yksityisten
tytinantajien ohella valtio ja kunnat ovat tehneet niiitii sopimuksia. Toimihen-
kiltiistii noin puolet ja tytintekij<iistii noin 10 prosenttia on lisdeliikej?irjestel-
mien piirissii.

Eliikejiirjestelmiin piiriin tullaan yleensd 25 vuoden iiissii kuuden kuukauden
tai yhden vuoden palvelusajan jiilkeen.

Elflkkeet. Eliikejiirjestelmii voi olla joko jatkuvia vanhuus-, tytikyvytt<i-
myys- ja perhe-eliikkeit?i maksava elflkevakuutus tai kertasuoritteisia etuuksia
maksava pdiiomavakuutus tai niiiden yhdistelmii. Viimeksi mainitussa vakuu-
tettu voi itse pI?ittiiii, ottaako hdn karttuneen eliikeoikeuden jatkuvana el6kkee-
n[ vai kertasuorituksena.

[,ain mukaan eliiketurvan on siiilyttiivii koskemattomana sen jdlkeen, kun
vakuutettu on tiiyttiinyt 30 vuotta ja ollut jiirjestelmiiss[ viihintdiin viisi vuotta.
KHytdnn<issd ansaittu eliikeoikeus useimmiten siiilyy koskemattomana ilman
ikii- ja palveluaikarajoituksia.

Yanhuuselflke. Vanhuuseliike maksetaan yleensei 67 vuoden iiissti. Alennet-
tuna eltke voidaan useimmissa jiirjestelyissd saada jo 60 vuoden idss6. Jatku-
via eliikkeitil maksavissa jiirjestelyissil eliike miiiiriiytyy palkan ja vakuutusajan
pituuden mukaan. Ttiysi vanhuuselIke on 40 vakuutusvuoden jiilkeen 60-70
prosenttia eliikkeen perusteena olevasta loppupalkasta yhteensovitettuna yleis-
ten eliikkeiden kanssa.

Tytikyvytttimyyselflke. Vakuutusyhtioissii ja eliikekassoissa toteutetuissa va-
kuutuksissa maksetaan yleens[ jatkuvaa ty<ikyryttcimyyseliikettd, kun vakuu-
tetun tytikyky on alentunut viihinttiiin kahdella kolmasosalla. Tdysi eliike on
tavallisesti vanhuuseldkkeen suuruinen. Vakuutussopimuksiin sisiiltyy aina
mahdollisuus maksaa vakuutetulle vakuutusmaksut takaisin, jos oikeutta elzik-
keeseen ei synny. Eliike voidaan mytis maksaa kertasuorituksena. Pankkien
kautta jiirjestetyissd vakuutuksissa maksetaan yleensii vain vakuutusmaksut
takaisin.

Perhe-elflke. P[domavakuutuksissa maksetaan perhe-eliikkeenii yleensd ker-
tasuorituksena edunjiittiijiille karttunut vanhuuseldkeoikeus. Pankeissa jiirjes-
tetyissii vakuutuksissa maksetaan yleensd vain vakuutusmaksut takaisin.

Vakuutusyhtitiissii ja ellkekassoissa jiirjestetyissd vakuutuksissa perhe-eliike
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maksetaan nais- ja miesleskelle sekii lapselle. Leskenekike on 60- 100 ja lap-
seneldke 10-25 prosenttia edunj?ittiijiin vanhuuseliikkeestii. Tziysorvoille mdd-
rdt ovat kaksinkertaiset. Eriiissii jiirjestelmissii leskille maksetaan lisdetuutena
20-50 prosenttia edunjiittiijiin vanhuuselilkkeestE, jos leski ei ole oikeutettu
kansaneliikej drjestelmiln aikaiseliikkeeseen sen tuloharkinnan vuoksi.

Perhe-eliiketurvaa tiiydennetiiiin yleisesti kertasuoritteisia etuuksia maksa-
valla ryhmflvakuutuksella sekii hautausavustuksella. Ryhmiivakuutuksen etuus
voi olla enintiizin 540.000 DKK. Hautausavustuksen miliirti on tavallisesti kak-
si kertaa edunjiittiijiin vanhuuseliikeoikeuden mddrd.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan useimmiten jiirjes-
telmien ylijiiiimiin sallimissa rajoissa.

Rahoitus. Yleensii vakuutetut maksavat kolmasosan ja ty<inantaja kaksi kol-
masosaa lisiieliikkeiden kustannuksista.

Valtio valvoo lisiieliikejlrjestelmien sijoitustoimintaa. Valtio perii lisiieliike-
jiirjestelmiltii samanlaisen 'el6keveron' kuin palkansaajien lisiieliikejiirjestel-
mdssd.
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9. Ldnsi-Euroopasta

9.1. Alankomaat
Eliikejiirjestelmdt:
- kansaneliikej iirj estelmii
- palkansaaj ien lisiieliikejiirjestelmdt

- yksityisen sektorin lisiieliikej?irjestelmdt
- julkisen sektorin lisiieliikejiirjestelmd

- varhaiselIkejdrjestelmdt

(l guldeni/NlG = 2,10 FIM)

9. 1 . I . Kansaneliikejiirjestelmzi

Ulottuvuus. Kansaneldkejdrjestelmd muodostuu neljdstii eldkelaista. Vanhuus-
eldkelaki (vuodelta 1957) ja perhe-elzikelaki (1959) kattavat koko vdestcin. Ylei-
nen ty<ikyvyttrimyyseliikelaki (1975) kattaa kaikki l8 vuotta tziyttdneet henki-
l<it. Tytikyvytt<imyyseliikelaki (1966) kattaa tytissd olevat palkansaajat.

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

Etuudet. Kansaneldkejzirjestelmdn maksamat vanhuus- ja perhe-eldkkeet
ovat tasasuuruisia. Yleisessd ty<ikyvytt<imyyseldkelaissa eliikkeet ovat tasasuu-
ruisia, vaihdellen kuitenkin tyokyvytttimyysasteen mukaan. Ty<ikyvytt<imyys-
ekikelain eldkkeet miiiiriiytyviit ansioiden ja ty<ikyvyttomyysasteen mukaan.
Hautausavustus maksetaan sairausvakuutuksesta palkansaajavakuutettujen
jiilkeen.

Vanhuus- ja perhe-elzikkeet maksetaan ulkomaille myris ilman sosiaaliturva-
sopimusta.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan naisille ja miehille 65 vuoden iziss:i.
Tdyden eldkkeen saamiseksi vaaditaan, ettd vakuutettu on maksanut vakuu-
tusmaksut jokaiselta vuodelta 15 vuoden iiist[ 65 vuoden ikiiiin. Jos vakuutettu
ei ole maksanut tdyttd mdiir[ii maksuja, elaikettti alennetaan 2 prosenttia kuta-
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kin puuttuvaa vuotta kohti. Viihennystzi ei kuitenkaan tehdd niillii henkilt illA,
jotka ovat tdytt[neet 15 vuotta ennen vuotta 1957, ovat maan kansalaisia ja
ovat asuneet maassa vdhintdiin kuusi vuotta 59 vuoden idn tdyttuimisen jiil-
keen. Eldkkeen saaminen ei vaadi ty<inteon lopettamista.

Tdyden vanhuuseldkkeen miiiirii on yhdelle eldkkeensaajalle 1.300 NLG
kuukaudessa ja eldkkeensaaja-avioparille yhteensd 1.810 NLG kuukaudessa.
Avoliitossa elzivd ja asuinkumppani sukupuolesta riippumatta rinnastetaan
avioliitossa olevaan. Eliikkeisiin maksetaan lomarahana kerran vuodessa -
toukokuussa - yhdelle eldkkeensaajalle 937 NLG ja avioparille 1.333 NLG.

Vanhuuseldkkeen suuruus m66riiytyy siten, ettd yhdelle eldkkeensaajalle elti-
ke on 70 prosenttia maan nettovdhimmdispalkasta. Avioparille ja muille
yhdessd asuville, jotka ovat tdyttdneet 65 vuotta, eldke on yhteensd nettovd-
himmziispalkan suuruinen. Jos puoliso tai asuinkumppani on alle 65-vuotias,
maksetaan eldkeidn tziytteineelle eldkettii 70 prosenttia ja elzikeizin alapuolella
olevalle 30 prosenttia nettovdhimmdispalkasta. Viimeksi mainittu eldke on
ansiotulosidonnainen, jos edunsaaja on alle 60-vuotias. Kun nuorempi puoliso
tai asuinkumppani tdyttaa 65 vuotta, maksetaan hdnelle 50 prosenttia nettov6-
himmdispalkasta ja toisen saamaa eldkettd alennetaan 50 prosenttiin nettovd-
himmziispalkasta.

Alle l8-vuotiasta lasta kotona huoltavalle naimattomalle tai erossa olevalle
eldkkeensaajalle maksetaan vanhuuseldkkeenii 180 prosenttia naimisissa ole-
valle elzikkeensaajalle maksettavasta eliikkeestd.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytt<imyyseldke my<innetddn vakuutetulle,
joka on sairauden tai heikkouden vuoksi tdysin tai osittain kyvyton ansaitse-
maan ty<issd, joka vastaa hdnen voimiaan ja kykyjiiiin ja jota hdnen koulutuk-
sensa ja aikaisemman ty<insd huomioon ottaen kohtuudella voidaan odottaa
tekevdn, niitd ansioita, joita ruumiillisesti ja henkisesti terveet vakuutetut
samanlaisella koulutuksella ja ty<ipaikalla tavallisesti ansaitsevat. Ty<imarkki-
natilanne otetaan huomioon siten, ettd sopivan tytin puute oikeuttaa tdyteen
tytikyvyttcimyyseliikkeeseen, vaikka lddketieteellisesti katsottuna tyokykyii oli-
sikin jiiljellii.

Yleisessii tyiikyvytttimyyseliikelaissa ty<ikyvyttomiit jaetaan kuuteen luok-
kaan tyokyvytttimyysasteen mukaan. Luokat ovat 25-34, 35-44, 45-54,
55-64,65-79 ja 80-100 prosenttia. Elaike mddrdytyy tasasuuruisena siten,
ettd eldke on alimmasta ty<ikyvytt<imyysluokasta yltispdin 21, 28, 35, 42, 50,7 5
ja 70 prosenttia niin kutsutusta perusmdiiriistd. Tiiysi perusmddrd on 92,52
NLG piiiviissd. Alle 23-vuotiaalla perusmdtirzi on pienempi. Huollettavasta
puolisosta ja lapsista perusmddr[dn tulee korotus.

Tytikyvytttimyyseliikelain perusteella maksettavat eldkkeet mzidrdytyvdt tyti-
kyvytttimyysasteen ja ansioiden mukaan. Ty<ikyvytttimzit jaetaan seitsemddn
luokkaan ty<ikyvytt<imyysasteen mukaan. Luokat ovat l5-24, 25-34, 35-
44, 45-54, 55-64, 65-79 ja 80-100 prosenttia. Elzikkeet ovat vastaavasti
luokasta riippuen 14,21,28,35,42, 50,75 ja 70 prosenttia eldkkeen perusteena
olevasta tulosta. Eliikkeen perusteena olevalla tulolla on enimmdismzieirzi -
265,87 NLG piiiviissd. Eldkkeestd vdhennetd?in yleisen ty<ikyvyttomyyseldke-
lain perusteella maksettava eldke.

Molemmissa eldkelaeissa maksetaan korkein eldke, jos eldkkeensaaja tarvit-
see toisen henkil<in jatkuvaa hoitoa.
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Lomaraha on 8 prosenttia edellisen vuoden tyokyvytt<imyyselzikkeen mdd-
rzistri. Lomaraha maksetaan kerran vuodessa - toukokuussa.

Tyrikyvytt<imyyseldke tulee maksuun vuoden kuluttua ty<ikyvytt<imyyden
alkamisesta. Tdmdn ajan maksetaan sairausvakuutuksen pdivdrahaa. Ty<iky-
vyttrimyyseldke muutetaan vanhuuseldkkeeksi eldkkeensaajan tdyttdesszi 65
vuotta.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle ja lapselle. Alankomaiden
hallinto-oikeus pii?itti vuoden 1989 alussa, ettd leskenelzike on maksettava
miesleskille samoilla edellytyksilld kuin naisleskille. Piiiit<is on pantu tziytin-
t<itin, mutta se ei ole lopullinen, koska siitzi on valitettu korkeimpaan oikeu-
teen.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan leskelle, joka huoltaa alle l8-vuotiasta
lasta. Ellei huoltovelvollisuutta ole, lesken edellytetddn tdyttdneen 40 vuotta tai
olevan tyokyvyttin vdhintiiiin kolmen kuukauden ajan edunjdttiij?in kuoleman
jailkeen. Eldke maksetaan my<is edunjiittiij?in kuollessa 35-39-vuotiaalle les-
kelle, jonka lapsi oli mennyt naimisiin tai kuollut ennen edunj?ittiijiin kuole-
maa. Jos edunjiittiijii oli tuiyttdnyt 65 vuotta avioliittoa solmittaessa, avioliiton
edellytetzldn jatkuneen vzihintzlrin viisi vuotta, ellei avioliitosta ollut syntynyt
lasta.

Eliike maksetaan leskelle 65 vuoden ikddn asti. Jos leski solmii uuden
avioliiton, ekikkeen maksu lopetetaan. Tiill<iin hrinelle maksetaan kertasuori-
tuksena enintriiin vuoden leskeneldkettd vastaava summa.

Jollei leski ole oikeutettu varsinaiseen leskeneldkkeeseen, hdnelle maksetaan
viiliaikainen leskenavustus. Avustus maksetaan kuudelta kuukaudelta, jos leski
on alle 27-vuotias. Jokaista ikdvuotta kohti 26 vuoden idn jdlkeen avustuksen
maksamista jatketaan yhdellii kuukaudella. Enintiidn avustusta maksetaan 19
kuukaudelta.

Leskeneldkkeen ja viiliaikaisen leskenavustuksen mliiirii on leskelle, jolla ei
ole huollettavanaan alle l8-vuotiasta lasta, 1.555 NLG kuukaudessa. Jos les-
kelld on huollettavanaan alle l8-vuotias lapsi, eliike or,2.228 NLG kuukaudes-
sa. Lomaraha on 1.178 NLG leskelle, jolla ei ole alle 18-vuotiasta lasta. Sama
m:iiirzl maksetaan my<is viiliaikaista leskenavustusta saavalle. Jos leskelld on
alle l8-vuotias lapsi, lomaraha on 1.683 NLG.

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

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan vain tdysorvoille. Eliike maksetaan l6
vuoden tai 18 vuoden ikddn asti, jos lapsi on ty<ikyvytcin tai 27 vuoden ik[zin
asti, jos lapsi jatkaa opiskeluaan. Lapseneldke on alle lO-vuotiaalle 498 NLG,
l0-15-vuotiaalle 746 NLG ja l6 vuotta ttiyttiineelle 995 NLG kuukaudessa.
Kerran vuodessa maksettavat lomarahat ovat vastaavasti 377 NLG, 566 NLG
ja 754 NLG.

Indeksitarkistus. Kansaneliikkeitd tarkistetaan palkkaindeksin perusteella
kaksi kertaa vuodessa - tammikuussa ja heindkuussa. Vakuutusmaksuperus-
teen yldraja tarkistetaan palkkaindeksin mukaan kerran vuodessa.

Rahoitus. Vakuutetut ja valtio vastaavat eliikkeiden rahoituksesta. Rahoitus
perustuu jakojiirjestelmddn. Vakuutusmaksut kootaan verotuksen yhteydes-
sd.

Vakuutetun vakuutusmaksu vanhuuseldkkeisiin on 14,3 prosenttia, perhe-
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eldkkeisiin 1,25 prosenttia ja yleisiin tytikyvytt<imyyselzikkeisiin 1,15 prosent-
tia vakuutusmaksun perusteena olevasta tulosta, jonka yldraja on 3.510,25
NLG kuukaudessa. Vakuutettu maksaa lisdksi palkansaajien ty<ikyvytt<imyys-
eldkettd varten 12,15 prosenttia palkastaan, jonka yldrajana on 265 NLG piii-
vdssd - viitenzi pdiviind viikossa.

Palkansaajien tytikyvytttimyyselaikettd varten vakuutettu ei maksa vakuu-
tusmaksua ensimm[iseste 9l NLG suuruisesta piiivdpalkan osasta, koska yleis-
te tytikyvytt<imyyseleikettd varten koottavat maksut peittdviit sen.

Itsenriiset yrittiijiit maksavat omaa eldketurvaansa varten samansuuruiset
maksut kuin vakuutetut palkansaajat.

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

Tytikyvytttimyys- ja perhe-elzikkeisiin tarkoitetuista maksuista rahoitetaan
myris tapaturmavakuutuksen ty<ikyvyttcimyyseldkkeet.

Hallinto. Sosiaalivakuutuspankki huolehtii vanhuus- ja perhe-eldkkeiden
hallinnosta. Sosiaalivakuutuspankin alaisena on eri paikkakunnilla yhteenszi
23 tyrineuvostoa, jotka my<intdvzit ja maksavat elzlkkeet. Ty<ineuvostojen hal-
lintoelimet koostuvat vakuutettujen ja ty<inantajien edustajista.

Tycikyvytt<imyysel2ikkeiden hallinto on 25 toimialayhdistyksellii, jotka on
perustettu teollisuuden pdzihaaroja varten. Vakuutetut ja ty<inantajat ovat
edustettuina yhdistysten hallinnossa.

Sosiaali- ja terveysministeridllii on kansaneldkejdrjestelmzin ylin valvonta.
Eldkkeiden valituselimind toimivat alueelliset valituslautakunnat ja niiden

yldpuolella ylin valituslautakunta. Valtiovarainministeri<i toimii valituselime-
nd vakuutusmaksuja koskevissa asioissa.

9 .1 .2. Palkansaajien lis[eltikejiirjestelmeit

Yksityisen sektorin lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Yksityisen sektorin palkansaajien lisdeldketurvasta
huolehtivat teollisuusalakohtaiset eldkekassat, yrityskohtaiset eldkekassat ja
vakuutusyhti<iistii otetut eldkevakuutukset. Noin 80 prosenttia palkansaajista
on lisiieldketurvan piirissii. Eldketurva ei ole pakollinen, mutta sosiaali- ja ter-
veysministeri<in piidt<ikselld eldkekassaan kuuluminen voidaan tehdd pakolli-
seksi.

Teollisuusalakohtaisia eldkekassoj a on 77 . Niissd on 1,5 miljoonaa vakuutet-
tua, joista useimmat ovat pakollisesti vakuutettuja. Yrityskohtaisia eldkekas-
soja on 1.011ja niissii on 0,6 miljoonaa vakuutettua. Vakuutusyhti<iistii otet-
tuja eldkevakuutuksia on noin 18.000 ja niissii kolme miljoonaa vakuutettua.
Teollisuusalakohtaisten eldkekassojen hallinnossa vakuutetut ja tytinantajat
ovat yhtdldisesti edustettuina. My<is yrityskohtaisten eliikekassojen hallinnossa
vakuutetut voivat olla mukana.

Tydntekijiit ja toimihenkil<it kuuluvat yleensd samaan eliikejdrjestelmddn.
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Yrityskohtaisissa eldkekassoissa eldketurvan piiriin kuulumisen alaikdraja on
tavallisesti 25, joskus 2l vuotta. Teollisuusalakohtaisissa eldkekassoissa ikzira-
ja on 18 tai 2l vuotta. Ikdrajat eiviit koske perhe-eliikettd.

Eriiillii itseniiisillii yrittiijillii on omia lisdeliiketurvaa antavia el[kekassoja.
Niitd on erityisesti sairaanhoitoalan yrittiijillii.

Eliikkeet. Palkansaajien lisdeldkejiirjestelmien on tdytetteivd tietyt lakiszidtei-
set vfihimmdisvaatimukset. Etuuksina on maksettava ainakin vanhuus- ja per-
he-eldkkeit6. Eliiketurvan tulee s2iilyii koskemattomana yhden vuoden vakuu-
tusajan j:ilkeen. Vakuutusmaksut voidaan maksaa takaisin vakuutetulle, joka
muuttaa pysyvdsti pois maasta ennen eldketapahtumaa. Sama koskee naista,
joka avioliittoon mennessddn jettee ty<in kodin ulkopuolella. Vakuutusmaksut
voidaan maksaa takaisin mytis silloin, kun eliike jiiii pieneksi tai vakuutusaika
on alle viiden vuoden. Avioerossa nainen siiilyttiiii oikeutensa leskeneldkkee-
seen avioliiton kestoajalta.

Samoista perusvaatimuksista huolimatta jdrjestelmissd on suuria eroavuuk-
sia.

Vanhuuseliikeikli on normaalisti 65 vuotta. Joillakin teollisuuden aloilla
sekzi naisilla erdissd vanhemmissa el:ikejiirjestelmissd on 60 vuoden eliikeikii.
Yleensd eliike mtiziriiytyy ansioiden ja vakuutusvuosien mddrdn mukaan. Ta-
vallisesti eldkettzi karttuu 1,75 prosenttia palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta.
Enimmdiseldke on 70 prosenttia loppupalkasta yhdessd kansaneldkkeen kanssa
40 vakuutusvuoden jiilkeen.

Naislesken eliike on 70 prosenttia edunjiittiijzin elzikeoikeudesta. Miesleskel-
le eldkettd maksetaan harvoin. Lapseneliike on l4 prosenttia edunjiittiijiin eld-
keoikeudesta. Tdysorvolle elzike on yleensd kaksinkertainen.

Tytikyvytttimyyseliikettii maksaa alle puolet jdrjestelmistii. Ty<ikyvyttci-
myyseldkettd saavat yleensd vain korkeimmin palkatut toimihenkil<it, koska
eldkkeeseen oikeuttaa vain kansaneltikejiirjestelmdn ty<ikyvyttomyyseldkkeen
perusteena olevan ansiotulon ylzirajan ylittdvd ansiotulon osa.

Indeksitarkistus. Niissii jiirjestelmissd, joissa elzikkeet yhteensovitetaan kan-
saneltikkeiden kanssa, eliikkeitii tarkistetaan elinkustannusten muutosten pe-
rusteella. Muutoin tarkistuksia tehd66n vain ty<inantajan harkinnan mukaan.

Rahoitus. Vakuutetut ja ty<inantajat osallistuvat eldkkeiden kustannuksiin.
Rahoitus perustuu rahastointiin.

Ansioekikkeitii maksavissa jzirjestelmissii vakuutetun maksu on 3-6 pro-
senttia ja ty<inantajan l0-20 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta ansiotu-
losta. Jiirjestelmissd, joissa etuudet miiiir?iytyvzit vain vakuutusajan pituuden
mukaan, vakuutettujen maksut ovat kiinteitd. Kokonaisuutena katsoen vakuu-
tetut rahoittavat eldkemenoista 25-50 prosenttia ja ty<inantajat loput.

Julkisen sektorin lisiiel[kej [rjestelmii
Valtion ja kuntien palveluksessa olevilla sekd opettajilla ja eriiilld valtion omis-
tuksessa olevilla teollisuuden aloilla, kuten seihk<i-, kaasu- ja vesivoimateolli-
suudessa, ty<iskentelevilld on oma lisiieleikejdrjestelmiinsii. Trimti jtirjestelmd
kattaa l6hes 97 prosenttia julkisen sektorin palveluksessa olevista palkansaajis-
ta. Eldkkeet mdzirziytyvdt siind samojen perusteiden mukaan kuin yksityisen

115



sektorin lis?ieliikejiirjestelmissd. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan ansio-
tason muutosten mukaan. Eldketurvan rahoitus perustuu rahastointiin. Hallin-
to on tdtd varten perustetulla eleikekassalla.

9. I .3. Varhaiseliikejiirjestelm[t

Ty<imarkkinajdrjesttijen vdlisiin sopimuksiin perustuvia varhaiseliikej?irjestel-
mid on sekd yksityiselld ettd julkisella sektorilla. Ldhes puolet yksityisen sekto-
rin ty<inantajista on tehnyt sopimuksen varhaiseldkkeistd. Osa sopimuksista on
yrityskohtaisia ja osa teollisuusalakohtaisia. Sopimukset kattavat noin puolet
lisdelziketurvan piirissd olevista palkansaajista. Julkisella sektorilla ovat kdy-
tdnntillisesti katsottuna kaikki palkansaajat oikeutettuja varhaiseliikkeisiin.

Varhaiseliikejiirjestelmiit eroavat jossain mdririn toisistaan. Useimmiten var-
haiseliike edellyttd6, ettii palkansaaja on ollut yrityksen tai teollisuusalan pal-
veluksessa vdhintiidn l0 vuotta. Varhaiseldke maksetaan tavallisimmin 62
vuoden i?issii. Er[ill?i aloilla eliikeik?i on alempi - 60 tai 6l vuotta. Julkisella
sektorilla varhaiseliike maksetaan 62 vuoden i6ssd, paitsi sairaalalaitoksessa,
jossa ikdraja on 60 vuotta. Yksityisellii sektorilla varhaiseldke on yleensd 80
prosenttia, julkisella sektorilla 90 prosenttia loppupalkasta. Varhaiseldkettd
maksetaan normaaliin eliikeikliin asti. Eliikette tarkistetaan tavallisesti samalla
kuin aktiivivakuutettujen palkkoja.

Vakuutusmaksu on 2-3 prosenttia palkkasummasta. Vakuutettu ja ty<inan-
taja jakavat kustannukset tasan keskendiin niissii puolessa kaikista jiirjestelmis-
tii, joissa vakuutettu osallistuu rahoitukseen. Muissa tytinantaja vastaa yksin
varhaiseldkkeiden kustannuksista. Yrityskohtaiset varhaiseldkejdrjestelmiit
ovat yrityksen omassa hallinnossa. Teollisuusalakohtaista jiirjestelmdd varten
on perustettava erillinen hallinto-organisaatio.

2 Belgia
Eliikej iirj estelmiit :

- palkansaajien eliikejiirjestelmii
- julkisen sektorin eliikejiirjestelmzit
- itsendisten yrittdjien eliikejdrjestelmri
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l frangi/BEl = 0,1I FIM)
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9.2.1. Palkansaajien eliikej[rjestelmd

Ulottuvuus. Palkansaajien eldkejdrjestelmddn (vuodelta 1967) kuuluvat yksi-
tyisen sektorin palkansaajat sekd nejulkisen sektorin palveluksessa olevat,jot-
ka eivdt ole virkamiehiii. Jiirjestelmddn kuuluvat mytis erddt vapaiden ammat-
tien harjoittajat, kuten muusikot, taiteilijat, lehtimiehet ja ammattiurheilijat.
Jzirjestelmddn kuuluvilla merimiehillii ja kaivosmiehilld on eliikeikiiii ja elzik-
keen laskutapaa koskevia erityissddnntiksid.

Belgian kansalaiset voivat ottaa vapaaehtoisen eldkevakuutuksen, jos pakol-
lisen vakuutuksen edellytykset puuttuvat.

Etuudet. Eliikkeinii maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteu-
tettuja vanhuus- ja leskeneldkkeitii. Lapseneldkkeet ovat tasasuuruisia. Ansio-
perusteisia tytikyvytt<imyyseldkkeitd sekd hautausavustuksia maksetaan sai-
rausvakuutuksesta.

Eldkkeiden maksaminen ulkomaille ulkomaiden kansalaisille edellyttdd so-
siaaliturvasopimusta.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden
izissd. Miehet, joilla on vdhintddn 45 vakuutusvuotta tai, jotka ovat olleet vaa-
rallisesssa tai epdterveellisessd ty<issd viihintiiiin viisi vuotta viimeisten l5 vuo-
den aikana ennen 64 vuoden ikiiii tai yhteensd l2 vuotta koko tyouran aikana,
pdfrsevdt vanhuuseldkkeelle 64 vuoden idsszl.

Merimiesten eliikeikd on 60 vuotta. Maanalaista kaivostytitd tehneet saavat
eldkkeen 55 ja maanpiiiillistii kaivostytitd tehneet 60 vuoden idssii. Maanalai-
sessa kaivostyossd viihintddn 25 vuotta olleet piidsevdt elzikkeelle ilman iktira-
jaa.

Miespuolisten vakuutettujen eliikeikii on alaspdin liukuva siten, ettd he voi-
vat ottaa eldkkeen viisi vuotta normaalia eliikeikii2i aikaisemmin eli samassa
irissd kuin naispuoliset vakuutetut. Tiill<iin miesten eldkettd alennetaan 5 pro-
senttia vuotta kohti. Eliikkeen ottamista voidaan lyk?itii viidellii vuodella eld-
keidst?i ykispziin. Jos vakuutettu tiilltiin maksaa edelleen vakuutusmaksuja,
karttuu hdnelle lisii2i eldkeoikeutta, ellei hdn jo ole oikeutettu tdyteen el6kkee-
seen tdyden vakuutusajan j6lkeen. Muutoin lykkiiysajan ansioita voidaan kdyt-
t66 eldkkeen laskemiseen, jos ne tuottavat paremman eldkkeen kuin varsinaista
el?ikeikiiii edeltzivdt ansiot.

Eliikkeen saaminen edellyttdh, ettd vakuutettu on ollut tyossd viihintdzin 10
vuotta, josta viihintddn yhden vuoden v:ilitt<imiisti ennen eliikkeelle siirtymis-
tii. Muilta kuin Belgian kansalaisilta vaaditaan Belgiassa asumista eliikkeen
saamisen ehtona.

Tiiysi eldke edellyttdii miehilta 45 ja naisilta 40 vuoden vakuutusaikaa.
Vakuutusaikaan lasketaan mytis ty<itttimyysajat, sairausajat ja palvelusaika
armeijassa. Mikali vakuutetulla ei ole tiiyttii mddriid vakuutusvuosia, el6ke las-
ketaan suhteessa vakuutusvuosiin. Niiltd miespuolisilta vakuutetuilta, jotka
ovat maksaneet vakuutusmaksuja koko ajan vuodesta 1946, ei nditd vakuutus-
aikavaatimuksia edellytetii. Merimiehiltii edellyteteizin l4 vuoden vakuutusai-
kaa.

Tdyden eliikkeen miiiirii on yksindiselle sekd naimisissa olevalle vakuutetul-
le, jonka puoliso saa oman eldkkeen, 60 prosenttia keskimddrdisistii ansioista
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koko ty<issiioloajalta. Naimisissa olevalle vakuutetulle, jonka puoliso ei saa
omaa eldkettd, eldkeprosentti on 75.

Keskimddrdisiti ansioita laskettaessa todelliset ansiot tarkistetaan kuluttaja-
hintaindeksilld sekd yleistzi taloudellista kasvua osoittavalla indeksilld. Toimi-
henkiloillii on eldkkeen perusteena oleville ansioille asetettu yldraja, joka on
97.462 BEL kuukaudessa. Ty<intekijciillii ei tdtd yldrajaa ole.

Vanhuuseldkkeen vdhimmziismiiiirii on yksinziisellii eldkkeensaajalla 23.014
BEL ja avioparielzikkeensaajille yhdessd 28.759 BEL kuukaudessa. Toimihen-
kildi[a eldkkeen enimmdismddrd on yksinriisellii naispuolisella eldkkeensaajal-
la 39.539 BEL, miespuolisella 37.129 BEL sekd naimisissa olevalla naispuoli-
sella eldkkeensaajalla 49.424 BEL ja miespuolisella eldkkeensaajalla 46.411
BEL kuukaudessa.

Tycinteon jatkaminen eldkeaikana voi alentaa eldkettd. Eliikettii alennetaan
kolmanneksella, kun ansiot ylittdveit huoltovelvollisella 28.628 BEL ja muilla
19.085 BEL kuukaudessa. Kun ansiot ovat kaksinkertaiset ndihin mddriin ver-
rattuna, eldkkeen maksaminen lopetetaan kokonaan.

Kerran vuodessa - toukokuussa - eldkkeensaajille maksetaan kertasuorit-
teinen lomaraha. Yksindiselle eldkkeensaajalle se on 15.138 BEL ja avioparille
yhdessd 18.923 BEL.

Naispuolinen vakuutettu, joka jdd kotiin hoitamaan lasta, kartuttaa edelleen
eldkeoikeutta lapsen kolmanteen ikdvuoteen saakka (tai kuudenteen, jos lapsi
on vammainen), mikiili hdn jatkaa vakuutusmaksujen maksamista. Lisdksi
edellytet66n, ettd vakuutettu oli kuulunut eldkevakuutukseen vdhintddn vuo-
den ajan ennen lapsen syntymriei.

Eronnut nainen voi maksaa vapaaehtoisesti vakuutusmaksuja saadakseen
oman vanhuuseldkkeen. Hdn voi tiill<iin laskea hyvdkseen omien vakuutus-
maksujen lisiiksi puolet aviomiehen avioliiton aikana maksamista vakuutus-
maksuista.

Belgian hallitus on pddttiinyt eldkeizin tekemisestd joustavaksi vuoden l99l
alusta siten, ettd vakuutettu voi jiiiidii eldkkeelle haluamanaan ajankohtana 60ja 65 vuoden iiin viilillii. Eldkkeen muut nykyiset laskuperusteet pysyvdt
samoina.

Perhe-eliike. Perhe-eldkettd maksetaan nais- ja miesleskelle. Lapset eivdt saa
lapseneliikette, mutta heille maksetaan korotettuja lapsiavustuksia.

Leskeneliike. Leskenelzikkeen saamiseksi vaaditaan, ettd edunjiittdjii sai itse
eldkettd tai oli ollut vakuutettu vdhintzizin yhden vuoden ajan vdlitt<imzisti
ennen kuolemaansa sekd vdhint66n puolet siitzi ajasta, joka oli kulunut 20
vuoden idstd eliiketapahtumaan.

Leskeneldke maksetaan 45 vuotta tdyttdneelle leskelle ja tyokyvystddn vii-
hintddn kaksi kolmasosan menettdneelle leskelle sekd lasta huoltavalle leskelle.
Ellei avioliitosta ole lasta tai edunjiittiijiin kuolema aiheutui muusta syystei kuin
tapaturmasta, avioliiton edellytetiiiin jatkuneen vdhintiidn vuoden ajan ennen
edunj iittiij iin kuolemaa.

Leskeneldkkeen mliiirii on 80 prosenttia edunjiittiijiin eldkkeestd tai eldkeoi-
keudesta, joka tdssii tapauksessa lasketaan avioparielzikkeen[. Leskenelzikkees-
sd kdytetaidn samaa tulosidontaa kuin vanhuuseldkkeessd.

Leski, joka ei ole oikeutettu leskeneldkkeeseen, saa edunjdttiijiin kuollessa
yhden vuoden leskenel:ikettd vastaavan kertasuorituksen. Jos varsinaista les-
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keneluikettzi saava leski solmii uuden avioliiton, eleikkeen maksu lopetetaan,
mutta hzinelle maksetaan kertasuorituksena kahden vuoden eldke.

Eronnut nainen voi erdin edellytyksin saada leskeneleikkeen.
Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyselzike maksetaan sairausvakuutuk-

sesta.
Vakuutettu on oikeutettu tytikyvyttcimyysel[kkeeseen, kun hdnen tytlkykyn-

sd on ruumiillisen tai henkisen sairauden vuoksi alentunut siind mdzirin, ettei
hdn voi ansaita kuin enintridn kolmasosan niistd ansioista, joita samanikdiset,
terveet ja vastaavan koulutuksen saaneet saavat samassa tai vastaavassa tytis-
s6. Lisziksi vaaditaan, ettd vakuutettu on maksanut vakuutusmaksut vdhintddn
kuudelta kuukaudelta, josta ajasta hdn on tyciskennellyt ainakin 120 tydpaivee.
Osa-aikaty<itd tehneiltd edellytetddn kuuden kuukauden ajalta joko 120 tyopiii-
vdzi tai 400 tytituntia.

Ensimmdiseltd tytikyvytt<imyysvuodelta vakuutettu saa sairausvakuutuksen
pdivdrahaa. El2ikettii aletaan maksaa toisesta tytikyvytt<imlrysvuodesta.

Eldkkeen miiflrii on 65 prosenttia ansiotuloista, jos edunsaajalla on huollet-
tavia,ja 45 prosenttia, jos heite ei ole, ja eldkkeensaaja asuu yksin. Viimeksi
mainittu prosenttimddrd on 40, jos eldkkeensaaja asuu yhdessii toisen henkil<in
kanssa, jolla on omia tuloja. Eliikkeen perusteena olevan ansiotulon yldraja on
82.082 BEL kuukaudessa. Huollettavia ovat vaimo tai mies, jotka eivdt ole
ansioty<iss6, lapset, sekd vanhemmat, jotka ovat tdytt[neet 55 vuotta tai ovat
tytikyvyttcimid.

Kaivosmiehille maksetaan lisiiksi erityistzi tytikyvyttomyyseldkettd, jos he
ovat olleet maanpddllisessd kaivosty<issd viihintd[n l0 vuotta tai maanalaises-
sa kaivosty6sszi vdhintzidn viisi vuotta. Neita vdhimmdisaikoja ei vaadita, jos
kaivostyti on jatkunut yhtiijaksoisesti 20 vuoden i6n tdyttdmisestd. Etuus on
tasasuuruinen, vaihdellen kaivostyrin laadun ja huollettavien lukumddrdn mu-
kaan.

Merimiehet ovat samoin oikeutettuja erityiseen tyokyvytt<imyyseldkkeeseen
tydkyvyn alennuttua vdhintiiin kolmasosalla normaalista. Etuus on ansioihin
suhteutettu samalla tavalla kuin muillakin palkansaajilla.

Varhaiseliike. Belgiassa on ollut kziyt<issd useita varhaiseldkejdrjestelyjd,
joista edelleen on voimassa kaksi erillistii jiirjestelyii. Tytimarkkinasopimuk-
seen perustuva varhaiseliike (vuodelta 1975) maksetaan ty<itt<imdksi joutuneel-
le henkiltille ty<iehtosopimuksesta riippuen 55-58 ikdvuoden tdyttdmisestd.
Taloudellisissa vaikeuksissa olevissa yrityksissei varhaiseldke voidaan maksaa
50 vuoden iiistd. Varhaiselzikettd maksetaan vanhuuseldkeikdzin asti. Varhais-
eldkkeen m:idrd on tytittcimyysetuuden tdysi m66rd lisdttynd puolella sen ja
loppupalkan erotuksesta. - Varhaiseldkeiki on tarkoitus nostaa asteittain
vuoden 1992 alusta 58 vuoteen kaikissa muissa kuin taloudellisissa vaikeuksis-
sa olevissa yrityksissd.

Eliikejiirjestelmfliin kuuluvasta eldkejiirjestelystd (vuodelta 1983) maksetaan
varhaiseldkettd 60 vuoden idstd elzikeikiiiin. Tiihiin varhaiseldkkeeseen ovat
oikeutettuja vain miehet, koska naisten eliikeikii on 60 vuotta. Varhaiselzike
maksetaan vakuutetulle, joka luopuu vapaaehtoisesti tydsta. Eliikkeelle siirty-
nyt on korvattava yrityksessd alle 30-vuotiaalla tytitttrmiillii henkiltilld. Var-
haiseliikkeen miiiird on 75 prosenttia keskimddrdisestd palkasta eldkevakuutuk-
sessa karttuneiden vakuutusvuosien mddrdll?i kerrottuna. Enintddn otetaan
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huomioon 45 vuotta. Varhaiseldkkeellzi oleva kartuttaa uutta eldkeoikeutta eld-
kejdrjestelmiissii.

Tulosidonnainen eliike. Tulosidonnaista eliikettd maksetaan eldkkeensaajal-
le, jonka varsinainen el6ke ei ylld vzihimmiiistavoitteeseen. Tavoite on noin 90
prosenttia eliikejiirjestelmdn vzihimmdiseliikkeestii. Tuloharkinnassa otetaan
huomioon lapsilisiii ja ereiitzi avustusluontoisia tuloja lukuun ottamatta kaikki
muut tulot sekd varallisuus.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan kahden kuukauden
vdlein kuluttajahintaindeksin muututtua viihintdiin 2 prosenttia. Tarkistus on
saman suuruinen kuin indeksin muutos. Kerran vuodessa eliikkeitii tarkiste-
taan lisziksi yleisen elintason muutoksen perusteella.

Rahoitus. Vakuutetut, ty<inantajat ja valtio vastaavat eldkkeiden rahoittami-
sesta. Rahoitus perustuu jakojiirjestelmiidn.

Vanhuus- ja perhe-eliikkeisiin vakuutetut maksavat 7,5 prosenttia ja tycinan-
tajat 8,86 prosenttia palkoista. Ty<ikyvytt<imyyseldkkeisiin vakuutetut maksa-
vat 1,15 ja tytinantajat 2,2 prosenttia palkoista. Ty<ikyvyttomyyselSkkeisiin
menevillti maksuilla rahoitetaan mycis muut sairausvakuutuksen menot. Kai-
vosteollisuudessa ja merenkulussa vakuutusmaksuprosentit ovat joitakin pro-
senttiyksikk<ij d korkeampia.

Tyonantajien maksuja alennetaan alle 50 tytintekijiin yrityksissd, jotka ovat
vdhentdneet tytiaikaa ja palkanneet lis?id tytivoimaa yrityksen palvelukseen.

Valtio maksaa noin 20 prosenttia vanhuus- ja perhe-eldkemenoista. Tyoky-
vytttimyyselzikkeiss:i valtio maksaa 50 prosenttia eldkkeistd ensimmdiseltd ty<i-
kyvytt<imyysvuodelta, 75 prosenttia toiselta ja 95 prosenttia seuraavilta vuosil-
ta. Hautausavustukset kustannetaan kokonaan valtion varoista.

Tycittrimyysvakuutukseen kuuluvat varhaiseldkkeet rahoitetaan tydttdmyys-
vakuutuksen yhteydessii. Tulosidonnaiset eldkkeet kustannetaan valtion ja
kuntien varoista.

Hallinto. Vanhuus- ja perhe-eldkkeiden hallinto on Palkansaajien eldkelai-
toksella. Tdmzi laitos mytintaa ja maksaa eldkkeet. El:ikehakemukset jiitetddn
asuinkunnan viranomaisille.

Tycikyvytt<imyyselzikkeiden hallinto on Sairaus- ja tycikyvyttcimyysvakuu-
tuslaitoksella. Tiimzin laitoksen paikallisina elimind on noin 180 keskindistd
sairausvakuutuskassaa.

Vakuutetut ja ty<inantajat ovat edustettuina eldkelaitosten hallinnossa.
Sosiaaliministeri<in alainen Sosiaaliturvavirasto keriiii ja vdlittdri vakuutus-

maksut eliikelaitoksille.
Sosiaaliministeririll?i on eldkevakuutuksen yleisvalvonta.
Valituselimind toimivat paikalliset valitusoikeudet, viisi alueellista oikeutta

sekd ylimpdnd Korkein oikeus.
Kaivosmiesten ja merimiesten erityisetuuksien hallintoa hoitavat heiddn

omat eldkekassansa.
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9 .2.2. Julkisen sektorin eliikejiirjestelmdt

Valtion, maakuntien ja kuntien virkamiehill?i, oikeuslaitoksen palveluksessa
olevilla, opettajilla ja armeijalla on omat eldkejdrjestelmdnsd. Eldketurvan
tavoitetaso on 75 prosenttia loppupalkasta. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuo-
den idssd 20 vakuutusvuoden j?ilkeen. Tdyteen eldkkeeseen vaaditaan 45 vuo-
den vakuutusaika. Eldkkeet on sidottu kuluttajahintaindeksiin sekd julkisen
sektorin palkkojen kehitykseen. Ty<inantajat rahoittavat eldketurvan yksin
muulta kuin perhe-eldkkeiden osalta, joiden kustannuksiin my<is vakuutetut
osallistuvat.

9.2.3. Itsendisten yrittejien eliikej[rjestelm[

Ulottuvuus. Itsendisten yrittdjien eliikejdrjestelmd (vuodelta 1958) kattaa itse-
ndiset yrittejet mukaan luettuna maatalousyrittejat. Avustavat perheenjdsenet
aviopuolisoita lukuun ottamatta kuuluvat my<is vakuutukseen.

Yrittajat voivat tdydentdii pakollista vakuutusta vapaaehtoisella liszivakuu-
tuksella.

Etuudet. Eliikejiirjestelmdstd maksetaan tasasuuruisia vanhuus- ja perhe-
eliikkeitii. Tytikyvyttrimyyseldkkeet ovat sairausvakuutuksen yhteydessd.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan miehille 65 vuoden ja naisille 60
vuoden i6ss6. Vanhuuseldke voidaan ottaa jo viisi vuotta ennen elzikeikdd,
jolloin sen mddrdd alennetaan 5 prosenttia kutakin vuotta kohti. Alennusta ei
kuitenkaan tehdd vakuutetulle, joka saa tyokyvytttimyyseldkettzi. Elaikkeen
ottamista voidaan mytis lykiitai kahdella vuodella elzikeizistzi yl<ispziin.

Tiiysi eliike edellyttdd miehilla 45 ja naisilla 40 vuoden vakuutusaikaa. Ly-
hyempi vakuutusaika oikeuttaa vastaavaan osuuteen tdydestd eliikkeestd. Van-
huuseldke on tasasuuruinen, vaihdellen kuitenkin vakuutusajan pituuden, per-
hesuhteiden sekii varallisuuden mukaan. Eliikkeen mdiirdd alennetaan, jos
edunsaajan tulot tai varallisuus ylittuivdt tietyn yldrajan. Yksindisen henkil<in
eldke on 80 prosenttia perheelliselle maksettavasta vanhuuseldkkeestd.

Perhe-eliike. Perhe-eliike maksetaan vain leskelle. Leskeneldkkeen saamisen
edellytykset ovat samat kuin palkansaajien eldkejdrjestelmdssd. Leskeneldke
on tasasuuruinen, mutta sen mddrddn vaikuttavat mytis edunjiittiijiin ikii kuo-
linhetkelki, vakuutusaika sekd maksettujen vakuutusmaksujen mti:irzi. Lesken-
eliikkeen tziysi mriiird on yksiniiisen henkiltin vanhuuseldkkeen suuruinen.

Ylimiiiiriiinen elflke. Vakuutetulle ja hzinen leskelleen voidaan maksaa yli-
mddrdistd eldkettd, jos he eivdt saa normaalia vanhuus- tai leskeneldkettii tai
niiden mii2irii jiiii ylimdiirdistii eliikettii pienemmdksi. Kaikki ylimzirirziiset eldk-
keet tulevat maksuun miehillii 65 ja naisilla 60 vuoden itissd.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttomyyseldkkeen saamisen edellytykset ovat
samat kuin palkansaajien jdrjestelmiissii. Tytikyvytt<imyyseliikkeen maksami-
nen aloitetaan vuoden kuluttua tyokyvyttcimyyden alkamisesta. Ensimmdisel-
te tydkyvytt<imyysvuodelta maksetaan sairausvakuutuksen pdivdrahaa. Ty<i-
kyvytttimyyseldke on vanhuuseldkkeen suuruinen.
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Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan samoilla perusteilla
kuin palkansaajien jdrjestelmdssd.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen maksuilla sekd valtion tuella.
Vakuutettujen vakuutusmaksut riippuvat ty<ituloista, vaikka eldkkeet ovat

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

ruus mddrdytyy vakuutettujen vakuutusmaksujen tuoton mukaan. Tytikyvyt-
ttimyyseleikkeissd valtio maksaa ensimmdiseltzi tyokyvytt<imyysvuodelta 50
prosenttia eldkemenoista ja toisesta vuodesta eteenpdin 90 prosenttia elzikeme-
noista.

Hallinto. Vanhuus- ja perhe-eldkkeiden hallinto on Itsendisten yrittdjien
sosiaalivakuutuslaitoksella. Eldkehakemus jatetaan kuntien viranomaisille.
Vakuutusmaksujen keriiiijinii toimivat tdtd tarkoitusta varten perustetut kas-
sat.

Tytikyvyttrimyyseldkkeiden hallinto on sairaus- ja ty<ikyvytttimyysvakuu-
tuslaitoksella, joka hoitaa my<is palkansaajien tytikyvytt<imyysvakuutusta. Va-
kuutusta varten yrittejen on liityttdv[ johonkin keskinriiseen sairausvakuutus-
kassaan.

Sosiaaliministeri<illii on eliikejiirjestelmdn yleisvalvonta.
Valituseliminzi toimivat samat oikeusistuimet kuin palkansaajien jrirjestel-

mdssd.

9 .2.4 . Vapaaehtoiset lisiieliikej zirj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Toimihenkiloille vapaaehtoiset lisdeldkkeet ovat erit-
tdin yleisiii. Ty<intekijoistd sitii vastoin vain harvat ovat liszielzikkeisiin oikeu-
tettuja. Julkisella sektorilla lisiieliikkeitd ei ole lainkaan. Vakuutuksen piiriin
tullaan yleensd 25 vuoden ieissd yhden vuoden palveluksen jdlkeen. Lisiiel?ik-
keet on jdrjestetty ryhmzivakuutuksilla vakuutusyhti<iissd tai erillisillii elzike-
kassoilla.

Vuonna 1985 tuli voimaan eldkekassoja koskeva laki, joka muun muassa
s6[telee eldkekassan perustamista sekd asettaa rahastoja koskevia vaatimuk-
sia.

Vanhuuselflke maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden idssd. El6ke voi-
daan alennettuna ottaa viisi vuotta ennen yleistd eliikeikiiii. Tiiysi eldke yleensii
edellyttuizi 40 vuoden vakuutusaikaa. Eldkettd karttuu 1,5-2,5 prosenttia pal-
kasta vuotta kohti. Eliikepalkkana kdytetiidn joko loppupalkkaa tai koko ty<i-
uran keskipalkkaa. Eliike yhteensovitetaan yleisten eleikkeiden kanssa.

Leskeneliike on varsin yleinen etuus. Tavallisesti leskeneldke on 60 prosent-
tia edunjdttiijiin eliikkeeste. My6s kertasuoritteiset perhe-eldkkeet ovat yleisid.
Kertasuoritus on tavallisesti l-3 vuoden palkan suuruinen. Lapseneliike on
yleensd l0-20 prosenttia edunjiittiijiin eldkkeestd puoliorvolle. Tdysorvolle
eldkkeet ovat kaksinkertaiset.

Tytikyvytttimyyseliikkeend maksetaan 65 - 7 5 prosenttia palkasta yhteenso-
vitettuna yleisen j?irjestelmiin ty<ikyvytttimyyseldkkeen kanssa.

Maksussa olevien elzikkeiden indeksitarkistus ei ole yleistzi.
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Rahoitus. Yleensl lisiiekikkeiden rahoitus perustuu rahastointiin. Yleinen
kdytdntti on, ettd my<is vakuutetut osallistuvat rahoitukseen. Kustannusten
jako ty<inantajan ja vakuutettujen kesken vaihtelee suuresti eldkejdrjestelystd
toiseen.

9.3. Espanja
Eliikejiirjestelmdt:
- palkansaajien el?ikejrirjestelm:i

- muut palkansaajien el2ikejiirjestelmdt

- maataloustytintekij tiiden elzikej ?irj estel md

- kaivosmiesten elzikejdrjestelmd

- merimiesten eleikejiirjestelmai

- osuustoimintayritysten eldkejdrjestelmzi

- kotitalousty<intekij tiiden eldkej :irjestelmzi

- myyntiedustajien elzikejdrjestelmd

- lukuisia pienempi:i yksityisen sektorin palkansaajaryhmiii kesittavia
eleikejdrjestelmid

- rautatieldisten eliikejdrjestelmd
- armeijan eliikejiirjestelmd
- virkamiesten el2ikejdrjestelmzi

- eriiitd pienempizi julkisen sektorin palkansaajaryhmizi kiisittiivid elzike-
j?irjestelmiii

- itsenziisten yrittiij ien eliikej zirj estelmiit
- itsendisten yrittdjien ellkejiirjestelmzi
- pienviljelij<iiden eldkejzirjestelmd

- vapaiden ammattien eldkejdrjestelmtit
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l peseta/ESB = 0,04 FIM)

9.3. 1 . Palkansaajien eliikejiirjestelmd

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

Vakuutus on pakollisena voimassa my<is siltd ajalta, jonka vakuutettu on
tytlssii ulkomailla ty<inantajansa ldhettzlmzind, ellei sosiaaliturvasopimuksella
ole muuta sovittu.

Vuonna 1985 pii2itettiin useimpien ylld olevassa eldkejdrjestelmdluettelossa
mainittujen yksityisten ja julkisen sektorin elzikejdrjestelmien sekd itsendisten
yrittiijien eldkejdrjestelmien etuuksien asteittaisestta yhdenmukaistamisesta
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palkansaajien yleisen eliikejiirjestemdn kanssa. - Seuraava kuvaus palkansaa-
jien yleisesta elekejerjestelmdstd soveltuu pdiiosin myos muihin eldkejdrjestel-
miin.

Etuudet. Etuuksina maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteu-
tettuja vanhuus-, tycikyvytt<imyys- ja perhe-elekkeitA, sekd hautausavustuk-
sla.

Eldkkeet maksetaan l4 kertaa vuodessa. Ylimdrirriiset kuukausierdt makse-
taan heind- ja joulukuussa.

Eliikkeen maksaminen ulkomaille edellyttiid sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuotta tdyttdneelle vakuutetulle,

joka on maksanut vakuutusmaksuja viihintiidn l5 vuoden ajalta. Vakuutusai-
kaan tulee sisiiltyd maksetut vakuutusmaksut viihintddn kahdelta vuodelta vii-
meisten kahdeksan vuoden aikana. Vakuutetun ei edellytetd olevan mukana
tytieldmdssd tullessaan eldkeikddn, joskin elzikkeen saaminen edellyttdd tytin-
teon lopettamista. Mdiiriityissd terveydelle vaarallisissa tai raskaissa t<iissd
olleet voivat saada tiiyden eldkkeen 60 vuoden ieissd.

Ennen vuoden 1985 elokuuta 60 vuotta tdyttdneet vakuutetut voivatjeede
eldkkeelle aikaisemmin voimassa olleiden sddntcijen mukaan edellyttden, ettd
he ovat ty<iss:i tullessaan eleikeikddn. Ndiden vakuutettujen edellytetddn mak-
saneen vakuutusmaksut vdhintiiiin 10 vuodelta, johon sisdltyy vakuutusmak-
sut vdhintiiiin 700 piiivdltd viimeisten seitsemdn vuoden aikana.

Vanhuuseldkkeen miiiirli on l0 vakuutusvuoden jzilkeen 50 prosenttia keski-
mtiiirtiisestzi eliikkeen perusteena olevasta tulosta viimeisiltii kahdeksalta vuo-
delta. Sen jdlkeen eldkkeen mdrirri kasvaa 2 prosenttiyksikk<iii kultakin vuodel-
ta, jolloin tiiysi eliike on 100 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta tulosta 35
vakuutusvuoden jiilkeen. ElSkkeen perusteena oleva tulo saadaan jakamalla
vakuutusmaksun perusteena ollut tulo kahdeksalta viimeiseltd vuodelta luvul-
la l12. Eldkkeen perusteena olevaa tuloa laskettaessa kdytetzidn kahdelta vii-
meiseltd vuodelta tosiasiallista tuloa ja niiltii edeltdviltd vuosilta kuluttajahin-
taindeksillii tarkistettuja tuloja. Eldkkeen perusteena olevan tulon mddrzidmistd
varten vakuutetut on jaettu 12 ammattiluokkaan, joissa kussakin tuloille on
asetettu vrihimmdis- ja enimmiiism?idriit. Luokat ovat jeiljempiind rahoituksen
yhteydessd.

Vanhuuseldkkeen vdhimmdismddrd on 37.960 ESB kuukaudessa. Jos eldk-
keensaajalla on huollettava aviopuoliso, eldkkeen vdhimmeiismddrd on 44.655
ESB kuukaudessa. Eliikkeen enimmdismddrd - 187.950 ESB kuukaudessa -on pysytetty samana vuodesta 1983.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytttimyyseldke edellyttdd tyokyvyn alenemis-
ta sairauden tai muun syyn vuoksi. Lisiiksi vaaditaan, ettd vakuutettu on ollut
tyrissd vdlitt<imdsti ennen tyrikyvyttrimiiksituloa. Jos vakuutettu on alle 26-
vuotias, hdnen edellytetiidn maksaneen vakuutusmaksut viihintddn puolesta
siitd ajasta, joka on kulunut l6 vuoden irin tiyttdmisen ja ty<ikyvytttimdksitu-
lon vzililld. Jos vakuutettu on tdyttdnyt 26 vuotta, hdnen edellyteteiiin maksa-
neen vakuutusmaksut vdhintiiiin neljdsosasta siitzi ajasta, joka on kulunut 20
vuoden tdyttdmisen ja tytikyvyttrimdksitulon vdlillai, kuitenkin vdhintzidn vii-
deltd vuodelta. Ainakin viidesosa vakuutusmaksuista on pitdnyt maksaa l0
vuoden aikana valittdmasti ennen eldkkeen hakemista.

Jos vakuutettu ei ole ty<issd ty<ikyvytt<imiiksi tullessaan, hdnen edellytetd[n
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maksaneen vakuutusmaksut yhteensd vzihint66n 15 vuodelta ja vdhintddn vii-
desosan vakuutusmaksuista viimeist66n l0 vuoden aikana valittdmasti ennen
eldkkeen hakemista.

Tytikyvytttimdt jaetaan seitsemddn luokkaan tytikyvytttimyyden laadun ja
asteen mukaan. Niiistii kaksi luokkaa - lyhytaikainen ja mdiirdaikainen ty<iky-
vytt<imyys - kuuluvat sairausvakuutukseen. Ty<ikyvytt<imyyselflkkeitd mak-
setaan seuraavien tyokyvytttimyysluokkien mukaan:
l. Pysyvli, osittainen tyiikyvytttimyys; Vakuutetun tytikyky on omassa ty<issii
alentunut vdhintddn kolmasosalla. Etuutena maksetaan kertasuoritus, jonka
mddrd on24 kertaa viimeisin vakuutusmaksujen perusteena ollut kuukausitu-
lo.
2. Pysyvii, tiiysi, ammatillinen tyiikyvytttimyys; Vakuutettu on tdysin ty<ikyvy-
ttin omaan tycih<insd, mutta kykenee muuhun ty<ih<in. Elzikkeen mzitird on 55
prosenttia keskimiidrdisistii eliikkeen perusteena olevista tuloista, jotka laske-
taan samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeessii. Eldkkeen vdhimmziismddrd on
sama kuin vanhuuseldkkeessfl. Jos ty<ikyvytt<imyys alkaa ennen 60 vuoden
ikdd, vakuutettu voi ottaa eldkkeen kertasuorituksena.
3. Pysyvii, tf,ysi, ammatillinen tytikyvytttimyys ammaffitaitoa vaativassa tytis-
sii; Tytikyvytt<imyyden mddrittely on sama kuin edellisessd luokassa, mutta
vakuutetulla on vaikeuksia l<iytde tydte oman tyoalansa ulkopuolelta iiin (55
vuotta tai enemmdn), yleisen tai erityiskoulutuksen puutteen taikka asuinpaik-
kakunnan erityisten sosiaalisten tai tydolosuhteisiin liittyvien syiden vuoksi.
Eldkkeen mzidrii on 75 prosenttia keskimziiirdisistii eldkkeen perusteena olevista
tuloista, jotka lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeessd. Eldkkeen
vrihimmiiismddrd on sama kuin vanhuuseldkkeessd.
4. Pysyvii, tflysi, yleinen tytikyvyfftimyys; Vakuutettu on tytikyvyt<in kaikkeen
tytihtin. Eldkkeen mzidrd on 100 prosenttia keskimddrdisistd ansioista l2 kuu-
kaudelta ennen ty<ikyvytt<imdksi tuloa. Keskiansio lasketaan vakuutetun todel-
lisista tuloista hdnen vakuutusmaksuluokastaan riippumatta. Eldkeperusteen
yliiraja on vanhuuseldkkeessri kdytettdvd korkein mahdollinen eldkeperuste.
Elfikkeen viihimmeiismiiiird on sama kuin vanhuuseldkkeessd.
5. Tiiysi tytikyvytttimyys; Vakuutettu on kyvyt<in tekemddn mitaan ry6te ja
pitemeen huolta itsestdzin. Eldkkeen mdiird on sama kuin edellisessa tydkyvyt-
ttimyysluokassa. Eldkkeeseen maksetaan hoitolisdnii 50 prosenttia keskimdzi-
rdisistd el?ikkeen perusteena olevista tuloista. Tiimdn eliikkeen viihimmdismdzi-
rd on 1,5 kertaa vanhuuseldkkeen vdhimmdismzidrd.

Ty<ikyvytttimyyseliike tulee maksuun sairausvakuutuksen pdiviirahan mak-
sun loputtua. Tytikyvytttimyydestd riippuen sairausvakuutuksen pdivzirahaa
maksetaan yhden, puolentoista tai kuuden vuoden ajan.

Perhe-eliike. Perhe-elzike edellyttiiii, ettd edunjiittiijii sai itse eldkettd tai oli
maksanut vakuutusmaksut vlhintiiiin 500 ptiiviiltii viimeisten viiden vuoden
aikana. Vakuutusmaksuvaatimusta ei ole, jos edunjiittiijii kuoli ty<itapaturman
tai ammattitaudin seurauksena.

Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekd edunjettejasfti taloudelli-
sesti riippuvaisille muille omaisille.

Leskeneliike. Leskeneldke on 45 prosenttia edunjiittiijiin eldkkeen perusteena
olevista tuloista samalla tavalla laskettuna kuin vanhuuseldkkeesszi siind ta-
pauksessa, ettd edunj?ittiijii kuoli ollessaan ty<issd. Edunjiittiijiin kuollessa eliike-
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aikana leskeneldkkeend maksetaan pienempi seuraavista kahdesta: joko 60
prosenttia edunjiittiijiin eldkkeestd tai 45 prosenttia edunjdttdjdn elzikkeen
perusteena olleista tuloista. Jtilkimmiiisessd tapauksessa ansiotulot tarkistetaan
indeksillzi eldkkeelle siirtymisen ajankohdasta kuolemaan.

Elrikkeen vdhimmdismadrd, on 26.285 ESB kuukaudessa, jos edunsaaja on
alle 65-vuotias, ja 30.460 ESB kuukaudessa, jos edunsaaja on tiiyttiinyt 65
vuotta.

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

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan alle l8-vuotiaalle, huollettavalle lap-
selle. Ikiirajaa ei kziytetd, jos lapsi tulee tyokyvytt<im:iksi ennen 18 vuoden ikdii.
Eliike on kullekin lapselle 20 prosenttia edunjdttiijiin el?ikkeen perusteena
olleista tuloista. Eldkkeen vzihimmdismddrd on puoliorvolle ll.2l0 ESB ja
tdysorvolle 24.970 ESB kuukaudessa.

Muiden omaisten perhe-eliike. Perhe-ekike voidaan maksaa my<is edunjzittd-
jdstd taloudellisesti riippuvaisille muille omaisille. Heitii ovat edunjiittiijiin
vanhemmat, alaikdiset sisaret ja veljet, sisaren tai veljen alaikdiset lapset, nai-
mattomat 45 vuotta tiiyttiineet sisaret tai tytteret sekd naimattomat tedit. ElAke
on heille 20 prosenttia edunjdttiijiin eliikkeen perusteena olleista tuloista.

Perhe-eliikkeen yhteismlliirii. Perhe-eliikkeiden yhteismdiird ei saa ylittii?i
100 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta tulosta.

flautausavustus. Hautausavustuksen mddrd on 5.000 ESB.
Varhaiselflke. Tammikuussa 1967 eliikejiirjestelmiiiin kuuluneet vakuutetut

voivat jAada varhaiseldkkeelle 60 vuoden iiissii. Tiill<iin 65 vuoden idssd mak-
settavaksi tulevaa ekikettd alennetaan 8 prosenttia vuotta kohti.

Vuonna 1981 tuli voimaan tytimarkkinasopimukseen perustuva varhaiseld-
ke. Sen mukaan maksetaan tdysi vanhuuseldke 64 vuoden iiissii. Eliikkeelle
siirtynyt on korvattava yrityksesszi ty<itt<imdlld, nuorella henkilcillii.

Vapaaehtoinen lisiivakuutus. Yritykset voivat omalla kustannuksellaan
maksaa vakuutetuille pakollista eldketurvaa parempia etuuksia. Ty<iministe-
ri<in luvalla voivat mycis vakuutetut osallistua ndiden etuuksien kustantami-
seen.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeita tarkistetaan kunkin vuoden
tammikuussa sind vuonna odotettavissa olevan kuluttajahintaindeksin muu-
toksen mukaan. Vuoden lopussa indeksin ja tarkistuksen mahdollinen ero kor-
vataan nostamalla kaikkia niitA elekkeit?i, jotka ovat lakisddteisen vzihimmdis-
palkan alapuolella.

Tulosidonnainen eliike tytitttimiille. Tytitt<imdlle, elzikeik[d ldhestyvdlle hen-
kil<ille voidaan maksaa tulosidonnaisena etuutena se vanhuuselSke, jonka h?in
saisi 65 vuoden iiissii. Eliikkeen maksaminen aloitetaan tavallisimmin 60 vuo-
den i6ssd, mutta poikkeustapauksissa jo 55 vuoden idssii.

Rahoitus. Eldkkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmak-
suilla ja valtion tuella. Valtion osuus maan kaikista sosiaalimenoista on 25
prosenttia.

Vakuutetut maksavat 4,8 ja ty<inantajat 24 prosenttia vakuutetun vakuutus-
maksun perusteena olevasta tulosta. NeilH maksuilla rahoitetaan eldkevakuu-
tuksen, sairausvakuutuksen ja perhe-avustusjrirjestelmdn menot.

126



Vakuutusmaksut mddrdytyvdt sen ammattiluokan mukaan, johon vakuutet-
tu kuuluu riippumatta siitd, mikzi hdnen palkkansa todellisuudessa on. Am-
mattiluokkia on 12, joissa kussakin vakuutusmaksuperusteella on ala- ja yldra-
jat. Vuoden 1990 helmikuusta ldhtien yldraja on ollut yhtd suuri l.-4. ammat-
tiluokissa, samoin kuin 8. ja 9. ammmattiluokassa. Samasta ajankohdasta ldh-
tien oppisopimuksella tytiskentelevilld on iiistii riippumatta yhtdldiset ala- ja
yliirajat. Kdytdnntissd erilaisten ammattiluokkien miiiird on ndin vdhentynyt
yhdeksddn. Luokat ovat seuraavat:

Ammattiluokka Alaraja
ESB/KK

Ykiraja
ESB/KK

l. Yliopistokoulutusta vaativat ammatit,
johtajat ja insin<i<irit

2. Asiantuntijat ja ammattinimikkeen
omaavat avustajat

3. Toimistojen ja osastojen piiiillik<it
4. Teknikot
5. Hallinnollinen henkil<istti
6. Muut toimihenkil<it
7. Avustava henkil<isto

87.150 291.540

72.270
62.820
58.350
58.350
s8.350
s8.3s0

29t.540
29t.540
291.540
185.820
164.400
164.400

ESB/piiivii ESB/piiivii

8. Ammattitytintekijiit:
I ja II luokka

9. AmmattityontekijAt:
III luokka

10. Tilapiiiset tytintekijiit
ll. Oppisopimukset; (17 vuotta

tdyttdneet henkil<it)
12. Oppisopimukset; (alle l7-

vuotiaat henkiltit)

5
5

94
94

1.945 5.615

5.615
5.480

3.204

3.204

r.284

1.284

Rahoitus perustuu jakojrirjestelmdiin. Vakuutusmaksut maksetaal 12 kertaa
vuodessa. Kahden ylimddrdisen kuukausipalkan vakuutusmaksut on sijoitettu
ndihin maksukertoihin.

Hallinto. Eliikejiirjestelmdn hallinto on Sosiaaliturvalaitoksella ja Yleisellzi
sosiaaliturvarahastolla.

Sosiaali- ja terveysministeri<i sekzi tyriministeri<i huolehtivat eltikejzirjestel-
mdn valvonnasta.
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9 .3.2. Vapaaehtoiset lisiieltikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Yapaaehtoinen lisiieliiketurva on yleistynyt viime vuo-
sina, mutta silti valtaosalla yrityksistd ei ole lisdeldkkeitd. Useimmiten lisd-
eldkkeet on jiirjestetty vain korkeimmin palkatuille toimihenkil<iille. Lisiielii-
keturva toteutetaan vakuutuksella vakuutusyhti<istzi, elzikekassalla yrityksen
yhteydessd tai eliikevarauksella yrityksen kirjanpidossa.

Lisiieliikejiirjestelmid sddtelevd laki tuli voimaan vuonna 1987. Siinii mridrd-
tiidn eliiketurvan perusvaatimukset.

Etuudet. Jiirjestelmistd maksetaan vanhuuseliikkeitd sekd kertasuoritteisia
tai jatkuvia ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeitii. Tytikyvytttimyyseliikkeet ovat
kuitenkin harvinaisia.

Ansaittu eldkeoikeus siiilyy tziysimririrdisend. Ty<ipaikkaa vaihdettaessa eld-
keoikeus voidaan siirtiiii uuden tyonantajan jdrjestelmdiin tai jiittiiii vapaakir-
jaksi entiseen.

Vanhuuseliikeikii on tavallisimmin 65 vuotta. Vanhuuseldkkeen kokonaista-
voite on 65-85 prosenttia loppupalkasta yhdessii yleisten eliikkeiden kanssa.

Perhe-eliikkeenfl maksettava kertasuoritus on I -2kertaa vakuutetun vuosi-
palkka. Jatkuva leskeneldke on 40-60 ja lapsenel[ke l0-20 prosenttia edun-
j ettej en vanhuuseldkeoikeudesta.

Rahoitus. Ty<inantajat kustantavat useimmissa tapauksissa yksin liszieltike-
turvan. Rahoituksen on perustuttava rahastointiin.

9.4. Irlanti
El ii kej iirj e ste I m iit :

- kansaneliikejiirjestelmii
- julkisen sektorin lisiieliikejiirjestelmdt
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l punta/IEP = 6,30 FIM)

9.4.1. Kansanel?ikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Palkansaajille (vuonna 1952) perustettuun eldkejdrjestelmddn kuu-
luvat pakollisesti l6 vuotta tiiyttiineet yksityisen ja julkisen sektorin palkansaa-
jat. Maanviljelijiit ja muut itsendiset yrittiijiit liitettiin eldkejrirjestelmddn
vuonna 1988, josta liihtien jdrjestelmiid voidaan kutsua kansaneldkej?irjestel-
miiksi.

Vakuutettu voi jatkaa vakuutustaan vapaaehtoisesti, jos pakollisen vakuu-
tuksen edellytykset lakkaavat. Vapaaehtoinen jatkovakuutus vaatii, ettzi pakol-
linen vakuutus on kestiinyt viihintiidn kolme vuotta. Irlannin kansalaiset voi-
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vat pitee vakuutuksen vapaaehtoisesti voimassa ty<iskennellessddn ulkomail-
la.

Etuudet. Eltikejiirjestelm[std maksetaan tasasuuruisia vanhuus-, tytikyvyttd-
myys- ja perhe-elekkeite sekd hautausavustuksia.

Vanhuuseldke maksetaan ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuseliike. Vanhuuseldke voidaan ottaa 65 tai 66 vuoden iriss[. Edelli-

sessd tapauksessa edellytetdiin ty<inteon lopettamista. Eldkkeensaajan tziytettyzi
66 vuotta ei tytinteolla ole endii vaikutusta eldkkeen saamiseen.

Kun vakuutettu ottaa vanhuuseldkkeen 65 vuoden idssd, vaaditaan, ettd hdn
on maksanut vakuutusmaksut 156 viikolta ja on tullut vakuutukseen ennen 55
vuoden ikdd.

Tiiyden eldkkeen saadakseen vakuutetun edellytetziiin maksaneen vakuutus-
maksuja keskimeiiirin 48 viikolta kunakin vuonna vuodesta 1953 ltihtien tai sen
jiilkeen, jos vakuutukseentulo on tapahtunut mytihemmin. Ekikkeen m56rti6
alennetaan, jos vakuutettu ei ole maksanut vakuutusmaksuja keskimddrin 48
viikolta vuodessa, mutta on kuitenkin maksanut keskimdiirin vdhintddn 24
viikolta vuodessa. Tiiyden el:ikkeen miiiiril on 58,50 IEP viikossa.

Kun vakuutettu ottaa vanhuuseldkkeen 66 vuoden idssd, ovat eldkkeen saa-
misen edellytykset vakuutusajan osalta samat kuin 65 vuoden i6ssd otettavassa
vanhuuseldkkeessd paitsi, ettd vakuutetun on tdytynyt tulla vakuutukseen syn-
tymdvuodesta riippuen ennen 56 tai 57 vuoden ikii?i. Vanhuuseldke on saman
suuruinen riippumatta siitd, otetaanko se 65 tai 66 vuoden iiissd.

Eliikettii korotetaan huollettavasta aikuisesta ja alle l8-vuotiaasta lapsesta.
Jos eliikkeensaajalla on huollettavanaan alle 66-vuotias aikuinen henkilti,
korotus on 37,30 IEP viikossa. Jos huollettava on tziyttiinyt 66 vuotta, korotus
on 43,70 IEP viikossa. Kun el[kkeensaaja tayttaa 80 vuotta, el:ike on hiinelle
62,40IEP viikossa. Lapsikorotus on ensimmdisestzi ja toisesta lapsesta 12,20
IEP ja kustakin seuraavasta lapsesta 10,60 IEP viikossa. Yksin asuvalle el6k-
keensaajalle ja jonkun sukulaisensa jatkuvaa hoitoa tarvitsevalle eldkkeensaa-
jalle voidaan maksaa korotukset eldkkeeseen.

Tytikyvytttimyyseliike. Tyokyvyttrimyyseldke maksetaan pysyvdsti tyoky-
vytt<imiille vakuutetulle. Triyden elzikkeen saamiseksi vakuutetun edellytetddn
maksaneen vakuutusmaksut vdhintiiiin 48 viikolta ty<ikyvytttimyyttii edeltdv[-
nd vuonna ja yhteensii vzihintririn 156 viikolta. Jos vakuutusmaksuja ei ole
maksettu 48 viikolta, mutta kuitenkin 26 viikolta, eldkkeen mddrdd, alenne-
taan.

Tytikyvytt<imyyselzikkeen tdysi miliirii on 51,50 IEP viikossa, jos eldkkeen-
saaja on alle 66-vuotias. Vakuutetulle, joka on tiiyttiinyt 66 vuotta, eliike on
52,50 IEP viikossa.

Eliikettii korotetaan huollettavasta aikuisesta ja lapsesta. Jos el:ikkeensaaja
huoltaa alle 66-vuotiasta aikuista henkil<id, korotus on 34,10 IEP viikossa, ja
35,10 IEP viikossa, jos huollettava aikuinen on tiiytteinyt 66 vuotta. Lapsiko-
rotus on ensimmdisestri ja toisesta lapsesta I 1,90 IEP sekii kustakin seuraavasta
lapsesta 10,40 IEP viikossa. Yksin asuvalle ja sukulaisen hoitoa tarvitsevalle
tycikyvytttimyyseldkkeen saajalle maksetaan samat korotukset kuin vanhuus-
elZikkeessS.

Ty<ikyvyttomyyseliike tulee maksuun vuoden kuluttua ty<ikyvytttimyyden
alkamisesta sairausvakuutuksen pziivrirahan maksun loppumisen jiilkeen.
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Ekikkeen maksu lopetetaan vanhuuseldkeidssd, jos vakuutettu on silloin oikeu-
tettu vanhuuseldkkeeseen.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle ja tdysorvolle. Syyskuusta
1989 lehtien kaikki mieslesket ovat voineet saada tulosidonnaisen leskeneldk-
keen. Aikaisemmin miesleski voi saada eldkkeen vain, jos hiin oli ty<ikyvy-
t<in.

Leskeneliike. Elaikkeen saaminen edellyttdd, ettd vakuutusmaksut oli mak-
settu ainakin 156 viikolta ennen edunjettejen kuolemaa tai vanhuuseldkkeelle
siirtymistii. Tdyteen eldkkeeseen vaaditaan lisiiksi vakuutusmaksut keskim:izi-
rin 39 viikolta kolmen tai viiden vuoden ajalta ennen edunjiittiijiin kuolemaa
tai vanhuuseldkkeelle siirtymistd, tai vakuutusmaksut keskimddrin 48 viikolta
kunakin vuonna vuodesta 1953 tai sen jzilkeiseltd vuodelta, jos vakuutukseen
tulo on tapahtunut mytihemmin. Vakuutusaikavaatimukset voi tdyttdd joko
edunjzittiijii tai leski.

Leskeneldkkeen tdysi miiiiril on alle 66-vuotiaalle 52,50 lEP, 66-79-vuo-
tiaalle 53,70 IEP ja 80 vuotta tdyttrineelle leskelle 57 ,20IEP viikossa. Ellkkeen
mddrd on alennettu, jos vakuutusmaksuja ei ole maksettu tzlyteen eldkkeeseen
vaadittavalta ajalta.

Eldkkeeseen maksetaan korotus huollettavasta lapsesta. Se korvaa puolior-
von eldkkeen. Ensimmdisestd ja toisesta lapsesta korotus on 14,30 IEP ja kus-
takin seuraavasta 14,90 IEP viikossa. Yksin asuvalle ja sukulaisen hoitoa tar-
vitsevalle maksetaan korotukset eldkkeeseen samoin kuin vanhuuseldkkees-
sd.

Leskeneldkkeen maksaminen lopetetaan lesken mennessd uuteen avioliit-
toon tai saadessa oman vanhuuseldkkeen. Leskeneldkettd voidaan kuitenkin
maksaa eliikeidn tdyttdmisen jdlkeenkin, jos sen mddrd on vanhuuselzikettd
suurempl.

Miesleskelle maksettavan tulosidonnaisen leskenelzikkeen tdysi mddrd on
yhtzi suuri kuin naislesken eldke.

Lapseneliike. Lapseneldkettd maksetaan tdysorvolle. Eldkkeen saamisen
edellytys on, ettd edunjiittiijii oli maksanut vakuutusmaksut vdhintddn 26 vii-
kolta. Lapseneldkettd maksetaan l8 vuoden ikddn asti tai 2l vuoden ikddn asti,
jos edunsaaja opiskelee tdysiaikaisesti. Lapsenelzikkeen m[drd on 33,20 IEP
viikossa.

Hautausavustus. Hautausavustuksen mddrd on 100 IEP. Alle 18-vuotiaasta
edunjiittiijiistd hautausavustus on pienempi. Hautausavustus maksetaan va-
kuutetun, hdnen puolisonsa, leskensd tai lapsensa kuoleman jdlkeen.

Varhaiseliike. Vuonna 1988 tuli voimaan laki, jonka perusteella maksetaan
varhaiseldketta 60 vuotta tdyttzineelle vakuutetulle, joka on ollut tyotttimdnd
vdhintddn 15 kuukauden ajan. Varhaiseldke on ty<itt<imyysavustuksen suurui-
nen, mutta se maksetaan eldkejdrjestelmdn kautta. Lain toimeenpanoa ei kui-
tenkaan ole vield aloitettu.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan puolivuosittain tai
kerran vuodessa valtion talousarvion yhteydesse tehtevilla piiiit<iksillii. Yleen-
sd tarkistukset on tehty hintatason muutosten perusteella.

Tulosidonnainen eliike. Tulosidonnainen vanhuus-, tytikyvytttimyys- tai
perhe-eldke maksetaan, jos henkilti ei saa varsinaista eltikettd. Tulosidonnai-
siin eldkkeisiin ovat oikeutettuja my<is 58-65-vuotiaat yksindiset naiset. Van-

130



huuseldkkeessd eldkeikd on 66 vuotta. Tuloharkinnassa otetaan huomioon
kaikki tulot ja varallisuus.

Rahoitus. Vakuutetut, tytinantajat ja valtio rahoittavat eldketurvan. Rahoi-
tus perustuu jakojiirjestelmzlzin. Vakuutusmaksut kootaan verotuksen yhtey-
dessd.

Vakuutetut maksavat 5,5 prosenttia palkastaan l.442IEP:n suuruiseen kuu-
kausipalkkaansa asti sekzi lisiiksi I prosentin koko palkastaan. Viimeksi mai-
nittu maksu keiytetddn nuorisoty<itt<imyyden alentamiseen.

Tytinantajat maksavat I 2,20 prosenttia vakuutettujen palkoista. Vakuutus-
maksussa huomioon otettavan palkan yldraja on 1.550 IEP kuukaudessa.

Niiistii vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmaksuista kustannetaan my<is
ty<itt<imyysetuudet.

Itsendiset yrittiijiit maksavat omia elzikkeitddn varten 4 prosenttia tuloistaan.
Vakuutusmaksussa huomioon otettavan tulon yldraja on l.442IEP kuukau-
dessa.

Valtio maksaa puuttuvan osan eldkkeisiin tarvittavista varoista. Valtion
osuus on ollut noin neljiinnes elIkemenoista. Tulosidonnaiset eldkkeet rahoite-
taan valtion varoista.

Hallinto. Sosiaaliministeriolld on elZikejiirjestelmdn hallinto. Ministeritin
apuna on paikallistoimistoja, jotka toimivat ldhinnd neuvonantotehtdvissei.

9.4.2. Julkisen sektorin lisiieliikejiirjestelmdt

Ulottuvuus ja hallinto. Noin neljd viidesosaa julkisissa t<iiss[ olevista on liszi-
eldketurvan piirissii. Valtaosalle heistti vakuutus on pakollinen. Eliikejiirjestel-
mdt voidaan jakaa nelj:izin ryhmddn; valtion, kuntien, opetuslaitoksen ja val-
tion laitosten elfikej?irjestelmdt. Eliikejiirjestelmien hallinto on joko elzikejtirjes-
telmdllzi itsellddn tai se on annettu jollekin vakuutusyhtitille.

Etuudet. Jdrjestelmista maksetaan vanhuus-, ty<ikyvyttomyys- ja perhe-elzik-
keitd sekzi erdissii jdrjestelmissd my<is hautausavustuksia.

Vanhuuseliike maksetaan virkamiehille 65 ja muille palkansaajille 66 vuo-
den izisszi 40 vakuutusvuoden jdlkeen. El6ke on mahdollista saada erziissii jzir-
jestelmissii 60 vuoden iiissii 10 tai 20 vakuutusvuoden jdlkeen. Eldketaso on
kaksi kolmasosaa eldkkeen perusteena olevasta tulosta tdyden vakuutusajan
jzilkeen. Useimmissa tapauksissa el[ke muodostuu siten, ettd jatkuvana eldk-
keend maksetaan 50 prosenttia eldkepalkasta ja loppuosa kertasuorituksena.

Tyiikyvytttimyyseliike on tavallisesti vanhuuseldkkeen suuruinen. Lesken-
eliike on yleensd puolet edunjiittiijiin eleikkeestd. Lapseneliikkeen mddrd riip-
puu siit6, maksetaanko samanaikaisesti my<is leskeneleikettai.

Rahoitus. Eldkkeet rahoitetaan yleensd ty<inantajan varoilla. Joissakin jiirjes-
telmissd my<is vakuutetut osallistuvat rahoitukseen.
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9 .4 .3 . Vapaaehtoiset lisfleliikej iirj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Yksityisen sektorin palveluksessa olevista palkansaajis-
ta noin kolmasosa on vapaaehtoisen lisdelziketurvan piirissii. Lisiieliikkeitii siiii-
televiiii eliikelainsiiiidiint<iii ei ole, vaan niitd koskevat verolait ja yleiset vakuu-
tuslait.

Eltikejiirjestelm[n piiriin tullaan yleensd 2l tai 25 vuoden idssei I -5 vuoden
ty<issiiolon jdlkeen.

Lisdel[keturva toteutetaan pienemmissd yrityksissd vakuutusyhticistd otetul-
la eliikevakuutuksella. Suuremmilla yrityksilld voi olla oma eldkesaAtid.

Etuudet. Lisiieliikej[rjestelmissri maksetaan vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja
perhe-eliikkeitZi sekii hautausavustuksia.

Ansaitun el[keturvan koskemattomuutta ei vaadita, mutta useimmat yrityk-
set turvaavat sen viiden vuoden vakuutuksen jdlkeen.

Vanhuuseliike maksetaan yleensd 65 vuoden i6ss6. Alennettuna eldkkeen voi
saada jopa 50 vuoden iiissii. Eliikkeen lykkddminen 70 vuoden ikzirin asti on
mahdollista. Ekikkeen tavoitetaso on kaksi kolmasosaa loppupalkasta kansan-
eliikkeen kanssa yhteensovitettuna 40 vakuutusvuoden jiilkeen. Osa vanhuus-
eliikeoikeudesta voidaan ottaa kertasuorituksena.

Puolet jiirjestelmistfi maksaa perhe-eliikkeen vain naisleskelle. Kolmasosa
jdrjestelmist[ maksaa eliikkeen my<is miesleskelle. Leskeneliike on yleensd
puolet edunjiittiijiin eliikeoikeudesta, jos t?imii kuolee ennen eldkkeelle siirty-
mistddn. Kertasuoritteinen perhe-eliike on tavallisesti edunjdttiijiin I -4 vuo-
den palkan suuruinen ja se maksetaan niiden vakuutettujen jdlkeen, jotka eivdt
ikiin sii vuoksi voineet liittyii yrityksen eliikej iirj estelmdiin.

Tytikyvytttimyyseliike jiirjestetiiiin erillisellii vakuutuksella. Tyrikyvytt<i-
myyseldkkeen saamiseksi vaaditaan tavallisesti, ettd ty<ikyvyttrimyys on jatku-
nut vdhintdan 26 viikkoa. Eliike on normaalisti puolet tai kaksi kolmasosaa
loppupalkasta kansaneliikkeen kanssa yhteensovitettuna.

Maksussa olevien eliikkeiden indeksitarkistus on harvinaista. Useimmat yri-
tykset kuitenkin tarkistavat eliikkeitii taloudellisen tilanteensa rajoissa.

Rahoitus. Useimmissa lisiieliikejiirjestelmissd vakuutetut osallistuvat ty<in-
antajan kanssa eldkkeiden rahoitukseen. Vakuutettujen maksu on yleensii 2-6
prosenttia eldkkeen perusteena olevasta palkasta.

9.5. Iso-Britannia
Eliikejiirjestelmdt:
- yleinen eliikejdrjestelmii

- peruseldke

- lisdeliike
- yleisen eldkejdrjestelmdn liseielzikkeen korvaavat eliikkeet

- ty<inantajakohtainen lisiieliike
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- vakuutetun henkiltikohtainen lisiiel?ike

- vapaaehtoiset lis?ieliikej iirjestelmdt

(l punta/GBP = 6,65 FIM)

9.5. 1. Yleinen elflkejiirjestelmii

Ulottuvuus. Yleinen eliikejiirjestelmii (1978) muodostuu peruseliikkeest?i ja
lisdeldkkeesta. Perusellike kattaa pakollisesti ne palkansaajat jayritt?ijiit, joiden
ansiot ovat vdhintadn 46 GBP viikossa. Vapaaehtoisen vakuutuksen voivat
ottaa ne henkiltit, joiden ansiot ovat pienemmdt, ja henkiltit, jotka saavat muu-
ta tuloa kuin palkka- tai yrittiijiituloa tai ovat varhaiseliikkeellii. Lisiieliike kat-
taa ne palkansaajat, joiden ansiot ovat vdhintdtin 46 GBP viikossa.

Yksityisen ja julkisen sektorin tydnantajakohtaiset lisiieliikkeet voivat kor-
vata yleisen eliikejiirjestelmdn liszieldkkeen. Palkansaajat ovat voineet hein[-
kuusta 1988 Hhtien j?irjestiiii itse oman lisiieltiketurvansa niin kutsutulla hen-
kiltikohtaisella tisiieliikkeellSi. Tiimii lisiieliike voi korvata yleisen lisdeldkkeen
ja mahdollisen tytinantajakohtaisen lis:ieliikkeen.

Etuudet. Yleisestd eliikejiirjestelmiistd maksettava peruseliike on tasasuurui-
nen. Lisdeliike on vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteutettu. Etuuksina
maksetaan vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja perhe-el2ikkeit[. Lisiiksi maksetaan
tulosidonnaisia hautausavustuksia.

Eliikkeiden maksu ulkomaille ulkomaiden kansalaisille edellyttzid sosiaali-
turvasopimusta. Ennen ulkomaille muuttoa mytinnetty vanhuuseldke makse-
taan mytis ilman sosiaaliturvasopimusta.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan naiselle 60 ja miehelle 65 vuoden
iiissii. Eliikkeen ottamista voidaan lykiitii yltisptiin. Vanhuuseldke ei edellytd
tytinteon lopettamista.

Peruselflke edellyttdd, ettd vakuutettu on maksanut vakuutusmaksuja vdhin-
taan 52 viikon ajalta vuoden 1975 huhtikuun jiilkeen. Tuota ajankohtaa edel-
tiiviiltii ajalta eldkeoikeus edellyttiiii maksettuja vakuutusmaksuja 52 viikon
asemesta 50 viikolta. Tiiyteen peruseldkkeeseen vaaditaan eri pituinen mddrd
maksettuja vakuutusmaksuvuosia vakuutetun tyciuran pituudesta riippuen
seuraavasti:

Tytiuran pituus: Vaaditut vakuutusmaksut:

10 vuotta tai alle
ll-20 vuotta
2l-30 vuotta
3l -40 vuotta
yli 40 vuotta

ty<iuran pituus vdhennettynii I vuodella
,, ,,2

J
4
5

,,
,, ))

,,
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Alennettu eldke maksetaan, jos vaadittavia vuosia ei ole tziyttd mddrdd, mutta
on vdhintddn neljzisosa vaadittavasta. Vakuutusajan laskeminen aloitetaan
aikaisintaan 16 vuoden i6std tai vuodesta 1948,jolloin peruseldke nykyisesszi
muodossaan tuli kdytt<i<in.

Peruseldkkeen tdysi miiiirii on 46,90 GBP viikossa yhdelle eldkkeensaajalle.
Avioparieldkkeensaajalle tiiysi eldke on 75,10 GBP viikossa. Tdmd mdzird
maksetaan my<is avioparille, josta 60 vuotta tdyttdnyt nainen ei ole maksanut
omia vakuutusmaksuja. Hdn saa eldkkeen miehensd vakuutusmaksujen perus-
teella. Lapsikorotuksena maksetaan 8,25 GBP viikossa. Eldkkeensaajan tdyt-
tdessd 80 vuotta hdn saa ikdkorotuksena 0,30 GBP viikossa.

Eldkkeen lykkiidminen elzikeidn ohi korottaa eldkettzi. Korotus on l/7 jokai-
selta GBP:lta eldkkeestd kutakin lykiittyii viikkoa kohti. Tziysi lykkdyskorotus
- 14,67 GBP viikossa - maksetaan viiden vuoden lykkdyksen jdlkeen.

Ansioperusteista lisiieliikettii karttuu el[kkeen perusteena olevasta ansiotu-
losta, jonka alaraja on 46 GBP ja yldraja 350 GBP viikossa. Lisdelzikettd on
voitu kartuttaa huhtikuusta 1978 ldhtien vuodessa 1,25 prosenttia eldkkeen
perusteena olevasta tulosta. Ttiysi eldke maksetaan 20 vuoden vakuutusajan
jdlkeen, jolloin sen mddrd on 25 prosenttia elzikkeen perusteena olevasta tulos-
ta. Eliike lasketaan 20 parhaan ty<ivuoden keskimtidrdisistei eldkkeen perustee-
na olleista ansioista, jotka tarkistetaan indeksillzi. Tdmd laskusddntri on voi-
massa vuosituhannen vaihteeseen saakka.

Listieliikkeen laskusddntod muutettiin vuoden 1986 eliikelailla. Niille vakuu-
tetuille, jotka tiiyttzivdt eldkeidn vuoden 2000 maaliskuun jzilkeen, eldkkeen
tdyttd, karttumista alennetaan 25 prosentista 0,5 prosenttiyksik<illii kutakin
vuotta kohti siten, ette huhtikuussa vuonna 2009 ja sen jzilkeen eliikkeelle jiiii-
vdt saavat enintzidn 20 prosentin eldkkeen. Alennettua karttumiskerrointa
sovelletaan maaliskuun 1988 jiilkeen tuleviin ansioihin. Ekikkeen perusteena
oleva ansio tullaan laskemaan 20 parhaan vuoden ansioiden asemesta vakuu-
tetun keskiansioista koko ty<issdoloajalta, poisluettuna sairausajat sekd ajat,
jolloin vakuutettu on ollut poissa tyristd lasten kasvattamisen vuoksi.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttcimyyseliike maksetaan vakuutetulle, joka
ei pysty selviytymziiin mistdiin tytistd, jota hzinen kohtuudella voidaan odottaa
tekevdn tai johon h:inet voitaisiin kouluttaa, kun otetaan huomioon hdnen
ikdnsd, koulutuksensa, tydkokemuksensa, terveydentilansa sekd muut niihin
verrattavat yksilolliset seikat.

Ty<ikyvytt<imyyseldke tulee maksuun sen jiilkeen, kun vakuutettu on saanut
28 viikon ajalta sairausajan palkkaa ty<inantajaltaan tai pdivdrahaa sairausva-
kuutuksesta.

Ty<ikyvyttcimyyseldke koostuu perusel:ikkeestd ja lisdeldkkeestd. Peruseliik-
keen mzidrd on sama kuin vanhuuseldkkeessii. Lisiiksi maksetaan 25,55 GBP
viikossa huollettavasta aikuisesta henkilcistii ja 8,90 GBP viikossa lapsesta.
Lisiieliikkeenii maksetaan vakuutetulle tyrikyvytt<imdksituloon mennessd ker-
tynyt ansioperusteinen lisdeliike.

Tytikyvytttimyysavustusta maksetaan peruseldkkeen lisdnd vakuutetulle,
joka tulee pysyvdsti sairaaksi aikaisemmin kuin viisi vuotta ennen normaalia
eliikeikiiii. Avustuksen maksamista jatketaan normaalin vanhuuseldkei2in jiil-
keenkin edunsaajalle, joka on edelleen tycikyvyt<in. Ty<ikyvyttrimyysavustuk-
sen mddrd on 8,90 GBP viikossa alle 40-vuotiaana tyrikyvyttomriksi tulevalle,
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5,70 GBP viikossa 40-49-vuotiaana tytikyvytt<ima!1i tulevalle ja 2,85 GBP
,iikosru 50-vuotiaana tai vanhempana tytikyvytt<imdksi tulevalle.

Tyokyvytttimyyden perusteella saatavien etuuksien maksaminen lopetetaan
efiittlassa, jolloin edunsaaja saa vanhuuselzikkeen. Edunsaajan halutessa voi-
daan ty<ikyvytt<imyysetuuksien maksamista kuitenkin iatkaa viiden vuoden
ajan elzikeian taytiamisen jzilkeen. Edunsaaja voi tiill<iin saada suuremman
eiuuden, koska iytikyvytt<imyysetuudet eivdt ole verotettavaa tuloa, mutta
vanhuuseldkkeet ovat.

Vakuutettu, joka ei ole oikeutettu edelld selostettuihin tytlkyvyttcimyys-
etuuksiin, voi saada vaikean tytikyvytttimyyden perusteella maksettavaa aYus-

tusta. Sen md?ird on 28,20 GBP viikossa.
perhe-eliike. Perhe-eldkettzi maksetaan naisleskelle ja tdysorvolle. Puolior-

von eldkkeen korvaa leskeneldkkeeseen maksettava korotus.
Leskeneliike. Edunjdttdjdn kuoltua naisleskelle maksetaan kertasuorituksena

1.000 GBP.
Alle 60-vuotiaalle leskelle maksetaan edunjiitttijiin kuoltua leskiiiidin avus-

tusta, jos hdn huoltaa alle 16-vuotiasta tai opiskelevaa l9-vuotiasta lasta.
Avustuksen mzidrd on 46,90 GBP viikossa. Kustakin lapsesta maksetaan 8,90
GBP viikossa. Lisdksi leski saa sen ansioperusteisen lisfleliikkeen, jonka edun-
jilttaja oli kartuttanut itselleen kuolemaansa mennessd." Leskiiiidin avustuksen maksamista jatketaan siihen asti, kun leski huoltaa
lasta tai siihen asti, kun leski menee avioliittoon tai avoliittoon.

Leskeneliike maksetaan naisleskelle, joka oli tdyttzinyt 45 vuotta edunjdtt6-
j6n kuollessa tai joka ei endd saa leskididin avustusta. Eldke muodostuu perus-
tlakteestzi ja lisiieliikkeestd. Peruselflkkeen mddrd on 46,90 GBP viikossa 55
vuotta tdytidneelle leskelle. El2ikett2i alennetaan 7 prosenttia vuodessa kutakin
55 ikiivuodesta puuttuvaa vuotta kohti. Eldkkeen mzieird on 12,75 GBP viikos-
sa silloin, kun efuke tulee maksuun 45 vuoden idssii. Lisiieliikkeenii maksetaan
edunjiittiijiin kartuttama ansioperusteinen liszieldke.

I-eitene6tkeen maksaminen lopetetaan, jos leski menee avioliittoon tai
avoliittoon.

Lesken tdyttdessd 60 vuotta hdnelle perhe-eldkkeend maksettava lisdeltike ja
mahdollinen oma lisdeldke eivdt yhdessd saa ylittiiii yhdelle eldkkeensaajalle
maksettavaa suurinta mahdollista lisdeldkettd.

Miesleski perii vaimonsa lis[eliikkeen, jos vaimo kuolee molempien ollessa
eldkeidn tiiytiiineitii. Lisiielzikkeiden yhteismzidrd on rajoitettu samalla tavalla
kuin naisleskellzi.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan alle 16-vuotiaalle tai alle l9-vuotiaalle
opisktlevalle triysorvolle. Etuutta kutsutaan huoltajan avustukseksi. Sen mddrd
on 8,90 GBP viikossa kullekin lapselle.

Jouluraha. Vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeen saajille maksetaan
kunkin vuoden joulukuussa kertasuorituksena 10 GBP.

Hautausavustus. Hautausavustus on ollut huhtikuusta 1988 lzihtien koko-
naan tuloharkintainen etuus.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat perus- ja lisdeldkkeet tarkistetaan kerran vuo-
dessa kuluttajahintaindeksin muutosten mukaan. Lisdeliikkeen perusteena olevan
ansion ala- ji yldrajat tarkistetaan maan keskipalkan muutosten mukaan.

Rahoitus. peruseHtcteet ja lisdelzikkeet rahoitetaan vakuutettujen, ja tydnan-
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tajien maksuilla. Samoista maksuista kustannetaan eldke-, sairaus-, tapaturma-ja ty<itttimyysvakuutusten menot. Rahoitus perustuu jakojiirjestelmiiiin. Va-
kuutusmaksut kootaan verotuksen yhteydessd.

Palkansaajavakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmaksujen suuruus mdd-
rdytyy vakuutetun ansiotulon mukaan ja sen mukaan, kuuluuko vakuutettu
yleisen lisiieliikkeen piiriin vai sen korviavaan eliikejiiijestelmddn.

Kun vakuutettu kuuluu yleiseen lisiiellikkeeseen, ovat vakuutusmaksut seu-
raavan taulukon mukaiset.

Ansio
GBP/viikko

Vakuutusmaksu, o/o ansioista
Vakuutettu Tyonantaja

_46
46- 80
80-124

124-17 5
175-350
350-

2,00
9,00
9,00
9,00
9,00

5,00
7,00
9,00

10,45
10,45

Vakuutusmaksua ei makseta, jos vakuutetun ansiot jaavat eliikeperusteen ala-
rajan - 46 GBP viikossa - alapuolelle.

Kun ansio ylittee eleikeperusteen alarajan, on vakuutetun vakuutusmaksu ala-
rajaan saakka 2 prosenttia ansiosta. Alarajan ylittiiviiltii ansion osalta vakuutettu
maksaa vakuutusmaksua 9 prosenttia eliikeperusteen ykirajaan asti.

Tytinantaja maksaa vakuutusmaksua eliikeperusteen alarajan ylittiivistd an-
sioista ilman yldrajaa. Ty<inantajan vakuutusmaksuprosentti mdiirriytyy koko
maksun osalta vakuutetun ansioluokan mukaan. Siten esimerkiksi vakuutetun
ansion ollessa 300 GBP viikossa, on ty<inantajan vakuutusmaksuprosentti
10,45 my<is siltd osalta ansiotuloa, joka on 46 ja 175 GBP:n viilillii.

Kun vakuutettu kuuluu yleisestii lisiieliikkeestii irroitettuun eliikejiidestelyyn
ovat vakuutusmaksut seuraavan taulukon mukaiset.

Ansio
GBP/viikko

Vakuutusmaksu, o/o ansiosta
Vakuutettu Tycinantaja

46- 80
80- l 25

t25-175
175-350
3s0-

2
2
2
2

+ 7 (46-)
+ 7 (a6-)
+ 7 (46-)
+ 7 $6-)

(-46)
(-46)
(-46)
(-46)

5 (-46) + 1,20 (46-)
7 (-46) + 3,20 (46-)
9 (-46) + 5,20 (46-)

10,45 (-46) + 6,65 (46-)
10,45 (-46) + 6,65 (46-350) +
10,45 (350-)
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Vakuutettu maksaa vakuutusmaksuna 2 prosenttia eldkeperusteen alarajan
alapuolelle jiiiiviistii ansioistaan ja 7 prosenttia sen ylittdvistd ansioista eliike-
perusteen yldrajaan asti. Tytinantaja maksaa vakuutusmaksun my<is yldrajan
ylittiiviin ansiotulon osalta.

Vakuutettu ei maksa vakuutusmaksua el[keizin tdyttdmisen jiilkeen, vaikka
hdn jatkaisi tyrintekoa. Ty<inantaja sitzi vastoin maksaa vakuutusmaksua, jos
vakuutetun ansiotulo ylittaa 46 GBP viikossa.

Itsendiset yrittiijiit maksavat vakuutusmaksua 4,55 GBP viikossa. Lisiiksi
yrittejat maksavat 6,3 prosenttia niistd nettotuloista, jotka ovat 454 GBP ja
1.517 GBP viilillii kuukaudessa.

Vapaaehtoisessa eldkevakuutuksessa vakuutusmaksu on 4,45 GBP viikossa.
Valtio ei endd vuodesta 1989 liihtien osallistu el2ikkeiden kustannuksiin.
Hallinto. Sosiaaliturva- ja terveysministeri<i hoitaa eliikejiirjestelmdn hallin-

non. Ministeri<ilki on eliikkeitd varten keskustoimisto, kaksi aluetoimistoa ja
noin 500 paikallistoimistoa.

Ensimmiiisend valitusasteena toimivat paikalliset valituslautakunnat. Seu-
raava valitusaste on sosiaaliturva- ja terveysministeririn sosiaalivakuutuslauta-
kunta.

Vuoden 1961 lisiielflke. Vuonna l9T5lakkautettiin vuonna 196l perustettu
palkansaajien lisdeldkejdrjestelmii. Jiirjestelmdssd karttuneet vanhuus- ja les-
keneldkkeet jiiiviit vapaakirjoiksi. Vanhuuseltikettd karttui vakuutusmaksuker-
tymdn mukaan. Leskeneliike on puolet edunjiittiijiin el:ikeoikeudesta. Tyrinan-
tajakohtainen eliikej?irjestelmd voi korvata tiimdn eldkkeen.

9.5.2. Yleisen eliikejiirjestelmdn lisiiel[kkeen korvaavat
eliikkeet

Tytinantajakohtainen lisiieliike

Uloffuvuus ja hallinto. Ty<inantajakohtaisten eliikejiirjestelmien piirissii on I I
miljoonaa palkansaajaa, joista puolet on yksityisellii ja puolet julkisella sekto-
rilla. Julkisella sektorilla kattavuus on kolme neljdsosaa, yksityisellii sektorilla
alle puolet.

Tycinantaja voi irroittaa oman eliikejiirjestelmiinsti korvaamaan yleisen eld-
kej?irjestelmdn ansioperusteista lisiieliikettii. Liihes l0 miljoonaa yksityisen ja
julkisen sektorin palkansaajaa on ndiden korvaavien eliikkeiden piirissd. Lu-
van irrottautumiselle antaa ty<iekikelautakunta. Irrottautumiseen vaaditaan,
ettzi ty<inantaja konsultoi aikeestaan alan ammattiliittoja sekii ilmoittaa pdri-
triksensd tytintekijriilleen ja ammattiliitoille.

Tyrinantajakohtaisten eliikejzirjestelmien hallinto hoidetaan yksityisellii sek-
torilla vakuutusyhti<iissei ja yritysten omissa eliikelaitoksissa. Julkisella sekto-
rilla eliiketurva hoidetaan yleensd jiirjestelmien omilla elakelaitoksilla.

Ty<inantajakohtaisilla eliikejiirjestelmillii ei ole varsinaista keskuslaitosta
eikd eltikekustannusten tasausta.
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Tytinantajien on tietyin veiliajoin informoitava vakuutettuja muun muassa
jdrjestelmdn sddnnoistd, taloudellisesta tilasta, vakuutusmaksujen laskemispe-
rusteista ja etuuksista. Jdrjestelmdn taloudellisesta tilasta on tehtdvd vuosittain
kertomus. Ndmd m66rdykset koskevat myos niitd eldkejrirjestelmid, jotka eivdt
korvaa yleistzi lisdeldkettzi.

Etuudet. Tyonantajakohtaisen lisdeldkkeen mukaisen vanhuuseliikkeen ja
tytikyvytttimyyseliikkeen tulee olla ainakin yleisen lisdeldkkeen suuruinen. Tdtd
eldkettd kutsutaan taatuksi vzihimmdiseldkkeeksi. Useimmat jzirjestelmdt mak-
savat kuitenkin vdhimmdisekikettd korkeamman eldkkeen, jolloin vdhimmziis-
eldkkeen ylittiivii osa on vapaaehtoista lisdeldkettd.

Naisleskelle on maksettava leskeneliikkeenii vdhintdzin puolet edunjzittiijein
taatusta vdhimmdiseldkkeestd. Yleinen eldkejdrjestelmd maksaa leskelle lisziksi
puolet siitd taatusta vdhimmdiseldkkeestd, joka edunjiittzijiille olisi karttunut
yleisessd eldkejdrjestelmdssd, jollei hiin olisi lainkaan korvaavassa jdrjestelmeis-
sd. Ndin leskeneldkkeiden yhteismddrdksi tulee vdhintddn sama kuin yleisessd
eldkej drj estelmzissd.

Tytieldkelautakunnan luvalla leskeneleikettd voidaan alentaa 2,5 prosenttia
kutakin vuotta kohti, jolla edunjiittiijiin ikii ylitti l0 vuodella lesken iain. Les-
kelle on kuitenkin maksettava taatun vdhimmziiseltikkeen suuruinen eldke
yhteensd tytinantajan ja yleisestd jdrjestelmdstd.

Miesleskelle on maksettava vdhintddn taatun vaihimmdiseldkkeen suurui-
nen elflke. Miesleskelld on oikeus vain siihen eltikeoikeuteen, joka karttuu huh-
tikuun 1988 jiilkeen.

Kaikki eldkkeet on maksettava jatkuvina eldkkeind taatun vzihimmdiseldk-
keen osalta. Sen ylittdvd eldke voidaan ty<ieldkelautakunnan suostumuksella
maksaa kertasuorituksena.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia taatun vdhimmdiseldkkeen mukaisia
eliikkeitii tarkistetaan kuluttajahintaindeksin perusteella. Indeksin muutokses-
ta aiheutuvat korotukset maksetaan yleisen elzikejdrjestelmdn - ei ty<inantaja-
kohtaisen eldkejiirjestelmdn - varoista.

Vuoden 1988 huhtikuusta ldhtien tyonantajakohtaiset elzikejdrjestelmdt ovat
velvolliset tarkistamaan maksussa olevia taatun vzihimmdiseldkkeen mukaisia
eldkkeitd 3 prosentilla vuodessa tai hintojen mukaan, jos lopputulos on siten
alempi. Tdmd tarkistus koskee sitei eldketurvaa, joka karttuu vuoden 1988
huhtikuun jiilkeen.

Vapaakirjat. Tytinantajan elzikejzirjestelmdstd ennen eldketapahtumaa pois-
siirtyvd vakuutettu siiilyttiiii vapaakirjana ansaitsemansa taatun vdhimmdis-
eldkkeen siitzi riippumatta, tiiyttiiiikti hdn eldkeoikeuden tdysimdiirziistzi sdily-
mistd koskevan vaatimuksen. Elzikeoikeus sdilyy tziysimddrdisend kahden vuo-
den vakuutusajan jdlkeen.

Kun vakuutettu tdyttdzi eldkkeen tdysimddrdistd sdilymistd koskevan vaati-
muksen, vapaakirja on sdilytettiivd tycinantajan jdrjestelmdssti tai se voidaan
siirtaA toiseen tytinantaja- tai henkil<ikohtaiseen lisiieliikejiirjestelyyn tai vas-
taava etuus voidaan ostaa vakuutusyhti<istd. Jos vakuutettu ei tdytd elzikkeen
tdysimdrirziistd sdilymistd koskevaa vaatimusta, taatun vdhimmdiseldkkeen
mukainen eliikeoikeus sdilytetiiiin joko ty<inantajan jdrjestelmiissei tai vastaava
etuus ostetaan yleisesta eHkejerjestelmuistd.

Tyonantajan eliikejiirjestelmdssd sdilytettdvid taatun vzihimm[iseldkkeen
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mukaisia vapaakirjoja tarkistetaan elzikeikddn saakka maan keskipalkan muu-
toksen mukaan. Tarkistus voidaan tehdd kolmella eri tavalla; 1) Indeksitarkis-
tus tehddzin tdysimddrdisend. 2) Vapaakirjoja korotetaan vuosittain 5 prosen-
tilla tai keskimdzir:iiselld ansiotason nousulla, jos se on alempi. Yleinen eliike-
jiidestelmii korvaa 5 prosenttia ylittdvdn osan. Tdssd tapauksessa tytinantaja
maksaa yleiselle eleikejdrjestelmdlle kertasuoritteisen vakuutusmaksun vapaa-
kirjaoikeuden syntyessii. 3) Vapaakirjoja korotetaan vuosittain kiinteeisti 7,5
prosenttia. - Vuoden 1988 tietojen mukaan 7 prosenttia yksityisen sektorin
jdrjestelmistii kriytti ensimmdistd, 22 prosenttia toista j a 6 5 prosenttia kolmatta
vaihtoehtoa.

Eldkkeiden maksuuntulon jdlkeen indeksitarkistuksista aiheutuvat korotuk-
set maksetaan yleisestd eldkejdrjestelmdstd mytis vapaakirj ojen osalta.

Ty<inantaja lakkauttaessa eliikej?irjestelmdnsd on taattujen vzihimmziiseldk-
keiden mukaiset eldkkeet vakuutettava toisessa korvaavassa eltikejiirjestelmds-
sd tai eldkevastuu on siirrettdvd yleiselle eldkejdrjestelmdlle.

Rahoitus. Taatun viihimmdiselzikkeen osalta rahoitus tapahtuu siten kuin
yleisen eldkejdrjestelmdn rahoituksen yhteydessd edellzi selostettiin. Vakuute-
tun ja tyonantajan yleiselle eldkejdrjestelmdlle maksamaa vakuutusmaksua
alennetaan yhteensd 5,8 prosenttiyksikkoii. Alennus kdytetdzin ty<inantajan jdr-
jestdm[n elzikkeen rahoittamiseen. Alennuksen mzidrd tarkistetaan viiden vuo-
den vdlein.

Uusille ty<inantajakohtaisille elaikejdrjestelmille annetaan huhtikuuhun 1993
saakka vakuutusmaksualennusta 2 prosenttia eldkkeen perusteena olevista
ansioista, vdhintddn kuitenkin I GBP viikossa vakuutettua kohti. Vakuutus-
maksujen alennuksesta aiheutuva maksuvaje korvataan yleisen elzikejzirjestel-
mdn varoista.

Vakuutetut voivat maksaa vapaaehtoisia lisdvakuutusmaksuja ja siten nos-
taa eldketasoaan. Vakuutettu voi maksaa vapaaehtoiset maksunsa myos muu-
hun kuin oman tyonantajansa eliikejiirj estelmddn.

Vakuutetun henkilokohtainen lis6eldke

Palkansaajat voivat henkiltikohtaisella liseieldkkeellzi (vuoden I 988 heindkuus-
ta) jiirjestiiii itse ansioeldketurvansa. Vakuutettu voi sen avulla irrottautua ylei-
sen eldkejdrjestelmdn lisdeldkkeestd samoin kuin mahdollisesta ty<inantajakoh-
taisesta lisiieliikkeestd. Irrottautuminen vaatii ty<ieldkelautakunnan suostu-
muksen.

Henkil<ikohtaisen liseieliikkeen miiiirii riippuu maksettujen vakuutusmaksu-
jen tuotosta. Eldkkeen mdiiriillei ei ole mitrizin vdhimmdistakuuta. Henkil<ikoh-
taiseen lisiieliikej?irjestelyyn tulee sisdltyii nais- ja mieslesken perhe-eldke, jon-
ka suuruus on vakuutetun eldkkeelle siirtymisen jdlkeen puolet vakuutetun
eldkkeestd. Maksussa olevia lisdeldkkeitd tarkistetaan vuosittain 3 prosentilla
tai hintojen mukaan riippuen siitd, kumpi on vdhemmdn.

Ty<inantaja maksaa palkansaajasta tdyden vakuutusmaksun sosiaaliturva- ja
terveysministeriolle, joka siirtiiii henkilokohtaista lisdeldkettzi varten tarvitta-
van maksun osan vakuutusmaksujen sijoituksesta vastaavalle, palkansaajan
valitsemalle sijoituslaitokselle. Vakuutusmaksu on 5,8 prosenttia eldkkeen

139



perusteena olevista ansioista eli sama kuin ty<inantajakohtaisille eldkejiirjestel-
mille annettu alennus yleisistd vakuutusmaksuista. Vakuutusmaksuun tulee
lisiiksi 2 prosentin alennus samalla tavalla kuin uusissa ty<inantajakohtaisissa
e liikej iirj e ste I m i s sii.

Ty<inantaja voi maksaa vakuutetun lisrieldkettd varten vapaaehtoista lisdva-
kuutusmaksua. Teill<iin hiin voi vaatia, ettd vakuutettu maksaa saman suurui-
sen lisdmaksun. Vapaaehtoiset lisdvakuutusmaksut maksetaan suoraan vakuu-
tetun valitsemalle sijoituslaitokselle.

Vakuutusmaksut sijoitetaan vakuutusyhti<in, rahalaitoksen, rakennusosuus-
kunnan tai siiiiti<in kautta. Valtio valvoo ndiden laitosten vakavaraisuutta.
Eliikkeelle jiiddessddn vakuutettu ostaa kertyneillfi vakuutusmaksuilla ja niiden
tuotolla ellikkeen vakuutusyhtitistii.

9.5.3. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Kaikki yleisen eliikejiirjestelmdn ulkopuoliset eldkejrir-
jestelmdt ovat periaatteessa vapaaehtoisia eldkejdrjestelmid. Tdmd koskee
my<is edelld kuvattuja tytinantajakohtaisia ja henkil<ikohtaisia eliikejdrjestel-
miii.

Yleensd tydntekijiit ja toimihenkikit kuuluvat samaan jiirjestelmziiin. Yri-
tyksen johtohenkiltiillii on usein oma eliikejdrjestelmdnsd. Jzirjestelmien
piiriin tullaan tavallisesti 20-25 vuoden iiissd ilman odotusaikaa. Noin vii-
desosassa jiirjestelmistd on kuitenkin yhden vuoden tai sitd lyhyempi odotus-
aika.

Vapaaehtoinen lisdeldke voidaan toteuttaa samassa jzirjestelmdssd kuin ylei-
sen eliikejiidestelmiin lisiiekikkeen korvaava eliike tai vapaaehtoista lisiiekiket-
td varten voidaan perustaa oma jdrjestelynsd. Vapaaehtoisten lisdeldkkeiden
hallinto hoidetaan vakuutusyhtiriissii tai yritysten omilla eldkelaitoksilla.

Valtiovarainministericin alaisen eliikekassatoimiston hyviiksyminen tarvi-
taan kaikille niille jiirjestelmille, jotka haluavat kiiyttiH hyvdkseen verotukses-
sa saatavia vdhennysoikeuksia.

Etuudet. Jiirjestelmistd maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliik-
keitii.

Ansaittu eldketurva on sdilytettiivii koskemattomana vakuutetun tdytettyri
26 vuotta ja oltua jdrjestelmiissd kaksi vuotta. Vakuutusmaksut maksetaan
takaisin, jos vakuutettu ei tziytii eldketurvan siiilymisen edellytyksiii. Eliikeoi-
keus on mahdollista siirtiiii vakuutetun uuden tycinantajan eliikejiirjestelyyn.

Yanhuusellike maksetaan yleensd naisille 60 ja miehille 65 vuoden i6ssd.
Tiiysi eliike on 66 2/3 prosenttia loppupalkasta 40 vakuutusvuoden jiilkeen.
Noin puolet jiirjestelmistd yhteensovittaa lisdel2ikkeen yleisen peruseldkkeen
kanssa. Vakuutettu voi ottaa osan eliikkeestddn kertasuorituksena. Eliikkeen
lykkiiiiminen ohi eltikei2in korottaa sen mddrdti tavallisesti 6 prosenttia vuodes-
sa. Eliikkeen ottaminen ennen eliikeikiid on yleistynyt viime vuosina. Tiill<iin
el[kkeen miiiiriiii useimmiten alennetaan.

Tytikyvyttdmyyseliikkeenii maksetaan tavallisimmin vakuutetulle ty<ikyvyt-
trimiiksituloon mennessd karttunut vanhuuseliikeoikeus.
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Leskeneliikkeen mddrd on puolet edunj?ittiijdn eldkkeestzi. Noin kolmasosa
jiirjestelmistd maksaa eldkkeen miesleskelle samoilla perusteilla kuin naisles-
kelle. Muut jiirjestelmzit maksavat miesleskelle eldkkeen vain, jos hiin oli talou-
dellisesti riippuvainen vaimostaan. Jatkuvan eldkkeen ohella useimmat jdrjes-
telmdt maksavat vakuutetun kuollessa kertasuorituksen, jonka miidrd on esi-
merkiksi kahden vuoden palkka.

Lapseneliikettil maksetaan noin puolessa yksityisen sektorin jzirjestelmistd,
julkisen sektorin jiirjestelmisszi sitd vastoin l6hes kaikissa.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan yksityiselld sektoril-
la tavallisesti vain ty<inantajan harkinnan mukaan. Julkisella sektorilla tarkis-
tukset ovat automaattisia.

Vapaakirjoja, jotka perustuvat vuoden 1985 jiilkeen karttuneeseen eldkeoi-
keuteen, on tarkistettava vuosittain joko 5 prosentilla tai kuluttajahintaindek-
sin muutoksella riippuen siitd, kummalla tavalla tulos on pienempi.

Rahoitus. Neljdssii viidesosassa jiirjestelmistd vakuutetut ja tytinantajat ra-
hoittavat yhdessri lisiieliikkeet. Lopuissa rahoitus on yksinomaan ty<inantajan
vastuulla.

9.6. Italia
Eliikejiirjestelmdt:
- palkansaajien eltikejiirjestelmii
- palkansaajien lisiieliikejiirjestelmdt

- kaupan johtotehtzivissd olevien eldkejdrjestelmzi

- merimiesten eldkejdrjestelmd
- kaivosmiesten eliikejdrjestelmzi

- lukuisia pienempien ammattiryhmien eldkejdrjestelmi?i

- muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt
- teollisuuden johtotehtdvisszi olevien eldkejdrjestelmd
- maatalouden eliikejdrjestelmd
- lukuisia pienempien ammattiryhmien eldkejdrjestelmiii
- julkisten laitosten eliikejiirjestelm?it
- valtion hallinnon eliikejiirjestelmdt
- paikallishallinnon eliikejiirjestelmdt

- itseniiisten yrittiij ien eliikej [rj e stelmeit

- kaupan eliikejiirjestelmti
- kdsiteollisuuden eldkejiirjestelmii
- vapaiden ammattien el2ikejiirjestelmdt

- maatalouden eldkejdrjestelmii
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l liira/ITl = 0,003 FIM)
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9.6.1. Palkansaajien eliikejii{estelmd

Uloffuvuus. Palkansaajien yleiseen eldkejdrjestelmddn (vuodelta 1952) kuulu-
vat useimmat yksityisen sektorin palkansaajat.

Eldkevakuutus on pakollinen l5 vuoden idn tziyttzineille palkansaajille kan-
salaisuudesta riippumatta. Perheenemdnndt, jotka eivait ole ansioty<iss6, voivat
liittyii j 6rj estelmddn vapaaehtoisesti.

Etuudet. Jdrjestelmdssd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suh-
teutettuja vanhuus-, ty<ikyvyttomyys- ja perhe-elakkeitA.

Eldkkeet maksetaan l3 kertaa vuodessa. Ylimziairziinen kuukausierd makse-
taan joulukuussa.

Eldkkeiden maksu ulkomaille edellyttiiii sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan miehelle 60 ja naiselle 55 vuoden

izissti. Vakuutusaikavaatimus eltikkeen saamiseksi on l5 vuotta, mutta tdyteen
eldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden vakuutusaika. Vakuutettu voi halutessaan
jatkaa tycintekoa 65 vuoden ikddn asti, jos vakuutusvuosia on vdhemmdn kuin
40. Eliike maksetaan ilman eliikeikiirajoja, jos vakuutusmaksut on maksettu
vdhintddn 35 vuodelta. Tiill<iin eldkkeen ottaminen edellyttdd ty<inteon lopet-
tamista. Muutoin eliike maksetaan tycinteon jatkamisesta riippumatta.

Eldke voidaan maksaa miehelle 55 ja naiselle 50 vuoden izlstzi tyott<imyyden
perusteella, joka johtuu tyonantajan taloudellisista vaikeuksista tai teollisuu-
den uudelleenorganisoinnista. Terdsteollisuudessa ikiiraja on miehilldkin 50
vuotta. Edellytyksend on aina, ettd vakuutettu on maksanut vakuutusmaksut
vzihintdzin l5 vuodelta.

Vanhuuseldkkeen laskutapaa muutettiin vuonna 1988 siten, ettd eldkkeen
karttumisprosentti tehtiin eldkkeen perusteena olevan ansion mukaan liuku-
vaksi ja viimeksi mainitulta poistettiin yldraja. Vanhuuseldkkeen miiiirii kart-
tuu vuodessa 2 prosenttia viiden viimeisen vuoden keskiansioista 44.848.000
ITL:n suuruiseen keskiansion mdririidn asti, 1,5 prosenttia sen ylittdvdltd kes-
kiansion osalta 1,33-kertaiseen mddrddn (59.647.840 ITL vuodessa) asti, 1,25
prosenttia 1,33- ja 1,66-kertaisen mddrdn (74.447.680 ITL vuodessa) veilillzi
olevalta keskiansion osalta ja lisiiksi I prosentti 1,66-kertaisen keskiansion
ylittAvalta keskiansion osalta. Keskiansiota laskettaessa neljdn ensimmdisen
vuoden ansiot tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksella. Elzikettzi kart-
tuu enintddn 40 vuodelta.

Vanhuuseldkkeen vdhimmdismddrzi on 496.600 ITL kuukaudessa, jos mak-
settuja vakuutusmaksuviikkoja on vdhemmdn kuin 780 (eli 15 vuotta), ja
528.600 ITL kuukaudessa, jos vakuutusmaksuviikkoja on vdhintdiin 780.
Vdhimm:iiseliike on tulosidonnainen. Sen maksaminen loppuu, kun vdhim-
mdiseldke ja muut tulot yhdessd ylittdviit kaksi kertaa vuoden alussa voimassa
olevan vdhimmiiiseldkkeen.

Eldkkeeseen maksetaan korotuksia huollettavista perheenjdsenistri perhe-
avustusjzirjestelmdn kautta samalla tavalla kuin tytieldmdssd mukana olevil-
le.

Tytikyvytttimyyseliike. Tyokyvytt<imyyseldke my<innetddn l8-64-vuotiaalle
vakuutetulle, joka ei ty<ikyvyn ruumiillisen tai henkisen alenemisen vuoksi
pysty tekemddn hzinelle sopivaa ty<itii. Koulutus ja ammattitaito voidaan ottaa
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huomioon tytikyvytttimyyttd arvioitaessa.
Tytikyvytt<imyyselzike maksetaan tdyden tai osittaisen tydkyvytt<imyyden

perusteella. Tiiysi el6ke edellyttaa tyokyvyn menetystd vdhinteiiin 74 prosentil-
la. Osaeldke edellyttdd viihintddn 45 prosentin suuruista ty<ikyvyn menetyste.
Osaeliike mytinnetdzin aluksi kolmeksi vuodeksi. Sen jdlkeen osaeldke voidaan
uudistaa kolme kertaa, jonka jdlkeen maksu jatkuu ilman uudistusta.

Eldkkeen saaminen edellyttdd vakuutusmaksuja vdhintddn viideltd vuodelta,
joista kolme vuotta on kulunut viimeisten viiden vuoden aikana vdlitt<imzisti
ennen tyrikyvytttlmdksituloa.

Tyokyvyttomyyseliikettd ei mytinnetd vakuutetulle, jonka ansiot ylittdvdt
kolme kertaa tammikuussa voimassa olevan vdhimmdiselzikkeen vuosimdd-
rdn.

Tfiyden tytikyvytt<imyyden perusteella maksettava eldke on yhtd suuri kuin
se vanhuuseldke, jonka vakuutettu saisi vanhuuseliikeiiissii. Tycikyvytttimyys-
eldkkeen vdhimmeiismddrd on 528.600 ITL kuukaudessa. Eldkkeensaajalle,
joka ei pysty piteimddn huolta itsestddn, maksetaan hoitolisdnd 421.000 ITL
kuukaudessa.

Osaeliikkeen mddrd on vakuutetulle eldketapahtumaan mennessd karttu-
neen vanhuuseldkkeen suuruinen. Muuta tuloa vakuutetulla voi olla korkein-
taan ns. sosiaalisen eldkkeen kaksinkertainen mddr6. Eldkkeen korotukset
huollettavista perheenjdsenistii maksetaan perheavustusjzirjestelmdstii.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekd lapselle. Jos
heita ei ole, perhe-elzike maksetaan edunjdtt?ijiistti riippuvaisille vanhemmille,
sisarille ja veljille.

Perhe-eliike edellyttzizi, ette edunjattdjd sai itse eldkettd tai oli kuollessaan
oikeutettu eldkkeeseen.

Leskeneliike. Leskeneldkkeen mddrd on 60 prosenttia edunjiittiijiin saamasta
elzikkeestd tai vanhuusel:ikeoikeudesta. Eldkkeen vzihimmdismddrd on sama
kuin vanhuuseldkkeessd.

Eldkkeen maksu loppuu, jos leski menee uuteen avioliittoon. T?illoin makse-
taan kertasuorituksena kahden vuoden leskeneldke.

Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan l8 vuoden ikriZin ja 2l vuoden ikddn,
jos lapsi jatkaa opiskeluaan , tai 26 vuoden ikddn, jos lapsi jatkaa opiskeluaan
yliopistossa. Ty<ikyvyttomdlle lapselle eldke maksetaan ilman ikzirajaa. Eliik-
keen mddrzi on puoliorvolle 20 ja tziysorvolle 40 prosenttia edunj?ittiijiin eldk-
keestd tai eleikeoikeudesta.

Perhe-eliike muille omaisille. Jos leske[ tai lasta ei ole, perhe-eldke voidaan
maksaa edunjiittiijiin huoltamille vanhemmille, jotka ovat ty<ikyvyttomid tai
65 vuotta tziyttdneitd eivzitkd saa omaa eliikettzi. Jos vanhempia ei ole, el6ke
voidaan maksaa edunjiittiijiin huoltamille ty<ikyvytttimille ja naimattomille
sisarille ja veljille. Eldkkeen mriiird on kullekin l5 prosenttia edunjeittiijdn eldk-
keestd tai eldkeoikeudesta.

Perhe-eliikkeen enimmiiismiiilrii. Perhe-eldkkeiden yhteismddrd ei saa ylittaa
edunjiittiijiin eldkkeen tai eldkeoikeuden mdiir:izi.

Kertasuoritteinen perhe-eliike. Vakuutetun omaisille, jotka eiviit ole oikeu-
tettuja perhe-elzikkeeseen, maksetaan hautauskulujen peitteimiseksi kertasuo-
ritteinen perhe-elzike. Sen mddrd on korkeintaan 129.600 ITL.

Tulosidonnainen eliike. Tulosidonnainen eldke maksetaan 65 vuotta tdytta-
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neelle henkilolle, joka ei saa mitiiiin muuta eliikettd. Eldkkeen tdysi mdiirzi on
284.1 50 ITL kuukaudessa.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan kaksi kertaa vuo-
dessa - toukokuussa ja marraskuussa - palkkojen ja elinkustannusten muu-
tosten mukaan. Tarkistuksen suuruus vaihtelee vdhimmdiseliikkeen ylittzivien
eldkkeiden osalta. Tarkistuksen mddrii on korkein, jos eldke on korkeintaan
kaksi kertaa viihimmiiiseliike. Tarkistus on hieman pienempi, kun eldke on
2-3 kertaa viihimmiiiseliikkeen suuruinen, ja alhaisin, kun eldke on tdtd suu-
rempi.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmak-
suilla ja valtion tuella. Rahoitus perustuu jakojiirjestelmiiiin.

Vakuutettujen maksu on 7,15 prosenttia ansiotulosta. Teollisuuden tytinan-
tajat maksavat 17,81 ja kaupan alojen ty<inantajat 17,66 prosenttia vakuutettu-
jen palkoista.

Valtio maksaa ne eldkemenot, joita vakuutusmaksut eivdt kata. Lisdksi val-
tio maksaa kaikki tulonsidonnaisten eldkkeiden kustannukset.

Vapaaehtoisessa elIkevakuutuksessa vakuutusmaksut mdzirdytyvdt tuloluo-
kan mukaan, joita on tdssd 4l kappaletta.

Hallinto. Eltikejiirjestelmiin hallinto on Sosiaalivakuutuslaitoksella ja sen
paikallistoimistoilla. Tdmdn organisaation hoidossa on useita muitakin eldke-
jiirjestelmiii, jotka yhdessd kattavat yli 90 prosenttia Italian eldkevakuutetuista.
Vakuutetut, tytinantajat ja valtio ovat edustettuina sosiaalivakuutuslaitoksen
hallintoelimissd.

Ty<i- ja sosiaaliministeriti sekd valtiovarainministeriti vastaavat eldkejiirjes-
telmdn yleisvalvonnasta.

Valituseliminii toimivat paikallistoimistojen yhteydessd toimivat paikalliset
valituslautakunnat ja niiden ylzipuolella vastaavat alueelliset lautakunnat. Vii-
meksi mainittujen piiiitoksistii on mahdollista valittaa yleisiin oikeusistui-
miin.

9.6.2. Muut palkansaajien eliikej[rjestelmflt
Yksityisellii ja julkisella sektorilla on noin 50 erillistii eliikejdrjestelmdd. Suurin
niistii on edelld selostettu palkansaajien eliikejiirjestelmd. Muut yksityisen sek-
torin eldkejdrjestelmdt kattavat tiettyjii ammattiryhmid. Osa niiistii jiirjestelmid
on palkansaajien eliikejiirjestelm:iii tiiydentiiviii lisiieliikejiirjestelmiSi. Niitd
ovat merimiesten, kaivosmiesten ja kaupan johtotehtrivissd olevien eliikejiir-
jestelmdt. Osa jiirjestelmistii on palkansaajien eliikejiirjestelmiid korvaavia elfl-
kejlirjestelmiii. Niita ovat maatalouden, lentoliikenteen, yksityisten siihktilai-
tosten, kirkkojen sekzi teollisuuden johtotehtzivissd olevien el?ikejiirjestelmiit.

Jdrjestelmilld on omat hallinto-organisaationsa. Eriiitii jiirjestelmid - mm.
merimiesten eliikejiirjestelmiid - hoidetaan itsehallinnollisina yksikk<iinii So-
siaalivakuutuslaitoksen yhteydessii.

Julkisella sektorilla ty<iskentelevid varten on useita eliikejdrjestelmid. Naite
jdrjestelmid on valtion ja paikallishallinnon palveluksessa olevilla sekii julkisil-
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la laitoksilla, kuten rautateillI, siihk<i-, kaasu- ja puhelinlaitoksilla. Kullakin
jiirjestelmdlld on omat hallinto-organisaationsa.

9 .6.3 . Itseniiisten yrittejien eliikej ?irjestelmiit

Kaupan, kiisiteollisuuden ja maatalouden harjoittajien eliikejiidestelmdt ovat
palkansaajien eliikejiirjestelmiistd vastaavan sosiaalivakuutuslaitoksen hoidos-
sa. Niiden lisiiksi on kymmenkunta vapaiden ammattien harjoittajien eldkejdr-
jestelmdd. Naite jiirjestelmid omine hallinto-organisaatioineen on esimerkiksi
sanomalehtimiehill:i, liiiikiireillii, ammattiurheilijoilla ja viihdealan henkil<is-
t6il4.

Eliikkeinli maksetaan vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeitd. Van-
huuseldke maksetaan naisille 60 ja miehille 65 vuoden idss[. Vapaissa amma-
teissa eliikeikii on 65 vuotta, joskin alempiakin eliikeikiii on, esimerkiksi sano-
malehtimiehillii sekii viihdealalla naisilla 55 ja miehille 60 vuotta. Eldkkeen
saaminen edellyttzid l5 vuoden vakuutusaikaa. Eliike maksetaan iiistd riippu-
matta, jos vakuutusvuosia on viihintriiin 35.

Vanhuus- ja tyokyvyttrimyyseliikkeen miiiirii riippuu vakuutetun maksa-
mien vakuutusmaksujen kokonaismiidriistii, josta saatua eleikettzi korotetaan
tietyllii tasasummalla. Eldkkeellii on vzihimmdismE2ird. Vapaissa ammateissa
eldkkeet perustuvat suoraan vakuutusajan pituuteenja ansioihin. Leskeneldke
on yleensd 60, lapseneliike 20 ja muiden omaisten el6ke l5 prosenttia edunjeit-
tiijiin eltikkeeste tai eliikeoikeudesta.

Vapaiden ammattien harjoittajien elzikkeet ovat yrittdjien itsensd rahoitta-
mia. Valtio osallistuu muiden yrittiijien eldkemenoihin. Esimerkiksi maatalou-
syrittdjien eldkemenoista valtio maksaa liihes kaksi kolmasosaa. Yrittijien
vakuutusmaksut kaupan, kdsiteollisuuden ja maatalouden jzirjestelmissd ovat
tasasuuruisia. Sen lisiiksi yrittejet maksavat yrityksen tulokseen suhteutetun
lisdmaksun.

9 .6 .4. Vapaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Yleisen eldketurvan tasoa ja kustannuksia on pitkii[n pidetty korkeina. Tiistii
johtuen vapaaehtoisia lisiieliikkeitzi on jiirjestetty vain kaikkein korkeimmin
palkatuille toimihenkil<iille. Vuonna 1 988 toteutettu palkansaajien ekikejrides-
telmdn elzikeperusteen yliirajan poistaminen vdhensi edelleen lisdeldketurvan
tarvetta.
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9.7 . Itdvalta
El iikej iirj e ste I miit :

- palkansaajien eldkejdrjestelmdt
- tyrintekij<iiden eldkejiirjestelmd
- toimihenkiltiiden elZikejiirjestelmd

- muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt
- kaivosteollisuuden eliikejdrjestelmdt
- julkisen sektorin eliikejdrjestelmdt

- itsenziisten yrittdjien eliikejiirjestelmzit
- kaupan ja teollisuuden eliikejiirjestelmii
- vapaiden ammattien el2ikejiirjestelmd

- notaarien eliikejiirjestelmd
- maatalouden eliikejdrjestelmd

- vapaaehtoiset lisiiel[kejiirjestelmdt

(l shillinki/ATs = 0,33 FIM)

9.7 .L Tyontekijoiden ja toimihenkiloiden
eliikej[destelmdt

Ulottuvuus. Ty<intekijtiitii ja toimihenkil<iitd varten on erilliset eldkejdrjestel-
m[t (vuodelta 1955). Niiden rakenne on samanlainen.

Jdrjestelmien alaisuuteen kuuluvat pakollisesti ne tytintekijiit ja toimihenki-
l<it, joiden ansiotulot ovat vdhint[iin 2.658 ATS kuukaudessa, ja jotka eivait
kuulu johonkin palkansaajien erityisjiirjestelmdzin. Lisiiksi jiirjestelmiin kuuluu
erditd yrittiijinii toimivia ammattiryhmi[. Niitii ovat katildt, sairaanhoitajat,
opettajat, muusikot sekd taiteilijat, joilla ei ole palkattua tytivoimaa.

Pakollisen vakuutuksen loputtua vakuutettu voi ottaa vapaaehtoisen jatko-
vakuutuksen, jos hdn oli ollut pakollisessa vakuutuksessa vdhintddn kuusi kuu-
kautta viimeisten l2 kuukauden aikana tai vdhin&idn 12 kuukautta viimeisten
36 kuukauden aikana tai vuosittain vdhintiidn kolme kuukautta viimeisten
viiden vuoden aikana tai yhteensii l0 vuotta. Vakuutus yrittiijiieliikejiirjestel-
missd rinnastetaan palkansaajien jiirjestelmiin. Vapaaehtoisen vakuutuksen
voi ottaa itselleen lasta kotona hoitava lapsen iiiti tai is6. Tiimii vakuutus on
voimassa enintddn siihen saakka, kun lapsi tayltda kolme vuotta.

Eliikkeet. Eliikkeinii maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteu-
tettuja vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja perhe-elekkeite. Hautausavustus makse-
taan sairausvakuutuksesta.

Vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja perhe-elHke maksetaan 14 kertaa vuodessa.
Ylimiidrdiset maksukuukaudet ovat toukokuu ja lokakuu.

Eldkkeen maksaminen ulkomaille pitemmdltd kuin kahden kuukauden ajal-
ta edellyttdii sosiaaliturvasopimusta.

Vanhuuselflke. Vanhuuseldke maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden
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i6ssd. Eldke edellyttdd tytinteon lopettamista. Ty<intekoa jatkavalla eleikkeen-
saajalla eldkettei alennetaan, jos muu kuin eldketulo ylittdd 8.000 ATS kuukau-
dessa tai elzikkeen ja tulon yhteismzizira y[ttea 14.000 ATS kuukaudessa. Alen-
nus on 50 prosenttia tulorajat ylittAvaste tulon osasta, enintdln kuitenkin 40
prosenttia eldkkeen mdziriistd.

Eliike mytinnetiidn viisi vuotta ennen varsinaista eltikeikiiii pitkdn vakuutuk-
sen perusteella, jos vakuutettu on kuulunut elzikevakuutukseen vdhintddn 35
vuotta, josta ajasta 24 kuukautta viimeisten 36 kuukauden aikana tai l2 kuu-
kautta valittdmasti ennen eldkkeelle siirtymistd. Ty<itt<imyyden perusteella eld-
ke my<innetddn samoin viisi vuotta ennen varsinaista eliikeikuiii. Edellytyksend
on, ettd vakuutettu on saanut ty<itttimyyspdivtirahaa v:ihintiiiin 52 viikolta vii-
meisten l5 kuukauden aikana. Varhennettua vanhuuselzikettzi saava voi ansai-
ta eldkkeen lisiiksi muuta tuloa 2.658 ATS kuukaudessa.

Vanhuuseldkkeeseen vaaditaan vakuutusmaksut vdhintiiiin I 80 kuukaudelta
viimeisten 30 vuoden aikana ennen eldkkeelle siirtymistri. Vakuutusajaksi las-
ketaan mytis l5 vuoden i6n jdlkeen koulunkziyntiin kdytetty aika, sotilaspalve-
lus ja sotavankeus. Naisilla l2 kuukautta jokaisen lapsen syntymdn jdlkeen
katsotaan vakuutusajaksi. Sama koskee aikoja, joilta vakuutettu on saanut kor-
vausta muista vakuutuksista, esim. sairaus- ja ty<itt<imyysvakuutuksista. Ndil-
td ajoilta vakuutetun ei edellytetd maksaneen vakuutusmaksuja.

Eldkkeen perusteena olevana tulona kdytetdSn keskimddrdistd vakuutus-
maksun perusteena ollutta tuloa viimeisiltA 120 kuukaudelta ennen eldkkeelle
siirtymistzi. Eliikkeen perusteena oleva tulo voidaan my<is miiiirilte 45 vuoden
iiin tdyttdmistd seuraavalta ajanjaksolta, jos tulos on tdll6 tavalla vakuutetulle
edullisempi. Elzikkeen perusteena olevalla tulolla on yldraja, joka on 26.848
ATS kuukaudessa.

Vanhuuseldkkeen miiiirfi karttuu 1,9 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta
tulosta jokaiselta vuodelta 30 vakuutusvuoteen asti. Sen ylittdvzit vuodet kar-
tr:ttavat eldkettii 1,5 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta tulosta vuotta
kohti. Korkein eldke on 79,5 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta tulosta 45
vakuutusvuoden j 2ilkeen.

Eliikkeeseen maksetaan erditzi korotuksia. Itdvallassa asuva naispuolinen
vakuutettu saa eldkkeeseen 3 prosentin korotuksen eldkkeen perusteena olevas-
ta tulosta jokaisesta synnyttdmdstddn lapsesta. Korotusta ei tehdii endd sen
jiilkeen, kun vakuutetulla on 359 vakuutuskuukautta.

Eldkkeensaajan huoltamasta lapsesta eldkkeeseen maksetaan 5 prosentin
korotus eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Korotus maksetaan, jos lapsi on
alle l8-vuotias tai opiskelee koulussa tai on ammattikoulutuksessa tai tydky-
vyton.

Avuttomuuslisilnii maksetaan puolet eldkkeestd, jos eldkkeensaaja tarvitsee
jatkuvasti toisen henkil<in apua ja hoitoa.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseldke mydnnetddn toimihenkiltrlle
ja ammattitaitoa vaativaa tytitd tehneelle tytintekijiille, joiden ty<ikyky on ruu-
miillisen tai henkisen sairauden vuoksi alentunut vdhintiiiin puolella sellaisiin
terveisiin henkiltiihin verrattuna, joilla on samanlainen koulutus, ammattitaito
ja pdtevyys kyseiseen ammattiin.

Ty<intekijiille, joka ei ole ammattitaitoa vaativassa ty<issd myonnetddn tyti-
kyvyttomyyseldke, jos hdn ei ruumiillisen tai henkisen sairauden vuoksi pysty

147



hankkimaan ty<iss6, jota hzinen kohtuudella voidaan odottaa tekevdn, vdhin-
tizin puolta sellaisista ansioista, joita terveet henkikit kyseisessd tydssd yleensd
hankkivat.

Ty<ikyvytt<imyyseliikkeen saamista on helpotettu 55 vuotta tiiyttiineeltd va-
kuutetulta, joka on maksanut vakuutusmaksut vdhintiiiin l5 vuodelta ja joka
on ollut tuosta ajasta ainakin puolet samassa tai samanlaisessa ty<issd.

Ty<ikyvyttomyyselzikkeen saamiseksi vaaditaan vakuutusmaksut 60 kuu-
kaudelta viimeisten 120 kuukauden aikana. Tiimzi edellytys koskee ennen 50
vuoden ikiiii tyrikyvytt<imziksi tulevaa naispuolista ja ennen 55 vuoden ikdd
ty<ikyvyttcim?iksi tulevaa miespuolista vakuutettua. Kun ty<ikyvytt<imyys al-
kaa ndiden ikdrajojen jzilkeen, nousee vakuutusaikavaatimus asteittain 180
kuukauteen vuoteen 1992 mennessd. Vuonna 1990 vaatimus on I 56 kuukautta
ja 168 kuukautta vuonna 1991. Vakuutusaikavaatimus on tiiytettdvd viimeis-
ten 360 kuukauden aikana. T2ihiin 360 kuukauden mddriiaikaan siirryteizin
asteittain vuoteen 1992 mennessd. Vuonna 1990 raja on 312 viimeistd kuu-
kautta ja 336 kuukautta vuonna 1991.

Tytikyvytt<imyyseliikkeen miiiirii lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseld-
ke siltd osalta vakuutusaikaa, joka tycikyvytt<imdksi tulleella on takanaan. Ty6-
kyvytt<imriksi tulemista seuraavasta ajasta lasketaan eldkkeeseen oikeuttavaksi
vain se aika, joka on jiiljellii 50 vuoden i6n tdyttdmiseen. Eldkeprosentti ei
kuitenkaan saa tulevan ajan huomioon ottamalla nousta yli 50:n. Kun vakuu-
tettu on tziyttrinyt 50 vuotta, ty<ikyvytt<imyysel[ke lasketaan vain tosiasiallisen
vakuutusajan perusteella.

Tytintekoa jatkavalla eldkkeensaajalla eldkettd alennetaan samalla tavalla
kuin vanhuuseldkkeessd.

Tytikyvytt<imyyselzikkeeseen maksetaan lapsikorotus ja avuttomuuslisii sa-
malla tavalla kuin vanhuuseliikkeessd.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan leskelle ja lapselle. Perhe-eldkkeen saa-
miseksi vaaditaan, ettii edunjzittiijii sai itse eliikettd tai oli oikeutettu ty<ikyvyt-
t<imyyselzikkeeseen.

Leskenellike. Leskeneldke maksetaan nais- ja miesleskelle.
Jos leski oli mennyt avioliittoon ekikett[ saaneen edunjiittiijiin kanssa, on

leskeneldkkeen saamiselle asetettu avioliiton kestoa ja puolisoiden vdlistd ikii-
eroa koskevia vaatimuksia, ellei leskelki ole lapseneliikkeeseen oikeutettua las-
ta. Leskenelzikkeen saamiseksi vaaditaan, ettii avioliitto oli kestdnyt v[hintiidn
kolme vuotta ja puolisoiden vdlinen ikdero oli vdhemmzln kuin 20 vuotta tai
avioliitto oli kestdnyt v:ihintiizin viisi vuotta ja ikiiero oli yli 25 vuotta. Siinzi
tapauksessa, ettd puoliso oli tdyttdnyt vanhuuseldkeidn, mutta ei saanut van-
huuseldkettd, leskeneldke maksetaan, jos avioliitto oli jatkunut viihintdzin kaksi
vuotta. Jos leskelld on lapseneldkkeeseen oikeutettu lapsi tai avioliitosta edun-
jattajen kanssa oli syntynyt lapsi, leskeneldke maksetaan avioliiton kestosta ja
puolisoiden vdlisestd ikderosta riippumatta.

Leskenel2ike my<innetddn eronneelle aviopuolisolle, jolla oli oikeus elatus-
apuun edunjiittiijiiltii ja joka ei ollut mennyt uuteen avioliittoon.

Jos leski solmii uuden avioliiton, hdnelle maksetaan kertasuorituksena 35
kuukauden leskeneldkettd vastaava raham66rii. Jos uusi avioliitto purkautuu
avioeron tai aviopuolison kuoleman vuoksi, leskeneldkkeen maksaminen voi-
daan aloittaa uudelleen.
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Leskeneldkkeen mfliirii on 60 prosenttia edunjiittiijiin eliikkeestd. Jos edunjiit-
tiijii kuoli ennen 50 vuoden ikdd, leskenelzlke on vdhintddn 30 prosenttia edun-
jiittiijiin eliikkeen perusteena olevasta tulosta. Avuttomuuslisd maksetaan sa-
malla tavalla kuin vanhuuseldkkeess[.

Ty<intekoa jatkavan lesken eldkettd alennetaan, kun eldke ja tytitulot ylitta-
vdt yhdesszi 14.000 ATS kuukaudessa. Alennus on 25 prosenttia tulorajan ylit-
tdvdstui tulon osasta, enintddn kuitenkin 40 prosenttia eliikkeestzl.

Mieslesket saivat vuonna l98l oikeuden leskeneldkkeeseen samoilla edelly-
tyksillii naisten kanssa. Tasa-arvoisuuteen siirrytddn asteittain vuoteen 1995
mennessd. Siihen saakka mieslesken eldke on kaksi kolmasosaa tdydestd les-
keneldkkeestd.

Lapseneliike. Eldke maksetaan lapselle l8 vuoden tai opiskelevalle 26 vuo-
den ikiidn asti. Tyrikyvytt<imiille lapselle eldke maksetaan ilman ikiirajaa. Puo-
liorvon eldke on 40 ja tiiysorvon 60 prosenttia leskeneltikkeestd. Avuttomuus-
lisdii voidaan maksaa l4 vuotta tiiyttzineelle orvolle.

Kertasuoritus. Perhe-eldke maksetaan leskelle ja lapselle kertasuorituksena,
jos he eivdt ole oikeutettuja normaaliin perhe-eliikkeeseen. Kertasuoritus edel-
lyttzid, ettd edunjiittiijii oli ollut vakuutettu vdhintd[n yhden kuukauden ajan.
Kertasuorituksen mddrd on kuusi kertaa eliikkeen perusteena oleva kuukausi-
ansio. Jos edunjdttiijii oli maksanut vakuutusmaksut vdhemmiiltd kuin kuudel-
ta kuukaudelta, kertasuorituksen miidr:i vastaa maksettujen vakuutuskuukau-
sien ansiotuloa.

Jos vakuutetun kuollessa on yleiset edellytykset perhe-eldkeoikeuden saami-
seksi teiytetty, mutta ketdiin eldkkeeseen oikeutettua ei ole, kertasuoritus mak-
setaan seuraaville henkil<iille (tiissii jiirjestyksessii): leski, lapset, aiti, iszi ja sisa-
rukset. Edellytyksend on, ettzi he elivit pysyvdsti samassa taloudessa edunjdt-
tdjiin kanssa, olivat hiinestd taloudellisesti riippuvaisia eivzitkzi pysty itse hank-
kimaan toimeentuloaan. Tdmdn kertasuorituksen mzidrzi on kolme kertaa el6k-
keen perusteena oleva kuukausiansio.

Perhe-eliikkeiden yhteismiilirii. Perhe-eliikkeiden yhteismddrd on korkein-
taan I l0 prosenttia edunjzittdjdn vanhuus- tai tyokyvytt<imyyseldkkeestd tai
eldkeoikeudesta.

Tulosidonnainen avustus. Vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeiden
saajille voidaan maksaa tulosidonnaista avustusta, jota kutsutaan tasoitusli-
siiksi. Kullekin eliikelajille m:irirdtiidn vuosittain vdhimmriismtidrd, johon eldk-
keensaajan edellytetddn yltdvdn, kun eliike ja muut tulot otetaan huomioon.
Tasoituslisdd maksetaan niin paljon, ettii eliikkeensaajan kokonaistulot saavut-
tavat vdhimmdismddriin.

Yksinziiselle vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja leskeneliikkeen saajalle vdhim-
mdismddrd on 5.574 ATS kuukaudessa. Eldkelziispariskunnalla mddrd on7.984
ATS kuukaudessa. Huollettavista lapsista mddrii on 595 ATS kuukaudessa.
Alle 24-vuotiaalla puoliorvolla miiiird on 2.081 ATS ja tdysorvolla 3.127 ATS
kuukaudessa. Orvoille, jotka ovat tziyttiineet 24 vuotta, mddrdt ovat 3.697 ja
5.574 ATS kuukaudessa.

Varhaiseliikkeet. Itdvallassa on kdyttissl kaksr varhalselakeJarJestelya. I or-
nen jzirjestelyistii on nimeltddn erityisvanhuuselfike. Se koskee yotyotii ja vaa-
rallista tydte tehneitei. Etuus maksetaan 57 vuotta tdyttiineille miehille ja 52
vuotta tiiyttdneille naisille, jotka ovat olleet y<itytissd tai vaarallisessa ty<issd
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vdhintzidn l5 vuotta viimeisten 30 vuoden aikana. Etuus maksetaan elzikejiir-
jestelmistd ja se on ty<ikyvytt<imyyseldkkeen suuruinen.

Toinen jtirjestely kuuluu tyott<imyysvakuutukseen. Sen nimi on erityistuki.
Tdmd etuus on tyrikyvytt<imyyseldkkeen suuruinen ja se maksetaan, jos tyol-
listdminen ei ole onnistunut. Rauta- ja teriisteollisuudessa, jossa ovat useim-
mat edunsaajat, etuus maksetaan 55 vuotta tdyttdneille miehille ja 50 vuotta
tdyttdneille naisille. Muilla aloilla eliikeidt ovat korkeampia. Kaikilta edellyte-
tddn, ettd he ovat kuuluneet ty<ittcimyysvakuutukseen vzihintddn 15 vuotta vii-
meisten 25 vuoden aikana.

Vapaaehtoinen lislivakuutus. Vakuutettu voi korottaa eldkkeensd mddrdd
vapaaehtoisella lisiivakuutuksella. Lisiieliikkeen suuruus lasketaan vakuutus-
ajan, vakuutusmaksujen ja eldkkeellesiirtymisi6n perusteella.

Indeksitarkistus. Eldkkeet tarkistetaan kerran vuodessa - tammikuussa -indeksillii, joka mittaa palkansaajien tulotason kehitystd. Tarkistuksessa ote-
taan huomioon maan tytittcimyysaste. Tarkistuksen miiiirdd alennetaan 0,1
prosenttiyksikk<iii kutakin yhden prosenttiyksik<in suuruista ty<itttimyyslukua
kohti. Jos tytittcimyysaste on alle 2,5 prosenttia, ei sitd oteta huomioon tarkis-
tuksessa.

Eldkkeen ja vakuutusmaksun perusteena olevat tulot tarkistetaan kaikkien
vakuutettujen keskipalkan muutosten mukaan. Ty<itt<imyyttd ei tdssd tarkis-
tuksessa oteta huomioon.

Rahoitus. Vakuutetut, tytinantajat ja valtio vastaavat eldkkeiden kustannuk-
sista.

Vakuutettu maksaa 10,25 ja ty<inantaja 12,55 prosenttia vakuutusmaksun
perusteena olevasta tulosta. Tulon yldraja on 28.800 ATS kuukaudessa. Alaraja
on sama kuin vakuutuksen piiriin kuulumisen alaraja.

Vapaaehtoisessa jatkovakuutuksessa vakuutusmaksu on 20 prosenttia ja las-
ta kotona hoitavan vanhemman vapaaehtoisessa vakuutuksessa l0 prosenttia.
Molemmissa eldkkeen perusteena olevan tulon alaraja on 4.140 ATS ja ylaraja
30.800 ATS kuukaudessa.

Valtion osuus riippuu siitd, kuinka paljon varoja kertyy vakuutettujen ja
ty<inantajien vakuutusmaksuista. Valtio maksaa niin paljon, ettai eliikejdrjestel-
milld on kunakin vuonna kiiytettdvissd[n 100,5 prosenttia tarvittavista varois-
ta.

Eldkkeet rahoitetaan jakojdrjestelmiillii. Jdrjestelmien kziyt<issd on my<is
tasoitusrahasto.

Hallinto. Ty<intekijtiiden eliikejiirjestelmdn hallintoa hoitaa Tyontekijoiden
eldkevakuutuslaitos ja toimihenkil<iiden elzikejzirjestelmdn hallintoa Toimi-
henkil<iiden el6kevakuutuslaitos.

Vakuutetut ja tytinantajat ovat elzikelaitosten hallinnon johdossa. Vakuutet-
tujen ja tycinantajien edustajat valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Eldkelaitosten keskuselin on Sosiaalivakuutuslaitosten liitto.
Itiivallan sairauskassat keriidvdt vakuutusmaksut ja tilittevet ne eldkelaitok-

sille.
Sosiaaliministeritillii on eldkevakuutuksen yleinen valvonta.
Valituseliminzi hallintoasioissa - esimerkiksi vakuutuksen piiriin kuulu-

mista ja vakuutusmaksuja koskevissa asioissa - toimivat ldiininhallitukset ja
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ylimpiind sosiaaliministeriti. Eliikettii koskevissa asioissa valituseliminzi toimi-
vat li[nien valitustuomioistuimet ja ylimpdnii yksi valitustuomioistuin.

9.7 .2. Muut palkansaajien el?ikejiirjestelmdt

Kaivosteollisuuden eliikej iirj estelmd

Kaivosteollisuuden eliikejiirjestelmd on pdziosin samanlainen kuin ty<intekijtii-
den ja toimihenkil<iiden eldkejdrjestelmdt. Kaivosmiehillii on kuitenkin erditei
erityisetuuksia.

Eliikettii karttuu kaivosmiehille 2,1 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta
palkasta jokaiselta vakuutusvuodelta 30 vuoteen asti ja 1,6 prosenttia vuodessa
30 vuotta ylittiiviiltii osalta aina45 vuoteen asti. Enimmiiiseltike on 85 prosent-
tia eldkkeen perusteena olevasta palkasta.

Kaivosmiespalkkiota maksetaan etuutena pitkiistii palveluksesta, kun vakuu-
tettu on tiiyttiinyt 45 vuotta ja ollut kaivostytissii vdhintddn 20 vuotta ja siitii
ajasta vdhintii?in puolet varsinaisessa kaivostytissd. Etuus on tasasuuruinen
(856 ATS kuukaudessa) ja sitii maksetaan niin kauan kuin vakuutettu ei saa
varsinaista vanhuus- tai ty<ikyvytttimyyseldkettd.

Vakuutetun jiiiidessii eliikkeelle hdnelle maksetaan kertasuoritteista kaivos-
miesrahaa vdhint66n 12.855 ATS ja enintdiin 128.558 ATS. Kaivosmiesrahaa
karttuu niiltd vuosilta, joilta vakuutettu oli saanut kaivosmiespalkkiota. Jos
vakuutettu kuolee ennen eldkkeelle siirtymistd, kaivosmiesraha maksetaan
perhe-eldkkeeseen oikeutetuille.- 

Niille tytissii oleville kaivosmiehille, joiden tytrkyky on alentunut, mutta jot-
ka eivdt ole oikeutettuja ty<ikyvytttimyyseldkkeeseen, maksetaan korvausta
palkan vlihenemisestii. Edellytyksenei on, ettd vakuutettu ei pysty omassa
ammatissaan tai muussa vastaavassa ammatissa saamaan samantasoista tuloa
kuin muut hdneen verrattavat tyontekijiit. Tete etuutta karttuu 0,1 prosenttia
el:ikkeen perusteena olevasta palkasta jokaiselta vakuutuskuukaudelta. Enim-
mdismiizirzi on 28 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta palkasta.

Vakuutetut, tytinantajat ja valtio rahoittavat eldkkeiden kustannukset. Va-
kuutettu maksaa 10,25 ja tydnantaja 18,05 prosenttia eldkkeen perusteena ole-
vasta palkasta. Valtion osuus on noin puolet eldkemenoista. Eliikejzirjestelmdn
hallinto on Kaivosmiesten sosiaalivakuutuslaitoksella.

Julkisen sektorin eliikejiirjestelmiit

Liittovaltion, osavaltioiden ja kuntien palveluksessa olevia varten on omat
eldkejdrjestelmzit. Eliikkeinii maksetaan vanhuus-, tyokyvytt<imyys- ja perhe-
eliikkeitii. Enimmfliselzike on 80 prosenttia loppupalkasta 60 vuoden iiissii 35
vakuutusvuoden jdlkeen. Kymmenen vuoden vakuutusaika oikeuttaa 50 pro-
sentin elSkkeeseen. Leskenelzike on yleensd 50, puoliorvon eldke l0 ja teiysor-
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von eleke 25 prosenttia edunjdttiijiin eliikkeestzi. El[kkeiden rahoituksesta vas-
taav at vakuutetut ja tyrinantajat.

9.7 .3. Itseniiisten yrittejien eliikejiirjestelmiit
Itsendisid yrittiijiii varten on neljd eliikejiirjestelmzid. Ne ovat kaupan ja teolli-
suuden, vapaiden ammattien, notaarien sekd maatalouden harjoittajien eliike-
jdrjestelmdt. Vapaiden ammattien harjoittajien eliikejdrjestelmiidn kuuluvat
yrittiijinii toimivat ldrikiirit, lakimiehet, apteekkarit, insin<i<irit ja erddt talous-
eldmdn erityisasiantuntijat.

Eliikkeet. Yritt[jien eliikejiirjestelmissii eliikkeet ja niiden saamisen edelly-
tykset ovat pdiiosin samat kuin palkansaajien eldkejiirjestelmissd. Sama koskee
eldkkeen mddrdn laskemista. Ty<ikyvytttimyysmdtiritelmissd on kuitenkin erdi-
td eroavuuksia. Tyrikyvytt<imyyseldke maksetaan, jos vakuutettu on pysyvdsti
kyvyt<in tekemzidn ty<it[. Vakuutetulta, joka on triyttdnyt 55 vuotta, riittdd tyci-
kyvytt<imyys siihen tycih<in, jota hzin on tehnyt viimeisten viiden vuoden
aJan.

Rahoitus. Yrittiijien eldkejdrjestelmzit rahoitetaan vakuutettujen maksuilla ja
liittovaltion tuella. Valtaosa eldkemenoista on liittovaltion harteilla. Notaarien
eldkemenoihin liittovaltio ei osallistu.

Yrittiijien omat vakuutusmaksut vaihtelevat jiirjestelmdst[ riippuen I I ja
20,5 prosentin viilillii eleikkeen perusteena olevasta tulosta. Eldkkeen perustee-
na olevalla tulolla on ala- ja yliiraja.

Hallinto. Kaupan ja teollisuuden sekii vapaiden ammattien harjoittajien eld-
kejdrjestelmien hallinto on Elinkeinoelzimdn sosiaalivakuutuslaitoksella. Tiimzi
laitos hoitaa my<is yrittiijien sairausvakuutusta. Notaarien eldkejdrjestelmdd
hoitaa Notaarien vakuutuslaitos. Maatalousyrittiijien eldkejdrjestelmdn hallin-
to on Maatalouden sosiaalivakuutuslaitoksella. Sille kuuluu my<is maatalou-
den sairaus- ja tapaturmavakuutusten hallinto.

9 .7 .4. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoisia liseieldkejiirjestelmid on perustettu ennen
muuta niille toimihenkil<iille, joiden palkkataso ylittaa toimihenkil<iiden ylei-
sen eldkej[rjestelmdn eliikkeen perusteena olevan palkan yliirajan. Eliikejiirjes-
telmd toteutetaan ty<inantajan eldkevarauksella yrityksen kirjanpidossa, va-
kuutuksella vakuutusyhti<istri tai perustamalla avustus- tai elzikekassa.

Lis2ieliikkeitl koskevaa lainsdiiddnttizi on viihiin. Eliikejiirjestelmdt ovat pit-
kiille riippuvaisia vain tyrinantajan taloudellisesta tilanteesta.

Etuudet. Yrityksen kirjanpidossa toteutetuissa lis:ieldkejdrjestelyissd ja va-
kuutusyhti<iistii otetuissa vakuutuksissa maksetaan yleensd vakuutusajan an-
sioihin ja pituuteen suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkei-
t5. vanhuus- ja tycikyvytt<imyyseleikkeiden tavoitetaso on 60-80 prosenttia
loppupalkasta pakollisen eldketurvan kanssa yhteensovitettuna. Perhe-eliik-
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keen miifirii on tavallisesti leskelle 60 prosenttia ja lapsille l0-20 prosenttia
edunjiittiijiin eldkkeestii. Vakuutusyhti<iistii otetuissa vakuutuksissa jatkuva
perhe-eliike on usein korvattu kertasuorituksella, jonka miiiird on I -2 vuoden
palkka. Avustus- ja eliikekassoissa eliikkeet ovat tasasuuruisia. Maksussa ole-
via eldkkeitd ty<inantajat tarkistavat harkintansa mukaan.

Rahoitus. Ty<inantajat rahoittavat tavallisesti kaikki eldkemenot. Vakuutus-
yhtitiistii otetuissa eldkevakuutuksissa ja eliikekassoissa vakuutetut saattavat
maksaa vakuutusmaksua - 3 - 5 prosenttia - siitii osasta eldkkeeseen oikeut-
tavaa tuloa, joka ylitt[?i pakollisen eldkejzirjestelmdn eldkkeen perusteena ole-
van tulon ykirajan.

9.8. Kreikka
E I ii kej ii rj e stel miit :

- palkansaajien eliikejdrjestelmii
- palkansaajien ja eriiiden itsendisten yrittiijien lisiieliikejtirjestelmdt
- julkisen sektorin eldkejiirjestelm[t
- maatalouden eldkejiirjestelmii
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l drakma/GRD = 0,03 FIM)

9.8. 1 . Palkansaajien el[kejiirjestelml
Ulottuvuus. Kreikan eldketurva muodostuu peruseliikkeestii ja lisiiellikkeestli.
Peruseldkkeitd maksetaan palkansaajien eliikejiirjestelmdstd ja sen rinnalla toi-
mivista 25 muusta eliikejiirjestelmristzi. Viimeksi mainitut kattavat liihinnii
yhden yrityksen tai teollisuuden alan palveluksessa olevat vakuutetut. Perus-
eldketurva voidaan jiirjestiiii jiiljempiind kuvattavissa avustuskassoissa, jolloin
niihin kuuluvat vakuutetut on irroitettu yksinomaan perusturvaa antavasta
palkansaajien eliikejiirjestelmiistd.

Palkansaajien eldkejdrjestelmddn (vuodelta 1951) kuuluvat useimmat teolli-
suuden, kaupanja palvelualojen palkansaajat. Palkansaaja,joka ei ole pakolli-
sesti vakuutettu, voi ottaa vapaaehtoisen eldkevakuutuksen. Kreikan kansalai-
nen voi ulkomailla asuessaan pitzizi vakuutuksen vapaaehtoisesti voimassa.

Etuudet. Palkansaajien eliikejiirjestelmzisfii maksetaan vakuutusajan ansioi-
hin ja pituuteen suhteutettuja vanhuus-, tyrikyvytt<imyys- ja perhe-elAkkeite.
Hautausavustus maksetaan sairausvakuutuksesta. Edelld mainittujen peruseld-
keturvaa antavien muiden eliikejtirjestelmien etuudet ovat vdhintddn samanta-
soiset kuin pal kan saaj ien eleikej rirj estelmdn.

Eliikkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa.
Vanhuuseldke maksetaan ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan miehille 65 ja naisille 60 vuoden
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iiissii 4.050 pziivdn (eli 13,5 vuoden) vakuutusajan jdlkeen. Eliikeik?iii alenne-
taan useilla eri perusteilla.

Eliike maksetaan viisi vuotta ennen normaalia elZikeikiiii vakuutetulle, joka
on ollut epdterveellisessd tai raskaassa ty<isszi vdhinttidn neljd viidesosan edelld
mainitusta vakuutusajasta ja siitd vAhintii2in 1.000 piiiviiii viimeisten l0 vuo-
den aikana. Rakennusty<iss?i olleet pddsevdt eldkkeelle seitsemdn vuotta nor-
maalia eliikeikzi2i aikaisemmin.

Normaalissa eldkeidssd ja vaarallisen tai epdterveellisen tytin ollessa kysees-
sd eldkkeen ottaminen ei varsinaisesti edellytd tytinteon lopettamista. Elzikkeen
maksu kuitenkin lopetetaan, jos tytintekoa jatkavan eldkkeensaajan ansiot
kuukaudessa ylittdvdt 35 kertaa ammattitaidottoman ty<intekijdn vrihimmdis-
pdivdpalkan.

Miespuolinen vakuutettu voi ottaa tdyden vanhuuseldkkeen 62 vuoden ja
naispuolinen 57 vuoden izisszi vdhintddn 10.000 pdivdn (33,5 vuoden) vakuu-
tusajan jiilkeen. Vakuutettu voi mytis ottaa eldkkeen 58 vuoden idssd, jos
vakuutusaikaa on viihintddn 10.500 piiiviiii (eli 35 vuotta). Ndissd tapauksissa
tyrinteko eldkeaikana ei alenna eldkkeen maardd,. El6ke, joka otetaan 58 vuo-
den idssd, edellyttiid kuitenkin, ettei vakuutusaikaan sisdlly vapaehtoisen va-
kuutuksen perusteella saatua vakuutusaikaa eikd vakuutusajaksi rinnasteltavaa
aikaa, kuten sotapalvelus-, sairaus- tai tydttdmyysaikaa.

Miespuolinen vakuutettu voi ottaa alennetun eldkkeen 60 vuoden ja nais-
puolinen 55 vuoden i?issii 4.050 pdiviin vakuutusajan jiilkeen. Tiilltjin edellyte-
tddn, ettd vakuutusajasta vdhintiiiin 100 piiivii?i on kulunut jokaisena viitend
kalenterivuonna ennen eldkkeelle siirtymistd. Samoin vakuutettu voi ottaa
alennetun eldkkeen 56 vuoden idssii, jos vakuutusaikaa on vdhintddn 10.500
piiivii2i. Ensiksi mainitussa tapauksessa eldkettd alennetaan 0,5 prosenttia kuta-
kin kuukautta kohti ennen normaalia eliikeikziti ja jiilkimmdisessd tapauksessa
ennen 58 vuoden ikdd.

Naimisissa oleva nainen ja naisleski, joilla on alle 21-vuotias lapsi, voivat
jAede tiiydelle vanhuuseldkkeelle 55 vuoden idss5, jos heillzi on vdhintddn 5.500
piiiviiii (noin l8 vuotta) vakuutusaikaa. Lisdksi edellytetzidn, etteivdt he saa
eldkettd mistiidn muusta el?ikej?irjestelmdstd. Alennettuna tdmd eldke on mah-
dollista saada jo 50 vuoden izisszi. Alennus on 0,5 prosenttia kuukautta kohti
ennen 55 vuoden ikdd.

Vanhuuseldkkeen miiiiriin laskemista varten vakuutetut on jaettu 22 tulo-
luokkaan. Kussakin luokassa pdivdpalkalla on ala- ja yldrajat, joiden puolivd-
lissii on tuloluokassa kdytettdvl eldkkeen perusteena oleva tulo. Vakuutetun
eldkkeen perusteena oleva tulo lasketaan elziketapahtumaa edeltdvien kahden
vuoden keskiansioista.

Vanhuuseldke koostuu perusosasta ja siihen tulevasta lisdstd. Perusosa on
30-70 prosenttia vakuutetun tuloluokan eldkeperusteesta. Lisiiosaa karttuu
tuloluokasta riippuen l-2,5 prosenttia eldkeperusteesta kultakin 300 tytipiii-
vdn jaksolta 3.300 tyripdivdn (eli 10 vuoden) jdlkeen. Perus- ja lisiiosan mddrdt
ovat seuraavassa taulukossa.
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Tulo-
luokka

Eliike-
peruste
GRD/piiivii

Perusosa o/o

eldke-
perusteesta

Perusosa
GRD/kuu-
kausi

Lisdosa o/o 300 pdivdn jaksolta
3.300 piiiviistii 7.800 piiiviin
7.800 piiiviiiin yldpuolelta

I
2
3
4
5
6
7
8
9

l0
ll
t2
l3
t4
l5
l6
t7
l8
l9
20
2l
22

r.278
1.559
1.884
2.r82
2.513
2.874
3. 191
3.517
3.844
4.t57
4.447
4.856
5.304
5.746
6.t67
6.576
6.979
7.370
7 .771
8.158
8.523
8.873

22.365
23.385
25.905
27.275
28.900
30.896
3 r.910
33.4r2
34.597
35.335
35.576
36.420
39.780
43.095
46.253
49.320
52.343
55.27 5
58.283
61. r 85
63.923
66.548

70
60
55
50
46
43
40
38
36
34
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1,5
1,5
1,8
1,9
2,1))
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2.5
2,5
2,5
,t
)5
?s){)\
)5
2,5
2,5

Eldkkeeseen maksetaan tasasuuruinen korotus huollettavasta, tytitt<imiistd
aviovaimosta ja tyrikyvytt<imzistd aviomiehestd. Korotus aviopuolisosta on
puolet maan lakisddteisestii veihimmdispalkasta. Lisdksi eldkettti korotetaan 20
prosenttia alle l8-vuotiaasta tai opiskelevasta alle 24-vuotraasta lapsesta ja
ty<ikyvyttrimdstai lapsesta. Toisesta lapsesta korotus on l5 prosenttia ja kol-
mannesta l0 prosenttia. Ndmzi korotukset lasketaan korkeintaan 10. tuloluo-
kan mukaisesta tulosta.

Perusosaan maksettavaa lisdd nostetaan 20 prosenttia niistd vakuutetuista,
jotka ovat ty<iskennelleet viimeisten l0 vuoden aikana ennen eliikkeelle siirty-
mistd vaarallisessa tai epdterveellisessd ty<issd, mikiili he jiiiiviit tdydelle eldk-
keelle 58 vuoden idssd tai alennetulle eliikkeelle 56 vuoden idssd.

Eldkkeensaajan kokonaiseldkkeen mddrd ei saa ylittiiii hdnen tuloluokkansa
elzikkeen perusteena olevaa ansiotuloa. Eldkkeen vzihimmiiismdiird kuukaudes-
sa on l8 kertaa lakisddteinen v:ihimmdispdivdpalkka. Vdhimmtiiselzikettd ko-
rotetaan 50 prosentilla ammattitaidottoman tyontekijrin lakisiidteisestii vzihim-
mdispdivdpalkasta kustakin huollettavasta henkiltistd (vaimosta, ty<ikyvytt<i-
mdstd miehestd tai lapsesta).

Tytikyvytttimyyselilke. Tyokyvytt<imyyseliikkeen saadakseen vakuutetun on
pitanyr olla tyosszl vzihintddn 4.050 piiiviie (13,5 vuotta) tai vdhintdiin 1.500
piiiviiii (3 vuotta), josta ajasta 300 piiivii?i viimeisten viiden vuoden aikana.
Vdhimmiiisvakuutusaikaa ei vaadita, jos tyokyvytt<imyys aiheutuu tapatur-
masta tai ammattitaudista. V?ihimmziisvakuutusaikaa alennetaan puolella, jos
ty<ikyvytttimyys aiheutuu muusta tapaturmasta kuin ty<itapaturmasta. Ty<iky-
vytt<imyyselzike maksetaan osaeldkkeend, jos vakuutettu on menettdnyt nor-
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maalista ty<ikyvystii:in vdhintddn kolmasosan. Tdysi eldke edellyttdd kahden
kolmasosan ty<ikyvyn menetystd. Eldkkeen saamiseksi ty<ikyvytt<imyyden
edellytetdrin jatkuvan vrihintdiin kuuden kuukauden ajan.

Tiiysi ty<ikyvytt<imyyseliike on vakuutetulle tytikyvyttcimdksituloon men-
nessd karttuneen vanhuuseldkkeen suuruinen. Osaellike maksetaan saman
suuruisena kuntoutusetuutena enintdiin kahdelta vuodelta. Sen jdlkeen osaeld-
ke on 75 prosenttia vanhuuseliikeoikeudesta, jos ty<ikyvyttomyys on 50-75
prosenttia tdydestd tydkyvytttimyydestd. Osaeldkkeen maksu lopetetaan koko-
naan, kun tytikyvytt<imyys jiiii alle 50 prosentin. Tycikyvyttomyyseldkkeiden
vdhimmiiismdiir[t ovat samat kuin vanhuuseldkkeissd.

Ty<ikyvytttimyyseliikkeen maksaminen aloitetaan sairausvakuutuksen pzii-
vdrahan maksun loputtua. Pdivdrahaa maksetaan yleensri 180 piiiviiltii.

Perhe-ellike. Perhe-eliike maksetaan naisleskelle, ty<ikyvyttrimiille miesles-
kelle ja lapselle. Jos lesked tai lasta ei ole, eliike voidaan maksaa edunjiittiijiistii
taloudellisesti riippuvaisille muille omaisille; lastenlapsille tai vanhemmille.

Perhe-eldkkeen saamisen edellytykset ovat vakuutusajan osalta samat kuin
ty<ikyvytttimyyseliikkeess6.

Leskenellike. Leskeneliike edellyttdd, ettd avioliitto oli jatkunut vdhintddn
kuusi kuukautta, ellei edunjdttiijiin kuolema aiheutunut tapaturmasta tai ellei
avioliitosta jiiiinyt lasta. Lapsettomalle leskelle leskeneldkettii ei makseta, jos
edunjiittiijii oli avioliiton solmimishetkell:i saanut el?ikettd eikd avioliitto ollut
jatkunut kahta vuotta.

Leskeneleike on 70 prosenttia edunjiitt?ijiin eliikkeeste tai siita elaikkeestd,
johon hiin oli kuollessaan oikeutettu. Eliikkeen vdhimmiiismiiiirii on kuukau-
dessa I 6 kertaa ammattitaidottoman tytintekijiin viihimmriispdivdpalkka.

Tytikyvytttimdlle, edunjiittiijiin huoltamalle miesleskelle eldke maksetaan
samoilla edellytyksilld ja saman suuruisena kuin naisleskelle.

Eldkkeen maksu lopetetaan edunsaajan solmiessa uuden avioliiton.
Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan l8 vuoden ikiiiin tai 25 vuoden ikiidn,

jos lapsi jatkaa opiskelua. Alle l8-vuotiaana tytikyvytttimriksi tulleelle lapselle
ekike maksetaan ilman ikiirajaa.

Lapseneltikkeen mddrd on 20 prosenttia edunjiittiijiin eldkkeestd tai elzikeoi-
keudesta. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, ensimmdinen tdysorpo saa
60 prosenttia edunjiittiijiin eliikkeestd tai eldkeoikeudesta.

Muut omaiset. Muille omaisille maksettava perhe-eliike on 20 prosenttia
edunjiittiijiin eldkkeestd tai eldkeoikeudesta. Jos edunsaajana on edunjrittiijiin
leskeksi jiiiinyt riiti, ekike on hdnelle 40 prosenttia edunjdttiijiin el2ikkeestii tai
eldkeoikeudesta.

Perhe-eliikkeiden yhteismiiiirii. Perhe-elfikkeiden yhteism?iiird ei saa ylittiiii
edunjiittiijiin eldkkeen tai eldkeoikeuden mddriiii. Jos lesked ei ole, yhteismziiirai
lapsille ei saa ylitteA 80 prosenttia edunjzittiijiin eliikkeestii tai eldkeoikeudesta.
Perhe-eldkkeen yhteismriiirdn viihimmdismddrzi on sama kuin leskeneldkkeen
vzihimmdismiiflrii.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eldkkeitd ja eldkkeen perusteena olevia
palkkoja tarkistetaan joka neljds kuukausi kuluttajahintaindeksin muutoksen
mukaan.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmak-
suilla sekd valtion tuella.
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Vakuutetun vakuutusmaksu on 4,75 ja ty<inantajan 9,5 prosenttia vakuutus-
maksun perusteena olevasta tulosta, joka on sama kuin eldkkeen perusteena
oleva tulo. Vaarallisissa ja epdterveellisissii tciisszi maksetaan korotetut vakuu-
tusmaksut.

Vakuutusmaksuja on alennettu erdiltd maan kehitysalueilla toimivilta teolli-
suuden aloilta.

Valtio maksaa sen osan eldkemenoista, jota vakuutusmaksut eivdt kata.
Rahoitus perustuu j akoj iirj estelmiiiin.
Hallinto. Eliikejiirjestelmdn hallinto kuuluu Sosiaalivakuutuslaitokselle ja

sen paikallistoimistoille.
Sosiaaliturvaministeri<illd on eliikejiirjestelmdn yleisvalvonta.

Valituselimind voimivat paikalliset valituskomissiot ja niiden yldpuolella
hallinnollinen tuomioistuin. N:imd valituselimet hoitavat myt s palkansaajien
j a ylitt?ij ien li siieliikej iirj estel m ien valitusasiat.

9.8.2. Palkansaajien ja er[iden itsen[isten yrittiijien
li siieliikej iirj e stel m zit

Ulottuvuus ja hallinto. Lisiiekikkeitd maksetaan Palkansaajien yleisestd avus-
tuskassasta sekii pddosin ammatillisella pohjalla perustetuista avustuskassois-
ta. Yksityisellii sektorilla avustuskassoja on 65. My<is joillakin julkisen sektorin
palkansaajista on avustuskassoja, samoin kuin erdill:i itsenuiisilld yrittiijill?i.
Ndiden avustuskassojen ohella toimii liihes 160 kertasuoritteisia etuuksia mak-
savaa kassaa, joista osa maksaa etuuksia my<is eliiketapahtuman sattuessa.

Avustuskassasta voidaan maksaa mytis peruseldketurvan mukaiset eldkkeet.
Tiill<iin kassan piiriin kuuluvat vakuutetut on irroitettu peruseldkkeen osalta
palkan saaj ien yleisestzi eliikej iirj estelmiistd.

Useimmissa avustuskassoissa jHsenyys on pakollista. Vuonna 1980 peruste-
tun Palkansaajien yleisen avustuskassan jdsenyys on pakollinen niille palkan-
saajille, joilla on peruseliiketurva palkansaajien yleisesszi eliikejiirjestelmdssd
tai muussa eldkejdrjestelmdssd, mutta jotka eivzit kuulu mihinkdSn lisiieliike-
turvaa antavaan avustuskassaan. Yksittdiset avustuskassat ovat mytis voineet
liittyii palkansaajien yleiseen avustuskassaan. Liittyminen oli alunperin pakol-
lista niille kassoille, joiden etuudet olivat uuden yleisen avustuskassan etuuk-
sien alapuolella.

Etuudet. Etuudet vaihtelevatjonkin verran avustuskassasta toiseen. Seuraa-
va kuvaus koskee Palkansaajien yleisen avustuskassan mukaisia etuuksia.
Yleinen edellytys eldkkeen saamiseksi on, ette vakuutettu saa peruseldkkeen
jostakin eliikejiirjestelmdstzi.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldkkeen saadakseen vakuutetullatdytyy olla viihin-
tii2in 1.000 tyopiiiviiii viiden kalenterivuoden aikana siitd, kun vakuutetun
ammattiryhmii liittyi avustuskassaan. Vakuutusaikavaatimus kasvaa kuuden-
nesta vuodesta liihtien vuosittain 175 ty<ipiiivdlld, kunnes tullaan 4.050 tytipiii-
vdn vakuutusaikaan.

Vanhuuseldkkeen mlilirii on 9 prosenttia ammattitaidottoman ty<intekijdn
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vdhimmdispalkasta. Tzitd mzidrdd korotetaan l2 prosenttia kertaa vakuutetun
tuloluokan numero palkansaajien yleisessd eliikejiirjestelmdssd vdhennettynd
ykk<isell2i. (Enimmziiskorotus on ndin 252 prosenttia). Tata tulosta korotetaan
edelleen 4 prosenttia kutakin 300 ty<ipiiivdn jaksoa kohti siltii osalta tytipdivien
mddrdd, joka ylittiie 1.500 tyopiiiviiii ja 3 prosenttia silta osalta ty<ipdivien
mddrdd,joka ylittee 7.500 ty<ipiiiv:id aina 15.000 tycipdivddn asti.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseldkkeeseen vaaditaan vakuutusai-
kana vdhintiiiin 700 tycipdivdri, josta ainakin 300 on kulunut viiden edellisen
kalenterivuoden aikana siit6, kun vakuutetun ammattiryhmd liittyi avustus-
kassaan. Kuudennesta kalenterivuodesta ldhtien vakuutusaikavaatimus kasvaa
100 tyriptiivdllii vuosittain, kunnes tullaan 1.500 ty<ipiiivdn vakuutusaikaan.
Ty<ikyvyttrimyyseldke on vakuutetulle karttuneen vanhuuseldkkeen suurui-
nen.

Perhe-elilke. Perhe-eldkkeen saamisen edellytykset ovat vakuutusajan osalta
samat kuin tytikyvytt<imyyseliikkees*i. Muutoin perhe-elzike muiziriiytyy sa-
moilla perusteilla kuin palkansaajien yleisessd elzikejzirjestelmdssd.

Rahoitus. Eldkkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tytinantajien vakuutusmak-
suilla. Vakuutusmaksu on molemmilla 3 prosenttia samasta tulosta kuin pal-
kansaaj ien yleisessd eldkejzirjestelmzisszi.

9.8.3. Julkisen sektorin eliikejiirjestelmlt
Valtion palveluksessa olevilla on oma eliikejdrjestelmdnsii. Paikallishallinnon
palveluksessa olevia henkilciitii varten on noin 250 erillistii el2ikejiirjestelmiiii.
Julkisella sektorilla ty<iskentelevid varten on my<is liszieliiketurvaa antavia
avustuskassoja.

9.8.4. Maatalouden elflkejlrjestelmd

Ulottuvuus. Maatalouden eliikejdrjestelmddn kuuluvat maanviljelijiit ja heitii
avustavat perheenjdsenet, maatalousty<intekijzit, kalastajat, maatalouden kone-
kauppiaat, maatalouskylissd ammattiaan harjoittavat kzisity<ilziiset ja pien-
kauppiaat sekd ammatista riippumatta kaikki ne pienissd kunnissa tyciskente-
levdt henkil<it, jotka eivdt kuulu mihinkdrin muuhun eldkejdrjestelmddn.

Etuudet. Eliikejiirjestelmdstii maksetaan tasasuuruisia vanhuus- ja ty<ikyvyt-
ttimyyseldkkeitd.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Eliikkeen saadakseen vakuu-
tetun on pitdnyt kuulua eldkejdrjestelmdiin vzihintzidn 25 vuotta, joista l0 vii-
meistd vuotta on kulunut viilitttimdsti ennen eliikeikiiii. Lisiiksi edellytetzizin,
ettei vakuutetulle makseta suurempaa eliikettd muusta eldkejdrjestelmiistd. Jos
muualta saatava elzike on pienempi kuin maatalouden el6ke, maatalouden eld-
kejdrjestelmd maksaa eliikkeiden erotuksen. Vanhuuseldkkeet ovat tasasuurui-
sia vaihdellen vain perhesuhteiden mukaan.

Leskeksi jiiiiviille naiselle elzikettzi ei makseta ennen 65 vuoden ikdd, koska
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lesken odotetaan jatkavan miehensd tyrit2i. Miehen kuollessa leski saa itselleen
teman elfikkeen, jos mies oli elzikkeell2i ja leski on tziyttdnyt 65 vuotta. Eronnut
nainen saa laskea hyvdkseen miehensd koko vakuutusajan avioliittoajalta.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytttimyyseldkkeen saamiseksi vaaditaan, etta
vakuutettu on kuulunut jdrjestelmddn ainakin viiden vuoden ajan ennen ty<i-
kyvytttimyyttii. Eliike edellyttdd vdhintddn kahden kolmasosan tytikyvytt<i-
myyttd ja sen jatkumista ainakin kolmen vuoden ajan. Eldke voidaan maksaa
my<is vakuutetun alaikdiselle, ty6kyvyttcimiille lapselle. Ty<ikyvytt<imyyseldke
on vanhuuseliikkeen suuruinen.

Rahoifus. Maatalouden eldkkeet kustannetaan verovaroista.
Hallinto. Hallinto kuuluu Maatalouden sosiaalivakuutuslaitokselle. Paikal-

listason hallinto on kuntien viranomaisilla. Paikalliset yleiset oikeusistuimet
my<intdviit eliikkeet.

Elekkeen mytintdvzi oikeusistuin toimii mytis ensimmziisenii valitusasteena.
Toinen aste on maatalouden sosiaalivakuutuslaitoksen nimittdmd viranomai-
nen.

9.8.5. Vapaaehtoiset lis[eliikejairjestelmiit

Yrityskohtaiset, vapaaehtoiset lisiieliikej?irjestelmdt ovat edelleen harvinaisia,
joskin kiinnostus niitzi kohtaan on viime vuosina lisddntynyt. Pankki- ja
vakuutusalalla vapaaehtoiset lisdeldkkeet ovat yleisimpid. Muilla aloilla niitd
on pddasiassa maassa toimivilla monikansallisilla yrityksilla.

9.9. Luxemburg
Eliikejiirjestelmdt:
- palkansaajien ja yrittiijien eliikejiirjestelmdt

- tytintekijciiden eldkejdrjestelmd
- toimihenkiltiiden eliikejdrjestelmei

- kdsiteollisuuden, kaupan ja teollisuuden harjoittajien eldkejdrjestelmd

- maatalouden harjoittajien eldkejdrjestelmd
- palkansaajien muut eldkejdrjestelmdt

- kaivosmiesten eldkejzirjestelmzi

- rautatieliiisten elzikejdrjestelmd

- kuntien eldkejiirjestelmd
- valtion eliikejdrjestelmd

- vapaaehtoiset lisiieliikej iirjestelmdt

(l frangi/LFR = 0,11 FIM)
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9.9.1. Palkansaajien ja yrittiijien el[kejrirjestelmiit

Ulottuvuus. Vuodesta 1988 ovat kaksi palkansaajien elaikejdrjestelmzid - ty<in-
tekijtiiden ja toimihenkil<iiden eltikejdrjestelmait - sekd kaksi itseniiisten yrit-
tiijien eliikejiirjestelmiid - kdsiteollisuuden, kaupan ja teollisuuden harjoitta-
jien eliikej?irjestelmii ja maatalouden harjoittajien eliikejiirjestelmd - muodos-
taneet kiintedn kokonaisuuden. Jdrjestelmzit ovat rakenteeltaan samanlaiset.
Eldkkeiden rahoitus yhtendistettiin vuonna 1985. Hallinto on edelleen neljiillii
elzikelaitoksella.

Jdrjestelmiin kuuluminen on pakollista, joskin alle kolme kuukautta kalen-
terivuodessa kesttiv:i tytinteko on vakuutuksen ulkopuolella. Luxemburgissa
tilapziisesti ty<iskentelevdt ulkomaalaiset voivat jdddd vakuutuksen ulkopuolel-
le.

Vakuutusta voidaan jatkaa vapaaehtoisena, jos pakollinen vakuutus oli jat-
kunut viihintddn l2 kuukautta viimeisten kolmen vuoden aikana. Ulkomailla
ja kansainvdlisissd jiirjest<iissii ty<iskennelleet voivat ostaa itselleen taannehti-
vasti elakeoikeutta.

Etuudet. El2ikejiirjestelmistii maksetaan vakuutusajan pituuteen ja tycitulojen
mddrddn suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitii.

EHkkeita maksetaan ulkomaille ulkomaiden kansalaisille vain sosiaaliturva-
sopimusten perusteella.

Vanhuuseliike. Vanhuuselzike maksetaan 65 vuoden iiistii l0 vuoden viihim-
mdisvakuutusajan jdlkeen. Eliikkeen saaminen ei tiilkiin edellytri tytinteon
lopettamista. Eliike voidaan ottaa varhennettuna 60 vuoden iiistii 40 vakuutus-
vuoden jiilkeen. Eltikkeen miidrd on 65 vuoden irisszi maksettavan eldkkeen
suuruinen. Varhennettu vanhuuseliike vaatii ty6nteon lopettamista 65 vuoden
ikiiiin asti. Vuoden 1988 alussa 45 vuotta tiiyttzineet miespuoliset toimihenkil<it
voivat ottaa eliikkeen 60 vuoden ja naispuoliset toimihenkildt 55 vuoden idstd,
mutta tiilltiin eldkkeen mdiirii on alennettu 65 vuoden el[keidsszi maksettavaan
eldkkeeseen niihden.

Vakuutusajaksi luetaan aika, josta on maksettu vakuutusmaksut, samoin
kuin ajat, joilta vakuutettu on saanut jotain sosiaalivakuutusetuutta, sekzi l5 ja
27 ikdvuosien vtililld ammattikoulutukseen kdytetty aika. Vakuutusaikaa on
mytis ulkomailla kehitysyhteisty<issii ty<iskennelty aika. Toinen vanhemmista
voi laskea vakuutusajakseen alle 6-vuotiaan, oman lapsen kotihoitoon kziyte-
tyn ajan. Edellytyksend on, ettd vakuutus oli jatkunut vdhintzizin l2 kuukautta
viimeisten 36 kuukauden aikana. Jos lapsia on ainakin kaksi, vakuutusaikaa
lasketaan viihintiidn kahdeksan vuotta, ja viihintiiiin l0 vuotta, jos lapsia on
kolme tai useampia. Vammaisilla lapsilla ikiiraja on l8 vuotta.

Vanhuuseldke koostuu ansioperusteisesta osasta ja tasaosasta. Ansioperus-
teinen osa on 1,6 prosenttia eltikkeen perusteena olevasta tulosta vakuu-
tusvuotta kohti. Eldkkeen perusteena olevalla tulolla on yliiraja - 122.498
LFR kuukaudessa vuonna 1990. Tasaosan mddrd on 40 vakuutusvuoden jzil-
keen 20 prosenttia niin kutsutusta viitemiidrdstri. Tasaosa on 5.630 LFR kuu-
kaudessa vuonna 1990. Jos vakuutusvuosia on vdhemmdn kuin 40, tasaosa
on vakuutusvuosien osuus tdydestd mddriist?i. Vuoden 1988 el?ikeuudistuk-
sessa tasaosaa alennettiin aikaisemmasta, josta johtuen siirtymzikauden sddn-
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noksid sovelletaan vuoden 2001 loppuun asti.
Vanhuuseldkkeen vdhimmdismririrri on 86 prosenttia tasaosan mzizirddn vai-

kuttavasta viitemddrzistd, jos vakuutusvuosia on vdhintddn 40. Jos vakuutus-
vuosia on vdhemmzin kuin 40 mutta aikanakin 20, vdhimmdiseltikettzi alenne-
taan l/ 40jokaista puuttuvaa vuotta kohti. Vanhuuseldkkeen enimmdismzidrd
on viisi kuudesosaa nelinkertaisesta viitemddrdstd.

Jos vakuutettu ei ole 65 vuoden i6ssd oikeutettu vanhuuseldkkeeseen, hdnel-
le maksetaan takaisin ty<inantajan ja vakuutetun maksamat vakuutusmaksut
elinkustannusindeksillzi korotettuina.

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytt<imyyseldke mytinnetddn toimihenkiltille,
joka ei tyrikyvyn alenemisen vuoksi voi endd toimia entisessd tytissddn tai
muussa ty<issd, joka vastaisi hiinen voimiaan ja koulutustaan. Tytintekijiiltii
ty<ikyvytttimyyselzike edellyttdd kahden kolmasosan ansiokyvyn menetystS.

Ty<ikyvytt<imyyseldke edellytt66 vdhintdzin 12 kuukauden vakuutusaikaa
viimeisten kolmen vuoden aikana ennen tyokyvytt<imyytt[ tai sairauspdivdra-
han maksamisen pddttymistd. Kolmen vuoden mddriiaikaa ei vaadita, jos ty<i-
kyvyttrimyys aiheutuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Tytikyvytttimyyseld-
ke edellyttd?i yleensd ty<inteon lopettamista. Ty<intekoa jatkavan elzikettd voi-
daan alentaa, jos tulot ylittiivdt tietyn rajan. Alle 50-vuotias eldkkeensaaja on
velvollinen osallistumaan kuntoutukseen.

Ty<ikyvyttomyysel[ke koostuu ansioperusteisesta osasta, ansioperusteisesta
erityisosasta, tasaosasta ja erityistasaosasta.

Ansioperusteinen osa on yhtd suuri kuin vakuutetulle tytikyvytt<imdksi
tuloon mennessd karttuneen vanhuuseldkkeen ansioperusteinen osa. Jos ty<iky-
vytttimyys alkaa ennen 55 vuoden ikdii, eldkkeeseen maksetaan ansioperusteis-
ta erityisosaa. Sen vuosimd[rd saadaan kertomalla 1,6 prosenttia vakuutetun
oletetuista tuloista ty<ikyvyttomiiksitulovuoden ja 55 vuoden idn tdyttdmisen
viilillii olevien vuosien miiiir?illii. Oletettu tulo saadaan jakamalla vakuutetun
25 vuoden iiin ja tytikyvytt<imiiksitulovuoden viilillii saamien tulojen yhteis-
miidrd ndiden vuosien miiiir?ill2i. Oletettua tuloa laskettaessa voidaan je1,Jila

ottamatta huomioon ne vuodet, jolloin vakuutettu on ollut aikaisemmin ty<i-
kyvytttimyyseldkkeelld, ammattikoulutuksessa, tytitt<imyysetuuden karenssilla
tai hoitanut kotona omaa lastaan.

Tydkyvytttlmyyselzikkeen tasaosa lasketaan samalla tavalla kuin vanhuus-
eldkkeessii. Erityistasaosaa lasketaan 65 vuoden izin tziyttzimiseen asti, kuiten-
kin yhteensd enintdzln 40 vuodelta. Kukin noista vuosista kartuttaa erityistasa-
osaa l/40 tasaosan tziydestd mddrdstd. Erityistasaosaa alennetaan suhteessa, jos
vakuutetun tytiura ennen tytikyvytt<imyyttzi ei ollut yhtendinen.

Ty<ikyvyttcimyyseldkkeen vdhimmtiis- ja enimmdismddriit mddrdytyvdt sa-
malla tavalla kuin vanhuuseldkkeessii.

Ty<ikyvytt<imyyseldke tulee maksuun tyokyvytt<imyyden alkamisesta. Jos
edunsaaja saa mytis sairausvakuutuksen pziiv;irahaa, maksetaan eldke sairaus-
vakuutuskassalle, joka maksaa mahdollisen erotuksen edunsaajalle. Vdliaikai-
sessa ty<ikyvytttimyydesszl eldkettd aletaan maksaa sairausvakuutuksen peiivii-
rahan maksamisen loputtua tai, jos pdiviirahaa ei makseta, kuuden kuukauden
kuluttua ty<ikyvytt<imyyden alkamisesta.

Tytikyvyttcimyyseliike muutetaan vanhuuseldkkeeksi 65 vuoden itissii. Eliik-
keen mdiird pysyy samana.

I I EHkejerjestelmdt teollisuusmaissa 1990 l6l



Perhe-eliike. Perhe-eldkettd maksetaan nais- ja miesleskelle, lapselle, eron-
neelle puolisolle sekzi erziille muille sukulaisille.

Edunjiittiijiin kuoleman jzilkeen perhe-elzikkeeseen oikeutetuille maksetaan
viiliaikaisena etuutena kolmen kuukauden ajan edunjzitttijiin saama eldke tai se
el6ke, johon hdn oli kuollessaan oikeutettu.

Leskeneliike. Leskeneldkkeen saaminen edellyttdd, ettd edunjdttdjd sai van-
huus- tai ty<ikyvyttcimyyseldkettd tai oli ollut vakuutettu vdhintddn 12 kuu-
kautta viimeisten kolmen vuoden aikana.

Leskenelzikettui ei mytinnetd, jos edunjdttiijii oli avioliittoa solmiessaan van-
huus- tai ty<ikyvytt<imyyseldkkeellti tai, jos avioliiton solmimisen ja edunjiittii-
jiin eldkkeelle siirtymisen tai kuoleman vdlinen aika oli alle yhden vuoden.
Niiistii huolimatta leskeneldke maksetaan, jos edunjiittdjdn kuolema aiheutui
tytitapaturmasta, tai jos avioliitosta oli syntynyt lapsi, tai jos avioliitto oli jat-
kunut yli vuoden ja puolisoiden ikdero oli vdhemmdn kuin l5 vuotta, tai jos
avioliitto oli jatkunut vdhintddn 10 vuotta.

Leskeneldkkeen miliirii on kaksi kolmasosaa edunjiittiijiin eldkkeen ansiope-
rusteisesta osasta ja ansioperusteisesta erityisosasta. Edunjdttdjdn kartuttama
tasaosa ja erityistasaosa maksetaan kokonaisina.

Jos leskeneldkkeen saajalla on omia tytituloja tai omaeldkkeitd, perhe-eldket-
td alennetaan 45 prosentilla noiden tulojen yhteismdflrdstd. Ty<ituloista jdte-
tddn vdhennyksen ulkopuolelle mddrd, joka on kolmasosa leskeneldkkeen tasa-
osan viitemdzirdstd. Jos leskenelzike on vdhemmdn kuin viisi kuudesosaa mai-
nitusta viitemdiirdstd, eldkettzi ei vuihennefti niiden tulojen osalta, jotka ovat
niiden ja eliikkeen viilillii. Jos leskeneliikkeen saaja huoltaa lasta, rajaa korote-
taan 12 prosentilla viitemddrdst[.

Siinzi tapauksessa, ettd eldkkeensaaja menee uuteen avioliittoon ennen 50
vuoden idn tdyttdmistii, eldkkeen maksaminen lopetetaan, mutta h2inelle mak-
setaan kertasuorituksena viiden vuoden leskenekike. Jos edunsaaja on tayttd,-
nyt 50 vuotta uuden avioliiton solmiessaan, kertasuorituksena maksetaan kol-
men vuoden leskenelzike.

Lapseneliike. Lapseneldkkeen saamisen edellytykset ovat edunjrittiijiin osalta
samat kuin leskeneldkkeessii. Lapseneldke maksetaan l8 vuoden ikdzin asti.
Opintojaan jatkava voi saada elzikkeen 25 vuoden ikdzin asti. Alle 18-vuotiaana
vammaiseksi tulleelle lapselle ei ole asetettu ikdrajaa eldkkeen saamisessa.

Lapseneldkkeen miiiirfl on puoliorvolle yksi viidesosa edunjiittiijiin eldkkeen
ansioperusteisesta osasta ja ansioperusteisesta erityisosasta sekd yksi kolmas-
osa edunj:ittiijiin eldkkeen tasaosasta ja erityistasaosasta. Tdysorvon el6ke on
kaksinkertainen. Tdysorvon eldke lasketaan joko iiidin tai isdn eldkkeest[ riip-
puen siitd, kumpi on suurempi.

Muut perhe-eliikkeen saajat. Jos edunjiittejelfi ei jiiii lesked, eldke voidaan
maksaa erdille muille omaisille. Heitd ovat vanhemmat sekd omaiset suoraan
alenevassa polvessa. Nailte henkil<iiltii edellytetd[n, ettd he ovat tdyttdneet 40
vuotta, eivdt ole naimisissa ja olivat asuneet edunjiittiijiin kanssa ainakin vii-
den vuoden ajan ennen edunjiittiijiin kuolemaa tai elzikkeelle siirtymistii. Lisiik-
si edellytetddn, ettd he olivat huolehtineet edunjiittiijdn taloudesta ja edunjiit-
tiijii oli pzidosin vastannut heiddn toimeentulostaan.

Eliike maksetaan eronneelle puolisolle, joka ei ollut solminut uutta avioliit-
toa ennen edunjiittiijiin kuolemaa. Eldke lasketaan suhteessa avioliiton kes-
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toon. Jos edunsaajia on useita, eldkejaetaan heiddn kesken avioliittojen kesto-
aikojen suhteessa.

Perhe-eliikkeiden yhteismiilirii. Perhe-eliikkeiden yhteismddrd ei saa ylittAa
edunjiittiijiin eldkkeen mddrdd. Jos raja ylittyy, eldkkeitei alennetaan suhteessa
eri edunsaajilta.

Varhaiseliike. Vuodesta 1987 ldhtien on ollut kdyt<issd sopimuspohjainen
varhaiseldke. Varhaiseldke maksetaan 57 vuoden idssd vakuutetulle, joka tiiyt-
tdd normaalin vanhuuseldkkeen saamisen vakuutusaikavaatimukset. Vdhin-
taan20 vuotta vuoroty<issd ollut saa varhaiseldkkeen 57 vuoden izistd. Varhais-
elzikkeen mddrd on l2 ensimmdiseltd kuukaudelta 85 prosenttia kolmen vii-
meisen kuukauden keskiansiosta, 80 prosenttia seuraavilta l2 kuukaudelta ja
75 prosenttia jiiljellZi olevalta eldkeajalta vanhuuseldkeikiizin. Tytinantajat
maksavat varhaiseliikkeet suoraan omista varoistaan. Jos eleikkeelle siirtynyt
korvataan yrityksessd ty<itt<imiillii henkil<illei, korvaa valtio vdhintddn puolet
eldkekustannuksista.

Tulosidonnaiset eliikkeet. Pienituloisille vanhuus-, ty<ikyvyttomyys- ja per-
he-el[kkeen saajille maksetaan tulosidonnaisia eldkkeitd kansallisesta solidari-
suusrahastosta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan kahdella eri tavalla.
Ensiksikin eliikkeitii tarkistetaan tarpeen mukaan erillisen lain nojalla. Siinii
otetaan huomioon maan palkkakehitys sekzi jzirjestelmdn taloudellinen tila.
T?imdn tarkistuksen tarpeellisuus tutkitaan vzihinteizin kerran viidesszi vuodes-
sa. Toiseksi maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan automaattisesti elinkustan-
nusindeksin muutoksen perusteella. Tiimii tarkistus tehdd2in indeksin muutut-
tua 2,5 prosenttia.

Elzikkeeseen oikeuttavia tuloja tarkistetaan vuosittain maan keskipalkan
muutoksen mukaan. Eldkkeen tasaosan ja erityistasaosan suuruuteen vaikutta-
va viitemddrd tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaan.

Rahoitus. Palkansaajat, tycinantajat, itsendiset yrittiijiit, valtio ja kunnat
rahoittavat eldkemenot.

Palkansaaja ja tytinantaja maksavat molemmat 8 prosenttia palkansaajan
ansiotulosta. Vakuutusmaksun perusteena olevalla tulolla on alaraja, joka on
sama kuin edell[ mainittu viitemiidrei, ja yldraja,joka on sama kuin el:ikkeen
perusteena olevan tulon yldraja.

Itsendiset yrittiijiit maksavat omaa eldketurvaansa varten palkansaajan ja
tytinantajan yhteisen maksun suuruisen vakuutusmaksun.

Valtio ja kunnat maksavat yhdessri vakuutusmaksua 7,8 prosenttia palkan-
saajan ansiotulosta.

El2ikkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmiiiin. Eliikejiirjestelmilld on mytis
rahasto, jonka koko on 1,5-2 kertaa eldkelaitosten vastuulla olevien eleikkeiden
yhteismddrd vuodessa.

Hallinto. Eliikejiirjestelmien hallinto kuuluu neljdlle eldkelaitokselle. Ne
ovat ty<intekijoiden, toimihenkil<iiden, yrittiijien ja maatalouden eldkelaitok-
set. Palkansaajat ja yrittajat ovat edustettuina palkansaajien eldkelaitosten ja
yrittiijiit omien eldkelaitostensa hallintoelimisszi.

Sosiaaliturvaministeritillzi on eldkevakuutuksen yleisvalvonta.
Sosiaalivakuutuksen valituslautakunta toimii ensimmdisend valitusasteena.

Sen yldpuolella on toinen sosiaalivakuutuksen valituslautakunta.

163



9 .9 .2 . Vapaaehtoiset lisiieliikej iirj estelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Vapaaehtoisia lisiielzikkeitd on jiirjestetty yleensd vain
korkeimmin palkatuille toimihenkiltiille sekei monikansallisten yritysten pal-
veluksessa oleville.

Lisiieliikej[rjestelyt toteutetaan vakuutuksella vakuutusyhticissd, eldkeva-
rauksella yritysten kirjanpidossa tai yrityksestd erilliidn toimivalla eliikelaitok-
sella.

Etuudet ja rahoitus. Eliikkeinii maksetaan vanhuus-, ty<ikyvyttomyys- ja per-
he-eliikkeitii.

Ansaittu eldkeoikeus siiilyy yleensd tiiysimddrdisend viiden tai l0 vakuutus-
vuoden jiilkeen. Ryhmiivakuutuksina jdrjestetyissii lisiieliikkeiss[ ansaittu eld-
keoikeus siiilyy yleensd heti tdysimiiiirdisend.

Vanhuuseldkeikd on miehillii 65 ja naisilla 60 vuotta. Vanhuuselflkkeen
tavoitetaso on yhdessii pakollisten eliikkeiden kanssa 70-80 prosenttia elak-
keen perusteena olevasta tulosta 40 vuoden vakuutusajan jiilkeen. El[kkeen
perusteena olevana tulona kiytetdiin tavallisimmin kolmen tai viiden viimei-
sen vuoden keskiansiota.

Tydkyvytttimyyseliikkeenii maksetaan yhdessii pakollisten eliikkeiden kanssa
60-80 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta tulosta. Tuleva aika tytikyvyt-
t<imiiksitulosta vanhuuseliikeikiirin oikeuttaa normaalisti eltikkeeseen. Ty<iky-
vytttimyyseldke ei ole yhtd yleinen etuus kuin vanhuus- ja perhe-eldkkeet.

Perhe-eliike maksetaan naisleskelle ja lapselle. Yleensii leskenelzike on 60 ja
lapseneldke 10 tai 20 prosenttia edunjdttiijdn vanhuusel[keoikeudesta. Eldk-
keen ohella maksetaan tavallisesti kertasuoritus, jonka miiiirti on edunjdttzijdn
yhden tai kahden vuoden ansiotulo.

Maksussa olevia el[kkeitii tarkistetaan yleensii vuosittain.
Useimmissa tapauksissa ty<inantaja rahoittaa yksin lisiieldketurvan.

9.10. Portugali
Eliikejiirjestelmdt:
- yleinen eliikejiirjestelmii

- palkansaajien eldkejiirjestelmii
- itsendisten yritttij ien eliikej iirj estelmd

- muut palkansaajien eleikejiirjestelmdt

- maatalousty<intekij <iiden eliikej flrj estelmii
- kotitaloustytintekijoiden eliikejzirjestelmii
- merimiesten eldkejdrjestelmd
- rautatieliiisten eldkejdrjestelmd
- valtion eldkejlrjestelmd

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l escudo/PTE = 0,03 FIM)
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9. 10. 1. Yleinen eliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Yleinen eliikejiirjestelmii (1984) koostuu palkansaajien eldkejdrjes-
telmdstd ja itsendisten yrittzijien eliikejiirjestelmiistd. Tiihiin organisaatioon tul-
laan tulevaisuudessa yhdistiimliin useimmat muista palkansaajien elzikejdrjes-
telmistii valtion eldkejdrjestelmd mukaan luettuna.

Palkansaajien eliikejiirjestelmdssd vakuutus on pakollinen. Vapaaehtoinen
vakuutus on mahdollinen, jos pakollisen vakuutuksen edellytykset puuttu-
vat.

Etuudet. Eliikejiirjestelmdstd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, tyokyvytttimyys- ja perhe-eldkkeita sekd hautausavus-
tuksia.

Kaikki elzikkeet maksetaan l3 kertaa vuodessa. Ylimziziriiinen kuukausieldke
maksetaan j oulukuussa.

Eldkkeiden maksaminen ulkomaille edellyttdd sosiaaliturvasopimusta.
Maasta poistuva ulkomaalainen voi saada takaisin maksamansa vakuutus-
maksut.

Vanhuuselflke. Vanhuuseliike maksetaan naisille 62 vuoden ja miehille 65
vuoden idssd. Erdissd ammateissa eliikeiiit ovat alempia. Esimerkiksi rautatie-
ldiset, kuljetusalan ty<intekijdt ja kaivosmiehet saavat eldkkeen 50 vuoden,
kalastajat 50-55 vuoden seke telakkatytlntekijiit ja kauppamerenkulun palve-
luksessa olevat 55 vuoden iiissii. Tytitt<imiksi joutuneet miehet voivat saada
vanhuuseldkkeen 62 vuoden iiistd saatuaan ensin ty<itttimyysetuutta 270 pai-
vdn ajan. Tytimarkkinasopimuksilla eldkeikii on erdilld aloilla sovittu 60 vuo-
deksi.

Eliikkeen ottamista on mahdollista lykziti. Tiill<iin eliikettd ansaitaan lisdii
samoilla perusteilla kuin ennen eliikeikiiii.

El2ikkeeseen vaaditaan vakuutusmaksut vdhintddn 120 kuukaudelta. Eliik-
keen saaminen edellyttdti ty<inteon lopettamista.

Vanhuuseliikkeen miiiirii on 2,2 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta
tulosta vakuutusvuosien mddrrilki kerrottuna. Eltikkeen perusteena oleva tulo
lasketaan keskimddriiisend tulona viideltii parhaalta vuodelta viimeisistd l0
vuodesta ennen eliikeikiiii. Eldkkeen enimmdismzi:irzi on 80 prosenttia eldkkeen
perusteena olevasta tulosta. Eldkkeen viihimmziismddrd on 30 prosenttia eldk-
keen perusteena olevasta tulosta tai 17.000 PTE kuukaudessa riippuen siitd,
kumpi on korkeampi.

Eliikettii voidaan korottaa aviopuolisolisiillii ja hoitolisiillii. Molemmat etuu-
det ovat tulosidonnaisia.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseldke mytinnetddn vakuutetulle,
jonka ansiokyky on omassa ammatissa alentunut vdhint66n kahdella kolmas-
osalla. Eldkkeen saadakseen vakuutetun edellytetddn maksaneen vakuutus-
maksut viihintddn 60 kuukaudelta.

Ty<ikyvytt<imyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldke. Tulevaa
aikaa tyrikyvyttrimyyden alkamisesta eldkeikiiiin ei oteta eldkkeessd huomioon.
Ty<ikyvyttrimyyseldkkeen vdhimmiiis- ja enimmdismddrdt ovat samat kuin
vanhuuseldkkeessd. Tulosidonnaisia aviopuoliso- ja hoitolisid maksetaan sa-
malla tavalla kuin vanhuuseldkkeessd.
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Ty<ikyvytt<imyyseldke muutetaan vanhuuseldkkeeksi vanhuuseldkeiiisszi.
Ty<ikyvytt<imyyseliike tulee maksuun sairausvakuutuksen pdivzirahan loput-

tua. Pziivdrahaa maksetaan enintiiiin 1.095 piiiv?iltii.
Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle, edunjiittrijiin huoltamalle

miesleskelle ja lapselle. Jos edunjiittiijiilte ei jaa leskezi tai lasta, perhe-eldke
maksetaan muille huollettaville omaisille.

Perhe-eldke edellyttdd, ettd edunjdttiijii oli eliikkeellzi tai oli maksanut vakuu-
tusmaksut vdhintd[n 36 kuukaudelta.

Leskenelf,ke. Leskeneldke maksetaan naisleskelle, joka huoltaa lasta tai on
tdyttdnyt 35 vuotta tai on ty<ikyvyt<in. Jos leski ei niiillii perusteilla ole oikeu-
tettu eldkkeeseen, htinelle maksetaan viiliaikainen eldke viiden vuoden ajan.
Leskeneldke maksetaan eronneelle tai erossa asuvalle puolisolle, joka tiiyttiiii
hautausavustuksen saamisen edellytykset.

Leskeneldkkeen miiiiril on 60 prosenttia edunjiittiijrin eldkkeesta tai siitA elAk-
keestd, joka hdnelle oli karttunut kuolemaan mennessd. Leskeneldkkeen vd-
himmdismddrd on 10.200 PTE kuukaudessa.

Leskeneldke maksetaan miesleskelle, jos hdn on pysyvdsti tdysin tycikyvyt<in
tai on tdyttdnyt 65 vuotta eikd saa omaa el[kettzi.

Leskeneldke maksetaan lesken kuolemaan asti tai siihen asti, kun hdn solmii
uuden avioliiton. Viimeksi mainitussa tapauksessa leskelle maksetaan kerta-
suorituksena kolmen vuoden leskenelSke.

Hoitolisiizi maksetaan samoin kuin vanhuuseldkkeessd.
Lapseneliike. Lapseneldke maksetaan l8 vuoden ikrizin tai 24 vuoden ikddn,

jos lapsi jatkaa opiskelua. Jos lapsi on tytikyvyt<in, hdn saa eldkkeen ilman
ikiirajaa. Eldkkeen m66rd on 20 prosenttia edunjiittiijiin eldkkeestd ensimmrii-
selle puoliorvolle ja l0 prosenttia kullekin seuraavalle. Enimmiiismddrd on 40
prosenttia. Tdysorvoille prosenttimiiiiriit ovat kaksinkertaiset. My<is lapsi on
oikeutettu hoitoliseen, joka on saman suuruinen kuin leskeneldkkeessd.

Lapsenel:ikkeen maksaminen loppuu lapsen mennessd avioliittoon ja myris
silloin, jos leski solmii uuden avioliiton. Ndisszi tapauksissa lapselle maksetaan
kertasuorituksena kolmen vuoden lapsenelzike.

Muiden omaisten perhe-eliike. Jos edunjettAjA kuolee ekikkeellii ollessaan
eikzi hdneltii jiiii leskeii tai lasta, perhe-eldke maksetaan muille omaisille. Neitd
omaisia ovat vanhemmat sekii alaikdiset 'sisaret ja veljet. Eldkkeen mddrd on
30 prosenttia edunjdttiijiin eliikkeestii yhdelle, 50 prosenttia kahdelle, 70 pro-
senttia kolmelle ja 80 prosenttia neljiille tai useammalle edunsaajalle.

Perhe-eliikkeiden yhteismiifirii. Perhe-elzikkeiden yhteismddrd on enintddn
edunjiittiijiin el2ikkeen tai elSkeoikeuden suuruinen.

Hautausavustus. Hautausavustuksen mddrd on 20.000 PTE. Se maksetaan
vakuutetun tai hdnen huoltamansa l4 vuotta tdyttdneen omaisen hautauskulu-
jen peittdmiseksi. Hautausavustus edellyttdd vdhintiidn kuusi kuukautta jatku-
nutta vakuutusta ja siitii ajasta vakuutusmaksujen maksamista ainakin kah-
deksan piiiviin ajalta viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Toisena hautausavustuksena maksetaan edunjiittiijiin palkka vakuutusajan
pituudesta riippuen enintzidn kuudelta kuukaudelta. Tdmri hautausavustus
edellyttSd edunjiittiijiilte vahintadn kuuden kuukauden vakuutusta, josta ajasta
vakuutusmaksut on pitdnyt maksaa ainakin kolmelta kuukaudelta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eldkkeitzi tarkistetaan tarpeen mukaan.
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Tarkistuksessa otetaan huomioon yleinen taloudellinen tilanne sekd palkkata-
son ja elinkustannusten kehitys. Vdhimmdiselzikkeitd on ollut tapana nostaa
muita eliikkeitii enemmdn.

Tulosidonnainen eliike. Tulosidonnaisia vanhuus-, ty6kyvyttomyys- ja per-
he-eldkkeitd maksetaan niille Portugalissa asuville maan kansalaisille, jotka
eivdt ole oikeutettuja varsinaisiin eldkkeisiin. Harkinnan mukaan tulosidon-
naisia eliikkeitii voidaan maksaa my<is maassa asuville ulkomaiden kansalaisil-
le, pakolaisille ja kansalaisuutta vailla oleville.

f.ahoitus. Eldkkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutusmak-
suilla sekri valtion tuella. Valtio maksaa kokonaan tulosidonnaisten elzikkeiden
kustannukset.

Vakuutetun vakuutusmaksu on I I ja ty<inantajan24,5 prosenttia vakuutetun
palkasta. Itsendiset yrittiijiit maksavat omassa jdrjestelmzissddn vakuutusmak-
iuna vdhintiitin 15 prosenttia maan vtihimmdispalkasta. Neilla maksuilla
rahoitetaan elfikkeiden lisiiksi sairaus- ja tyott<imyysvakuutusten seke perhe-
avustusjiirjestelmdn etuudet. Vakuutusmaksut maksetaan 14 kerlaa vuodes-
sa.

Eliikejiirjestelmdn rahoituksessa siirryttiin vuonna 1989 jakojiirjestelmdstd
osittain rahastoivaan jdrjestelmddn.

Hallinto. El2ikejiirjestelmdn hallinto on Eldkevakuutuslaitoksella sekd sen
alue- ja paikallisorganisaatiolla.

Eliikejiirjestelmdn taloushallinnosta vastaa erillinen laitos.
Eliikejiirjestelmdn valvonta kuuluu sosiaaliministeritin alaiselle Sosiaalitur-

vavirastolle.
Valituselimind toimivat maan hallinnolliset oikeusistuimet.

9 . | 0 .2. Vapaaehtoiset lisiieliikej iirj estelmeit

Ulottuvuus ja hallinto. Tyrinantajakohtaiset lisiieliikejiirjestelmdt eivdt ole ylei-
si[. Useimmat lisdeliikejzirjestelmistd perustuvat tydehtosopimuksiin. Liszield-
kejdrjestelm?in piiriin kuuluvat yleensd kaikki yrityksen palveluksessa olevat.
Ty<iehtosopimuksella perustettu jdrjestelmii on pakollinen sopimuksen allekir-
j oittaneille tytinantaj ille.

Lisdeldketurva toteutetaan vakuutuksella vakuutusyhti<issd tai eldkekassas-
sa. Vuonna 1987 tuli voimaan elzikelaki, jonka mukaan uudet lisdeldkejdrjeste-
lyt on hoidettava rahastoimalla.

Etuudet. Yanhuuseliike lasketaan yleensd samalla tavalla kuin yleisessd jdr-
jestelmiisszi, mutta eldkkeen perusteena olevana palkkana kdytetdzin loppupalk-
kaa tai kahden viimeisen vuoden keskipalkkaa. Eldketavoite on 80- 100 pro-
senttia loppupalkasta yhdesszi yleisten eleikkeiden kanssa. Eliikeikii on naisilla
62 ja miehi[a 65 vuotta. Tytinteon jatkaminen ndiden ikdrajojen yli on taval-
lista, josta syystd useissa jiirjestelmissd eliikkeen saaminen vaatii, ettd vakuu-
tettu ottaa eldkkeen my<is yleisestri jdrjestelmiistti.

Jatkuvat tytikyvytttimyyseliikkeet ja perhe-eliikkeet ovat harvinaisia. Kerta-
suoritteiset tytikyvytt<imyyseldkkeet pysyvtisti tyokyvytt<imille ja kertasuorit-
teiset perhe-elSkkeet ovat yleisempifi. Kertasuoritus on yleensd I -2 kertaa
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vakuutetun vuositulon suuruinen. Ty<inantajat rahoittavat useimmiten yksin
koko lisdeldketurvan.

9.1 1. Ranska
El ii kej iirj estel m :it :

- palkansaajien eliikejiirjestelmd
- palkansaajien lisiieliikejiirjestelmiit
- muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt

- maatalouden eldkejiirjestelmii
- kauppamerenkulun elSkejddestelmd
- rautateiden eliikejiirjestelmd
- siihk<i- ja kaasuteollisuuden eliikejdrjestelmii
- kaivosteollisuuden eldkejiirjestelmd
- julkisten laitosten eliikejdrjestelmd
- valtion eldkejdrjestelmd
- liiiinien ja kuntien eliikejdrjestelmd
- eriiitii pienempid palkansaajaryhmiii kesittavia etikejdrjestelmiI

- itseniiisten yrittzij ien eliikej iirj estelmdt
- kaupan ja teollisuuden eliikejiirjestelmii
- kiisiteollisuuden ekikejairjestelmii
- vapaiden ammattien ellikejiirjestelmd
- maatalouden eldkejiirjestelmii

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l frangi/FRF = 0,70 FIM)

9. I 1. 1. Palkansaajien eliikejiirjestelm6

Ulottuvuus. Palkansaajien eliikejiirjestelmd (vuodelta 1945) kattaa pakollisena
noin 70 prosenttia yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajista. Loput palkan-
saajista kuuluvat muihin palkansaajien el2ikejiirjestelmiin.

Pakollisessa vakuutuksessa vdhinttiiin kuusi kuukautta ollut henkil<i voi
ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, jos pakollisen vakuutuksen edellytykset
pddttyviit. Perheenemdntii, joka ei ole ty<issd kodin ulkopuolella, voi ottaa
vapaaehtoisen vanhuuseldkevakuutuksen. Kotona tyrikyvyt<intii henkil<iii hoi-
tava saman perheen jzisen voi ottaa vapaaehtoisen vanhuus- ja ty<ikyvytt<i-
myysvakuutuksen.

Ranskalaisen tycinantajan palveluksessa ulkomaille ty<iskentelemdiin liihe-
tetty henkilti voi pysye jiirjestelmdssii enintiidn kuuden vuoden ajan. Tdmd
sdiinntis koskee maita, joiden kanssa Ranskalla ei ole sosiaaliturvasopimusta.
Ulkomailla ty<iskentelevd Ranskan kansalainen voi halutessaan vakuuttaa
itsensd vapaaehtoisesti. Tiimii ei koske Euroopan yhteisrin jiisenmaita.
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Etuudet. Eliikejiirjestelmdssd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja perhe-elekkeite. Osa-aikatyrih<in
yhdistettyii osa-aikaelSkettd on maksettu heindkuusta 1988 l6htien. Hautaus-
avustus maksetaan sairausvakuutuksesta.

Eldkkeen my<intdminen ulkomaille muille kuin Ranskan kansalaisille edel-
lyttii?i sosiaaliturvasopimusta. Eliike maksetaan kuitenkin ulkomaille ulkomaa-
laiselle, joka asui Ranskassa eldkkeen my<inttihetkellii.

Vanhuuseliike. Vanhuuseliike maksetaan 60 vuoden i?istii 37,5 vuoden va-
kuutusajan jrilkeen. El2ikkeen ottaminen ei edellytd ty<inteon lopettamista.
Tytinteon jatkaminen ilman eldkettii nostaa el[kkeen mddrdzi 60 vuoden i6n
jrilkeen edellyttden, ettei vakuutettu jo ole oikeutettu tdyteen eldkkeeseen.

Vakuutusajaksi lasketaan ne neljdnnesvuodet, joilta vakuutusmaksut on
maksettu. Vakuutusmaksuaikaan rinnastetaan aika, jolta vakuutettu on saanut
jotain sosiaalivakuutusetuutta, ja ajat,jolloin vakuutettu oli sotapalveluksessa
tai sotavankina. Vakuutusajaksi katsotaan my<is aika, jolta vakuutettu on mak-
sanut vakuutusmaksuja muuhun pakolliseen elzikejiirjestelmdzin. Naispuolinen
vakuutettu on oikeutettu kahden vuoden lisdpalvelusaikaan kustakin lapsesta,
jota hdn on kasvattanut ainakin yhdeksdn vuotta ennen lapsen 16 vuoden
ikee.

Elzikkeen perusteena olevana tulona kdytetiidn keskimzitir:iisiii vakuutusmak-
sun perusteena olleita, indeksilld tarkistettuja tuloja 10 viimeiseltzi vuodelta
ennen elzikkeen hakemista. Eldkkeen perusteena olevalle tulolla on yldraja,
I 1.040 FRF kuukaudessa.

Tdyden eliikkeen mil]irii on 50 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta ansio-
tulosta 37,5 vakuutusvuoden jdlkeen. Ekikkeen maksu aloitetaan 60 vuoden
idssi, jos vakuutetulla on 37,5 vakuutusvuotta eli 150 neljdnnesvuotta. Jos
vakuutusaikaa on vdhemmdn kuin 150 neljiinnesvuotta, vakuutettu saa alen-
netun eldkkeen. Eldkeprosenttia alennetaan 1,25 prosenttiyksikk<iii jokaista
150 neljdnnesvuodesta puuttuvaa neljdnnesvuotta kohti tai jokaista 65 vuoden
idstd puuttuvaa neljdnnesvuotta kohti riippuen siitd, kummalla tavalla tulos on
vakuutetulle edullisempi. Lopullinen eldkeprosentti saadaan kertomalla alen-
nettu eliikeprosentti vakuutetun vakuutusaikaan sisziltyvien neljdnnesvuosien
suhteella I 50 neljiinnesvuoteen.

Poikkeustapauksissa tiiysi 50 prosenttia eldke maksetaan 60 vuoden idssd
ilman 37,5 vuoden vakuutusaikaa. Tietyissri raskaissa t<iissd - esimerkiksi
vuoroty<issii ja liukuhihnaty<issd - maksetaan tdysi eldke, jos vakuutettu on
ollut tillaisessa ty<issd viihintdiin viisi vuotta viimeisten l5 vuoden aikana.
Sama koskee vdhintddn kolmea lasta kasvattanutta naista, joka on ollut eldke-
vakuutuksessa ainakin 30 vuotta, josta ajasta ruumiillisessa ty<issd vrihintiidn
viisi vuotta viimeisten l5 vuoden aikana.

Vanhuuseldkkeillii on vdhimmiiis- ja enimmdism ddrdt. Vdhimmdiseldke on
1.249 FRF kuukaudessa. Jos eldkkeensaajalla on oikeus tdyteen 50 prosentin
eldkkeeseen, eldke on vzihintiian 2.893 FRF kuukaudessa. Enimmiiiseldke on
puolet korkeimmasta mahdollisesta eldkkeen perusteena olevasta ansiotulos-
ta.

El2ikkeeseen maksetaan puoliso- ja lapsikorotukset. Jos eldkkeensaajalla on
huollettavanaan 65 vuotta tdyttiinyt puoliso tai 60 vuotta t[yttdnyt tytikyvyt<in
puoliso, eliikettd korotetaan 333 FRF kuukaudessa edellyttzien, ettd puolison
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omat tulot eivdt ylitd 2.574 FRF kuukaudessa. Korotus on 1.208 FRF kuukau-
dessa, jos perheen yhteiset tulot ovat alle 5.083 FRF kuukaudessa. Kolmesta
tai useammasta kasvatetusta lapsesta eleikettd korotetaan l0 prosenttia.

Tytikyvytttimyysellike. Ty<ikyvytt<imyyseliike maksetaan alle 60-vuotiaalle
ty<ikyvytt<imdlle, joka on ollut vakuutettuna vzihintzlzin l2 kuukautta. Vakuu-
tetun tulee tdiytttidjompikumpi seuraavista edellytyksistzi tuon l2 kuukauden
ajalta; Hdnen on piteinyt maksaa vakuutusmaksut vdhintiiiin 800 tunnilta vii-
meisten neljdn neljdnnesvuoden aikana, josta 200 tunnilta ensimmdisen nel-
jdnnesvuoden ajalta, tai vakuutusmaksut ansioista, jotka ovat 2.080 kertaa
lakisddteinen vdhimmdistuntipalkka (30,51 FRF) l2 edeltdvdn kuukauden
aikana, josta 1.040 ensimmdisen puolen vuoden aikana.

Tydkyvytttlmyyseldke myonnetziein vakuutetulle, jonka ansiokyky on alentu-
nut vdhintddn kaksi kolmasosaa siten, ettei hdn pysty ansaitsemaan missddn
ammatissa enempdd kuin kolmasosan normaaleista ansioistaan omassa am-
matissaan ennen ty<ikyvytt<imyyttzi. Elaikkeeseen oikeuttavaksi ajaksi katso-
taan my<is ldziketieteellisesti todennettu ennenaikainen vanheneminen. Ty<iky-
vytt<imyyttd arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun jiiljellii oleva tyokyky,
yleinen terveydentila, ikd, ammatti ja koulutus.

Ty<ikyvytt<imdt jaetaan kolmeen luokkaan tytikyvyn menetyksen mukaan.
Ensimmdiseen luokkaan kuuluvat osittain tyokyvytt<imdt, toiseen tdysin ty<i-
kyvytt<imdt ja kolmanteen toisen henkilon jatkuvaa apua tarvitsevat, tdysin
tycikyvyttomdt henkil<it.

Ty<ikyvytt<imyyseldkkeen miiiirii on ensimmdisessd luokassa 30 ja toisessa
luokassa 50 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta tulosta siten kuin se md6-
rdtridn vanhuuseldkettd laskettaessa. Kolmannessa tydkyvytt<imyysluokassa
el6ke on puolet eldkkeen perusteena olevasta tulosta. Lisdksi kolmannessa ty<i-
kyvytt<imyysluokassa maksetaan tasasuuruinen etuus, joka on 4.832 FRF kuu-
kaudessa.

Vdhimmdiseldke on 1.249 FRF kuukaudessa. Enimmdiseldke on 5.270 FRF
kuukaudessa, jos eliikkeensaaja on taiysin ty<ikyvyton, tai 3.166 FRF, jos hzin
on osittain ty<ikyvytrin.

Tytikyvytt<imyyselzike voidaan maksaa yhdessd tapaturmavakuutuksesta tu-
levan etuuden kanssa, mutta niiden yhteismiizird ei saa ylittea 80 prosenttia
loppupalkasta.

Tytikyvytttimyyseldke maksetaan tytih<in paluusta huolimatta, jos eldkkeen-
saajan ty<ikyvyttrimyysaste on edelleen 50 prosenttia.

Tytikyvytt<imyyseliike tulee maksuun sairausvakuutuksen piiiveirahan mak-
sun loputtua.

Tytikyvytt<imyyseldke muutetaan vanhuuseldkkeeksi 60 vuoden i:issd, jol-
loin ty<ikyvytt<imyyseldkeaika katsotaan vanhuuseldkkeeseen oikeuttavaksi
vakuutusajaksi.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan nais- ja miesleskelle sekd eronneelle
aviopuolisolle.

Lapseneldkettd ei makseta, mutta lapset saavat perheavustusjdrjestelmzistai
tulosidonnaista orvonavustusta. Avustus on puoliorvolle enintzidn 22,5 pro-
senttia ja tdysorvolle enintddn 30 prosenttia korkeimmasta mahdollisesta elzik-
keen perusteena olevasta tulosta.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan leskelle, joka on tiiyttdnyt 55 vuotta tai
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on kaksi kolmasosaa tytlkyvyttin. Jos leskelld ei ole lasta, avioliiton edellyte-
tddn jatkuneen vdhintdzin kaksi vuotta. Molemmissa tapauksissa edunjiittdjdn
edellytetdiin olleen eldkkeelld tai elzikkeeseen oikeutettu kuollessaan.

Leskeneliike on tulosidonnainen. Eldkkeen miiilrii on 52 prosenttia edunjdt-
tiijiin el2ikeoikeudesta 60 vuoden izissd tai siita elakkeestd, jonka hdn sai kuol-
lessaan. Eldkkeen maksu loppuu, kun lesken vuositulot ylittziveit 2.080 kertaa
maan vdhimmdistuntipalkan. Tuloksi lasketaan lesken ty<itulot ja omaisuus,
mutta ei edunjiittiijdn omaisuutta. Tuloksi ei mytiskddn lasketa lisiieliikejiirjes-
telmistd maksettavia leskeneldkkeit[.

Leskeneliikettd korotetaan l0 prosenttia vdhimmdiseldkkeestd, jos perhe on
kasvattanut ainakin kolme lasta.

Eliike loppuu lesken solmiessa uuden avioliiton. Jos edunjzittiijii sai kuolles-
saan eldkettd, maksetaan eldke leskelle uudesta avioliitosta huolimatta.

Jos edunjdttiijiistii taloudellisesti riippuvainen naisleski on vzihintddn kaksi
kolmasosaa tycikyvyttin, mutta ei ole oikeutettu leskeneldkkeeseen eikii saa tai
ei ole oikeutettu omaan vanhuuseldkkeeseen, hiinelle maksetaan leskenel[ke 55
vuoden idssd. Tdmzi edellyttdd, ettii edunjuittiijI oli saanut eldkettd tai oli siihen
oikeutettu. Tdmdn eldkkeen maksamista jatketaan, vaikka leski menisi uuteen
avioliittoon, jos se tapahtuu 55 vuoden idn t[ytttimisen jdlkeen.

Eronnut aviopuoliso, joka ei ole mennyt uuteen avioliittoon, on oikeutettu
leskenekikkeeseen. Eldkkeen mdiird on suhteessa avioliiton kestoon.

Viiliaikainen leskenelilke. Viiliaikainen, tulosidonnainen leskeneldke makse-
taan 50 vuotta tiiyttdneelle nais- ja miesleskelle, joka ei ole oikeutettu varsinai-
seen leskeneldkkeeseen. Etuuden saamiseksi vaaditaan, ettd leski on kasvatta-
nut ainakin yhtd lasta vdhintddn yhdeksiin vuoden ajan ennen lapsen l6 vuo-
den ikdzi. El2ike maksetaan enintddn kolmelta vuodelta. Sen mzizirti on ensim-
mdisenei vuonna 2.653 FRF, toisena 1.743 FRF ja kolmantena 1.327 FRF
kuukaudessa.

Osa-aikaeliike. Vakuutetulla on 60 vuotta tdytettyiiiin mahdollisuus ottaa
osa-aikaeldke osa-aikaty<ihcin yhdistettynii. Edellytyksend on, ettd vakuutetulla
on vzihintddn3T,5 vakuutusvuotta. Osa-aikaelaikkeen mddrd on 30 prosenttia
vanhuuseldkkeestd, jos vakuutetun ty<iaika on 60-80 prosenttia tziydestd tyti-
ajasta, tai 50 prosenttia vanhuuseldkkeestd, jos ty<iaika on 40-60 prosenttia
tdydestd, tai 70 prosenttia vanhuuseldkkeestd, jos tytiaika on alle 40 prosenttia
tdydestii tyciajasta.

Ranskassa on kriyt<issd toinenkin osa-aikaeldke. Se on tytitttimyysvakuutuk-
sen yhteydessd. Tdssd eliikejzirjestelyssd tytinantajan on korvattava osa-aika-
eldkkeelle siirtynyt vakuutettu ty<itttimiillii henkil<illii. Osa-aikaeldke makse-
taan 55 vuotta tziyttzineelle, joka on ollut tyossii vdhintiidn kuusi kuukautta.
Eldkkeen mddrd, on 80 prosenttia aikaisemmasta palkasta.

Varhaiseliike. Tytinantajien ja kolmen suurimman ty<intekijiiliiton sopimus-
pohjaisesta varhaiseldkejdrjestelystd maksetaan varhaiseliikettii vapaaehtoises-
ti el?ikkeelle jridvdlle, 56 vuotta ja kaksi kuukautta tdyttdneelle vakuutetulle,
joka on ollut eldkejdrjestelmdssd vdhintdzin l0 vuoden ajan. Varhaiseldkkeen
mzidrd on 65 prosenttia palkasta elzikejzirjestelmdn vakuutusmaksuperusteen
yliirajaan asti ja 50 prosenttia ylzirajan ylitdvelta osalta. Varhaiseldkettd mak-
setaan 60 vuoden ikddn asti. Eliikkeelle jiiiinyt on korvattava yrityksessd tytit-
t<im?ill2i henkil<illii.
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Tulosidonnaiset eliikkeet. Eldkkeensaajalle, jonka eliike jiiii kansallisen toi-
meentulominimin alapuolelle, maksetaan tulosidonnaista etuutta kansallisesta
solidaarisuusrahastosta. Yhdessii eliikejiirjestelmdn viihimmdiseldkkeen kans-
sa yksindinen elzikkeensaaja voi saada eldkkeenzi 2.893 FRF kuukaudessa.
Avioparilla miiiirii voi olla 5.192 FRF kuukaudessa.

Tulosidonnaista avustusta voidaan maksaa mytis henkil<ille, joka ei saa lain-
kaan eliiketta eHkejerjestelmiistii. Avustus on enintddn eliikejiirjestelmdn vd-
himmziiseldkkeen suuruinen.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eldkkeet sekd eliikkeen ja vakuutusmaksu-
jen perusteena olevat ansiotulot tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa - tammi-
kuussa ja heiniikuussa. Tarkistus perustuu palkkaindeksin muutokseen.

Rahoitus. Eldkkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tycinantajien maksuilla. Ra-
hoitus perustuu j akoj 2irj estelmzizin.

Vanhuus- ja perhe-elekkeite varten vakuutetut maksavat 7,6 prosenttia
tuloistaan yl2irajaan asti, joka on 1 1.040 FRF kuukaudessa. Ty<inantajien mak-
su on 8,2 prosenttia samasta tulosta. Vdliaikaisia leskeneldkkeitd varten vakuu-
tetut maksavat lisdksi 0,1 prosenttia tuloistaan ilman yldrajaa.

Tyrikyvyttrimyyselzikkeet rahoitetaan samoista maksuista kuin sairausva-
kuutuksen etuudet. Vakuutetut maksavat 5,90 ja ty<inantajat 12,6 prosenttia
tulosta ilman yldrajaa.

Hallinto. Vanhuuseldkkeiden ja vdliaikaisten leskeneldkkeiden hallinto on
Vanhuusvakuutuslaitoksella. Tytikyvyttomyyseldkkeiden ja perhe-eldkkeiden
hallinto on Sairausvakuutuslaitoksella. Laitosten apuna on alue- ja paikallis-
kassoja. Vakuutetut ja ty<inantajat ovat yhtzildisesti edustettuina vakuutuslai-
tosten hallintoelimissd.

Vakuutuslaitosten ylzipuolella on koordinoivana elimend sosiaaliturvalaitos-
ten liitto.

Vakuutusmaksujen ker[dmistii varten on erillinen hallinto-organisaatio.
Sosiaaliministeri<illii on eliikejiirjestelmdn yleisvalvonta.
Valituselimind toimivat paikalliset ja alueelliset valituselimet sekd valtion

valitusoikeus.

9 . | | .2. Palkansaaj ien lisiieliikej [rj estelmiit

Uloffuvuus. Yksityisen sektorin palkansaajien eldketurvaa tdydentiivdt lisdeld-
kejiirjestelmdt perustuvat ty<imarkkinajiirjest<ijen tekemiin sopimuksiin. Lisd-
eliikejiirjestelmiit jaetaan cadres- ja non-cadres-palkansaajien jzirjestelmiin.
Cadres-palkansaajia ovat johtotehtdvissii olevat ja yleensd palkansaajat, joiden
palkkataso ylittee pakansaajien yleisen eliikejdrjestelmdn eliikkeiden ja vakuu-
tusmaksujen perusteena olevan ansiotulon yliirajan. Non-cadres-palkansaajiin
kuuluvat useimmat tycintekijiit ja alemmin palkatut toimihenkil<it.

Cadres-palkansaajien lisiieliikejiirjestelmdt kuuluvat AGlRC-katto-organi-
saatioon (vapaaehtoinen vuodesta 1947, pakollinen vuodesta 1961). Non-
cadres-palkansaajien lisiieliikejiirjestelmdt kuuluvat ARRco-katto-organisaa-
tioon (vuodesta l96l). Nziiden organisaatioiden ulkopuolella on ty<inantajaliit-
toon kuulumattomia yritysaloja, joilla on omat lisdeliikejiirjestelmdnsd.
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Tdssd kuvauksessa cadres-palkansaajien lisiiel2ikejiirjestelmistd kziytetddn ni-
mitystd toimihenkiltiiden lisiieliikejiirjestelmdt. Kuvaus kattaa silloin AGIRC-
organisaatioon kuuluvat el[kejiirjestelmdt. Non-cadres-palkansaajien lisdeld-
kejdrjestelmistd kdytetiidn nimityst?i tytintekijtiiden lisdeliikejzirjestelmdt. Ku-
vaus kattaa ARRCO-organisaatioon kuuluvat eliikejiirjestelmeit.

Kaikki yksityisen sektorin yritykset ovat velvolliset jiirjestiimzi:in liseieleike-
turvan toimihenkil<iilleen ja tytintekij<iilleen. Tytintekijtiiden jiirjestelmddn
tyonantajan on liitettzivii kaikki 16 vuotta tdyttdneet henkil<it, jotka kuuluvat
palkansaajien yleiseen eliikejiirjestelmiizin. Tiimii koskee my<is toimihenkiloitti
siltd osalta palkkaa, joka on eldketurvan perustana yleisessd eliikejiirjestelmds-
sd. Toimihenkil<iiden jdrjestelmddn kuuluvat 2l vuotta tiiyttdneet toimihenki-
l<it, joiden palkkataso ylittaa palkansaajien yleisen eliikejdrjestelmdn elzikepal-
kan yldrajan. Ulkomaalaiset, tilapiiisesti Ranskassa ty<iskentelevdt palkansaa-
jat voidaan jettaa liszielzikevakuutusten ulkopuolelle.

Etuudet. Eliike-etuudet ovat vanhuuseldke ja perhe-eliike. Ty<ikyvytt<imyys-
eldkettd ei varsinaisesti makseta, mutta tytikyvyt<in vakuutettu saa 60 vuoden
i6ssd tdyden vanhuuseldkkeen, vaikka hzinellzi ei olisi tdyteen eldkkeeseen vaa-
dittavaa vakuutusaikaa. Toimihenkildiden jzirjestelmiissd maksetaan hautaus-
avustuksia. Osa-aikatyrih<in yhdistettyjii osa-aikaeldkkeitii maksetaan samoilla
perusteilla kuin yleisessii eliikejiirjestelmdssd.

Vanhuuselilke. Vanhuuseliike maksetaan 60 vuoden idssii 37,5 vuoden va-
kuutusajan jdlkeen. Eldkkeen ottaminen edellyttdd tytinteon lopettamista. Elii-
ke lakkaa tai sitii alennetaan, jos eldkkeensaaja ryhtyy uudelleen tyrihon. Eliike
voidaan ottaa alennettuna jo ennen 60 vuoden ikiiii. Tytintekij<iiden jiirjestel-
mdssd alennusmahdollisuus ja sen suuruus m66rdytyvdt eliikelaitoksittain.
Toimihenkiltiiden jdrjestelmdssd eldke voidaan ottaa aikaisintaan 55 vuoden
iiisszi. Alennuksen suuruus riippuu ekikkeellesiirtymisidstd ja vakuutusajan
pituudesta.

Elfikkeen miiiirii riippuu eltikepisteiden mddrdstd, jonka vakuutettu kartuttaa
itselleen eldkkeellesiirtymiseensd mennessii ja eliikepisteen arvosta eldkkeelle-
siirtymishetkellii. Eliikepisteiden mddrii saadaan jakamalla vakuutetun ja tytin-
antajan yhteisesti maksamien vakuutusmaksujen summa eliikkeellesiirtymis-
vuoden vertauspalkalla. Vertauspalkka lasketaan eliikejiirjestelmddn kuuluvien
kaikkien vakuutettujen edellisen vuoden keskimddriiisen vuosipalkan perus-
teella. Nriin saatu eldkepisteiden yhteismziiirzi kerrotaan vakuutusvuosien mdd-
rdllzi. Tdmd summa kerrotaan elzikkeellesiirtymisvuoden eldkepisteen raha-
mddrdiselld arvolla, jolloin saadaan elSkkeen lopullinen m66rd. Eldkepisteen
rahallinen arvo mddrdtddn vuosittain siten, ettd siind otetaan huomioon toden-
ndk<iinen tuleva vakuutusmaksukertymd ja eldkemeno l0 vuodelta sekei eldke-
jzirjestelmrin rahastojen tuotto.

Toimihenkiloiden jiidestelmiisszi eliikkeen perusteena olevana tulona kdyte-
tdiin palkansaajien eliikejdrjestelmdn yldrajatulon ylittevee tulon osaa yldra-
jaan asti, joka on neljd kertaa yleisen eliikejiirjestelmdn yl:irajatulo eli 1 1.040 ja
44.160 FRF v?ilillii kuukaudessa oleva tuloa. Tammikuusta 1988 kihtien ylii-
raja on ollut kahdeksan kertaa yleisen eliikejiirjestelmdn yldrajatulo niillii kor-
keimmin palkatuilla toimihenkiltiille, joilla on ollut ryhmiieliikejiirjestely toi-
mihenkil<iiden lisleldkejdrjestelmiin eliikeperusteen yliirajan ylittzivrin tulon
osalta. Kaikille toimihenkiltiille karttuu lisiieldketurvaa my<is yleisen eldkejdr-
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jestelmdn kdyttdmdn eldkeperusteen osalta samalla tavalla kuin tyontekijt il-
le.

Tytrntekij<iiden lis[eldkejdrjestelmzissd eldkkeen perusteena olevan tulon yld-
raja on 33J20 FRF kuukaudessa eli kolme kertaa yleisen eldkejdrjestelmdn
yldrajatulo.

Sairaus-, tytikyvytttimyyS-, ziitiys-, ty<itt<imyys- ja sotilaspalvelusajat oikeut-
tavat eldkkeeseen, vaikkei nailta ajoilta makseta vakuutusmaksuja. Lasten kas-
vattaminen korottaa el:ikepisteiden mddr66. Toimihenkil<iiden jdrjestelmdssd
vdhimmdiskorotus on l0 prosenttia kolmesta lapsesta ja enimmdiskorotus 30
prosenttia seitsemdstd lapsesta. Ty<intekij<iiden jdrjestelmdssd korotuksen suu-
ruus vaihtelee jossain mddrin eldkelaitoksesta toiseen. Useimmiten yksi lapsi
tuottaa l0 prosentin korotuksen.

Lisiieliikejiirjestelmdssii, joka kattaa noin kolmasosan ty<intekijoistd, eldke-
pisteitzi korotetaan 5 prosenttia, jos vakuutettu on ollut saman yrityksen palve-
luksessa v[hintddn 20 vuotta.

Perhe-eliike. Perhe-eldke maksetaan leskelle ja lapselle. Naisleski saa eldk-
keen, jos hdn on tdyttdnyt 50 vuotta tai on kaksi kolmasosaa ty<ikyvytrin tai
huoltaa kahta alle 2l-vuotiasta lasta. Osa eldkkeestd voidaan avioliiton keston
suhteessa maksaa eronneelle aviovaimolle.

Miesleski saa el[kkeen 65 vuoden idssd tai sitii aikaisemmin, jos hdn on
kaksi kolmasosaa ty<ikyvyttin tai huoltaa kahta alle 21-vuotiasta lasta.

kskeneliikkeen mzirirzi on 60 prosenttia edunjiittiijiille kertyneiden elaikepis-
teiden arvosta.

Lapseneliike maksetaan vain tdysorvolle. Eleikkeen maiuirii on puolet lesken-
eldkkeestzi kullekin alle 2l-vuotiaalle tai - ty<intekij<iiden jdrjestelmdssti -
alle 25-vuotiaalle, opiskeluaan jatkavalle lapselle. Ty<ikyvyttin lapsi saa eldk-
keen ilman ik[rajaa.

Hautausavustus. Ty<inantajat ovat velvolliset toimihenkiltiiden lisiieliikejiir-
jestelmdssii maksamaan joko vakuutuksella tai omista varoistaan vakuutetun
kuollessa kertasuoritteisen hautausavustuksen. Vakuutuksella jdrjestetyssd
hautausavustuksessa vakuutusmaksu on 1,5 prosenttia palkansaajien yleisen
eldkejdrjestelmdn eldkeperusteena olevasta ansiotulosta.

Hautausavustuksen mdzirzi perustuu useimmiten perheen kokoon, esimer-
kiksi siten, ettd leskelle maksetaan 150-200 prosenttia ja lapselle 60 prosenttia
yleisen eldkejiirjestelmdn korkeimmasta eldkeperusteesta. Jos ty<inantaja ei ole
jiirjestiinyt hautausavustusta vakuutuksella vakuutusyhti<istd, hdnen on mak-
settava yrityksensii varoista kolme kertaa yleisen eltikejiirjestelmdn korkeim-
man eldkeperusteen suuruinen summa.

Indeksitarkistus. Indeksitarkistus tehdzizin kaksi kertaa vuodessa - tammi-
kuussa ja heindkuussa - muuttamalla ekikepisteen rahamdiirdistd arvoa siten
kuin edelld selostettiin. Tarkistus koskee sekii eldkkeitd ettd eldke- ja vakuutus-
maksuperusteita.

Rahoitus. Lisdeldkkeet rahoitetaan vakuutettujen ja ty<inantajien vakuutus-
maksuilla.

Toimihenkiltiiden lisiieliikejiirjestelmdssd vakuutusmaksua kootaan myds
palkansaajien yleisen eldkejdrjestelmdn eldkeperusteen osalta eli I1.040 FRF
suuruiseen kuukausituloon asti. Tdlld vakuutusmaksulla tuotetaan elzikettd
ty<intekij<iiden lisdeldkejdrjestelmzistd. Vakuutusmaksu on 4,8 prosenttia, josta
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ty<inantajan osuus on kolme viidesosaa ja vakuutetun yksi viidesosa. Vakuu-
tusmaksusta on yhteensd 0,8 prosenttiyksikkoii veroluonteista lisdmaksua,
joka ei kartuta ekikeoikeutta, vaan kriytetddn eliikejiirjestelmdn taloudellisen
tilanteen vakiinnuttamiseen.

Varsinaiseen toimihenkiloiden lisdelHkkeeseen oikeuttavan tulon osalta, eli
I 1.040 FRF ja 44.160 FRF (tai 88.320 FRF niill?i joilla elzikeperusteen ylziraja
on kahdeksan kertaa palkansaajien yleisen elZikejiidestelmdn eldkeperusteen
yliiraja) viilillii olevasta kuukausitulosta, vakuutusmaksu on 9,36 prosenttia.
Maksusta tytinantaja maksaa kolme neljdsosaa ja vakuutettu yhden neljdsosan.
Veroluonteista lisdmaksua vakuutusmaksusta on 1,36 prosenttiyksikkoii.

Pakollisen vdhimmdismaksun lisiiksi voidaan sopia korotetun vakuutus-
maksun maksamisesta. Vakuutusmaksua voidaan korottaa yhteensd 100 pro-
senttia, jolloin tytinantaja ja vakuutettu maksavat samansuuruisen maksun eli
molemmat 9,36 prosenttia. Korkeimmilla maksuilla saadaan vastaavasti pa-
rempi eldketurva.

Tytintekijtiiden lisiieldkejdrjestelmdssd vakuutusmaksua kootaan tulosta,
jonka yldraja on 33.120 FRF kuukaudessa eli kolme kertaa yleisen eliikejiirjes-
telmdn vastaava raja. Vakuutusmaksut ovat samat kuin toimihenkil<iiden jdr-
jestelmdssd - eli yhteensd 4,8 prosenttia. Pakollisen vakuutusmaksun lisziksi
voidaan maksaa vapaaehtoista vakuutusmaksua, jolloin eldkkeen mddrzi kas-
vaa. Maksu on I 1.040 FRF suuruiseen kuukausituloon asti enintddn saman
suuruinen kuin pakollisessa vakuutuksessa ja kolminkertainen 11.040 FRF
ylittiiviiltii kuukausitulon osalta yldrajaan asti.

Lisiiekikejiirjestelmien rahoitus hoidetaan jakojiirjestelmiillii. Eliikejiirjestel-
milld on silti rahastot, joiden ei edellytetd olevan yhden vuoden eldkemenoa
suurempia. Rahastot joutuvat sijoittamaan puolet pddomastaan valtion arvo-
papereihin. Toisen puolen rahastot voivat sijoittaa haluamallaan tavalla. Ta-
loudellisesti heikoilla olevat eldkelaitokset saavat tukea vahvemmilta.

Hallinto. Toimihenkiloiden lisiieliikejiirjestelmdn AGlRC-organisaatioon
kuuluu 58 eldkekassaa. Kassat ovat alueellisia, teollisuusalakohtaisia, tycinan-
tajaryhmittdisid tai ammattialakohtaisia. Ty<inantaja voi valita sen kassan,
jonka hdn haluaa hoitavan eldketurvan. Kassat kilpailevat keskenddn liihinnri
palvelussa. Jotkut kassat ovat antaneet kiiytiinntin hoitonsa yksityiselle vakuu-
tusyhti<ille.

AGIRC-organisaation hallinnossa ty<inantajat ja vakuutetut ovat yhteilziises-
ti edustettuina. AGIRC toimii koordinoivana ja rahavaroja tasaavana elime-
nd.

Tytintekijtiiden lisiieliikejdrjestelmiin hallinnossa on 158 eldkelaitosta, eldke-
laitosryhmdd tai eldkekassaa. Ndmd laitokset ovat joko useiden ammattiryh-
mien yhteisid, yhden tai useita tytinantajia kAsittavia tai alueellisia.

Jzirjestelmien katto-organisaation ARRCO:n j ohdossa ovat ty<inantajat ja
vakuutetut yhtdldisesti edustettuina. ARRCO:n tehtevat ovat samanlaiset kuin
toimihenkiloiden vastaavan organisaation.

Elfikkeensaajan eldkkeen maksaa se eliikelaitos, johon hdn viimeksi kuului.
Elzikelaitokset tasaavat eldkemenot keskenziein.
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9. I 1.3. Muut palkansaajien el[kej[rjestelmdt
Palkansaajien yleisen eliikejiirjestelmdn rinnalla toimii lukuisia eliikejiirjestel-
miii, jotka kattavat vain tietyn alan palkansaajat. Niitzi ovat maatalouden,
merenkulun, rautateiden, sdhkti- ja kaasuteollisuuden ja kaivosteollisuuden
eliikejdrjestelmdt. Valtion, ldiinien ja kuntien sekri julkisten laitosten palveluk-
sessa olevilla on omat eldkejdrjestelmdnsii. Lisdksi on erditd pienempid eldke-
jdrjestelmid, jotka kattavat vain yhden laitoksen tai hallinnonalan palvelukses-
sa olevat. Ekiketurvan taso on ndissd jzirjestelmissd viihintiiiin sama kuin niilld
palkansaajilla, jotka kuuluvat yleiseen j:irjestelmii?in ja ty<imarkkinapohjaisiin
lisiieliikejiirjestelmiin. Kullakin jeirjestelmdllfi on oma hallinto- organisaation-
sa.

9.1 1.4. Itsendisten yrittejien eliikejzirjestelm?it

Itsendisid yrittiijiii varten on neljd eliikejiirjestelmdd. Ne ovat kaupan ja teolli-
suuden, k?isiteollisuuden, vapaan ammatin harjoittajien ja maatalousyrittzijien
e liikej iirj e ste I m zit.

Kaupan ja teollisuuden, kiisiteollisuuden ja vapaan ammatin harjoittajien eld-
kejdrjestelmissd eliikkeitd koskevat mii?irdykset ovat pitkiille yhdenmukaiset
palkansaajien yleisen eliikejiirjestelmdn kanssa. Jtirjestelmistd maksetaan van-
huus- ja perhe-elAkkeite. Ty<ikyvytt<imyysturva on jdrjestetty yrittiijien yh-
teisen sairausvakuutuksen kautta.

Vakuutetut vastaavat jzirjestelmien rahoituksesta. Valtio maksaa kuitenkin
erddnlaisen tukimaksun. Vakuutettujen vakuutusmaksut ovat yleensd saman
suuruiset kuin tyrinantajan ja vakuutetun yhteinen maksu palkansaajien ylei-
sessii elzikejiirjestelmiiss?i. Joissakin tapauksissa vakuutusmaksun suuruus voi
riippua ammatista.

Kullakin el2ikejdrjestelmiilld on omat hallinto-organisaationsa. Ne muodos-
tuvat keskuslaitoksesta ja ammatillisesti, alueellisesti tai molemmilla perusteil-
la muodostetuista paikalliskassoista.

Maatalousyrittiijien eldkejdrjestelmiissd eldkkeen saamisen edellytykset ovat
pdriosin samat kuin muiden yrittdjien eliikejdrjestelmissd. Eliikkeinii makse-
taan vanhuus- ja perhe-eliikkeitii. Tytikyvytttimyyseldkkeet maksetaan sairaus-
vakuutusjdrjestelmaistii. El?ike muodostuu tasasuuruisesta peruseldkkeest[ sekd
maatalouden arvoon perustuvien vakuutusmaksujen mukaan mddriiytyviistd
lisdel?ikkeestd. Tasasuuruinen peruseldke maksetaan viiden vuoden vakuutus-
vuoden jdlkeen, kun taas lisdeldke edellyttdzi l5 vakuutusvuotta. Tulosidonnai-
nen eldke voidaan maksaa, jos vakuutettu ei ole oikeutettu varsinaisiin eldk-
keisiin.

Maatalousyrittiijien eleikkeet rahoitetaan vakuutettujen vakuutusmaksuilla
ja valtion tuella. Valtion osuus kattaa noin 80 prosenttia eldkemenoista. Eldke-
laitoksina toimivat maatalouden keskinriisten avustuskassojen keskusorgani-
saatioiden perustamat eldkelaitokset.
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9. 1 1.5. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmeit

Yleisen ja tytimarkkinapohjaisten eldkejiirjestelmien antamasta korkeasta eld-
ketasosta johtuen vapaaehtoiset liszielzikkeet eivdt ole kovin yleisid. Niitii on
jiirjestetty liihinnii vain korkeimmin palkatuille toimihenkikiille. Lisiieliikkei-
den tavoitteena on taata yhdessd pakollisten eliikkeiden kanssa jopa 70 prosen-
tin eldke loppupalkasta.

Ryhmzivakuutuksilla on varsin yleisesti jiirjestetty kertasuoritteisia perhe-
eliikkeitii sekd toimihenkil<iille ettzi tyrintekijriille.

Suurimmat yritykset ovat jiirjestdneet ty<ikyvytt<imyyseldkkeen toimihenki-
l<iilleen, koska ty<imarkkinaj[rjestelmissd ei makseta ty<ikyvytt<imyyseliikkei-
td,.

9.12. Saksan Liittotasavalta
El?ikej iirj e ste I m 2it :

- palkansaajien eliikejlirjestelmdt
- tyontekij<iiden eliikejiirjestelmti
- toimihenkiltiiden eliikejeirjestelmd

- muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt
- kaivosteollisuuden eldkejddestelmd
- eriiiden ammattialojen lisiiel[kejdrjestelmzit
- julkisen sektorin virkamiesten eliikejiirjestelmtit
- julkisen sektorin palkansaajien lisriekikejzirjestelmdt

- itseniiisten yrittiij ien eliikej iirj estelmiit
- vapaiden ammattien eliikejiirjestelmiit
- taiteilij oiden eliikejdrjestelmii
- maatalouden ellkejiirjestelmd

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l markka/DEM = 2,35 FIM)

9.12.1. Tyontekijoiden ja toimihenkilciiden
eliikejiif estelmlt

Ulottuvuus. Ty<intekijtiillii ja toimihenkilciillii on erilliset elzikejdrjestelmiit
(vuodelta 1957). Hallintoa lukuun ottamatta ne ovat samanlaiset.

Yksityisen sektorin palkansaajien lisdksi jiirjestelmiin kuuluvat ne julkisen
sektorin palkansaajat, jotka eiviit ole virkamiehiii. Ulkomailla lyhytaikaisesti
oleskelevat sekii ulkomaille ty<iskentelemddn ldhetetyt ovat jdrjestelmien pii-
rissd, ellei sosiaaliturvasopimuksilla ole toisin sovittu.

Jzirjestelmiin kuuluu mycis erditd itsenaiisiii yrittiijiti. Yrittiijinii toimivat
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opettajat, kAtildt ja lakimiehet, joilla ei ole palkattua henkilcikuntaa, kuuluvat
toimihenkiltiiden eliikejiirjestelmiiiin. Kdsiteollisuuden harjoittajat kuuluvat
tydntekij tiiden el?ikej iirj estelmiidn.

Kaikki pakollisen vakuutuksen ulkopuolella olevat yrittiijtit voivat ottaa
itselleen vapaaehtoisen vakuutuksen jommassakummassa palkansaajien jdr-
jestelmistti. Sama koskee perheenemiintid, jotka eivdt ole tytissd kodin ulko-
puolella, sekii kaikkia l6 vuotta tafteneita henkil<iitd, jotka eiviit kuulu pakol-
lisesti mihinkiiiin eliikejiidestelmddn tai joiden pakollinen vakuutus on pdiitty-
ny1 Vapaaehtoinen vakuutus on mahdollinen my<is ulkomailla tytiskentelyn
ajalta.

Eliikkeet. Eliike-etuuksina maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen
suhteutettuja vanhuus-, tyrikyvytttimyys- ja perhe-elekkeite. Hautausavustuk-
sia maksetaan sairausvakuutuksesta.

Eliikkeen maksaminen ulkomaalaisille ulkomaille edellytttiii sosiaaliturvaso-
pimusta, joskin erdin poikkeuksin elzike voidaan alennettuna maksaa ulko-
maille ilman sosiaaliturvasopimusta.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Tzist?i i6std liihtien eldke mak-
setaan tytinteon jatkamisesta riippumatta. Eliikkeen ottamista voidaan mytis
lykdt6, jolloin sen mddrd kasvaa 0,6 prosenttia lykkiiyskuukaudelta 67 vuoden
ikzidn asti.

Vakuutettu voi ottaa vanhuuseldkkeen jo 63 vuoden idssd, jos hiin on ollut
eldkevakuutuksessa viihintdiin 35 vuotta. Ty<intekoa edelleen jatkavalle el6k-
keensaajalle el2ike maksetaan ennen 65 vuoden ikdd, jos ty<iansio ei ylitii 1.000
DEM kuukaudessa tai tytiaika 50 pdiviiii vuodessa.

Vakuutettu voi ottaa ekikkeen 60 vuoden idssii, jos hdn on menettAnyt puolet
tytikyvystiidn ja on ollut eliikevakuutuksessa vdhintdtin 35 vuotta. Tytintekoa
jatkavalle eliikkeensaajalle eldke maksetaan, jos tytiaika ei ylitii vuodessa 50
pliviiii tai ty<iansio ei 60- 6 I -vuotiaana ylita 47 0 DEM kuukaudess a tai 62-
65-vuotiaana 1.000 DEM kuukaudessa.

Samoin eldke maksetaan 60 vuoden idss6, jos vakuutettu on ollut tytiton
vdhintiifin 52 viikkoa viimeisten 78 viikon aikana ja on maksanut vakuutus-
maksut eldkevakuutukseen vdhintdiin 96 viikolta viimeisten 10 vuoden aikana.
Tytintekoa jatkavalle eliikkeensaajalle el6ke maksetaan, jos ty<iansio ei ylitd
470 DEM kuukaudessa tai tydaika ei ylitii 50 piiiviiii vuodessa.

Naispuolinen vakuutettu saa eliikkeen 60 vuoden iiissd, jos hdn on maksanut
vakuutusmaksut v?ihintiiiin l0 vuodelta viimeisistii 20 vuodesta. Tycintekoa
edelleen jatkavalle eldkkeensaajalle eliike maksetaan, jos ty<inansio ei ylitii 470
DEM kuukaudessa tai tydaika ei ylitii 50 piiiviiii vuodessa.

Eliikeikiiii muutetaan asteittain vuoden 1992 alusta siten, ettd tdyden eldk-
keen voi saada vasta 65 vuoden idstii. Alennettu elzike tullaan maksamaan 62
vuoden idstd. Miesten osalta eliikeiiin muutos toteutetaan vuoteen 2006 ja
naisten osalta vuoteen 2012 mennessd. Uutena eldkemuotona otetaan vuonna
1992 kiiytt<i<in osaeldke. Sitii tullaan maksamaan 62 vuoden idstii yhden kol-
masosan, puolen tai kahden kolmasosan suuruisena tiiydestii eliikkeestii.

Vanhuuseldkkeen saamiseksi vaaditaan vakuutusmaksut vdhintddn 60 kuu-
kaudelta. Vakuutusajaksi lasketaan my<is ne ajat, jolloin vakuutettu on ollut
tyritcin, sotapalveluksessa, ty<ikyvyt<in, kuntoutuksessa, saanut sairauspdivdra-
haa tai ditiysrahaa, ja ne vuodet, jotka vakuutettu on 16 vuoden idn jiilkeen
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kdyttdnyt opiskeluun. Kustakin lapsesta lapsen diti, isd tai lapsesta huolehti-
neet muut henkiltit voivat laskea vakuutusaikaansa yhden lisdvuoden ilman
vakuutusmaksuvelvoitetta.

Vanhuuseldkkeen miiiirii on 1,5 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta
ansiosta vakuutusvuosien mddrdlld kerrottuna. Eliikkeen enimmdismaieird voi
65 vuoden idssd olla 50 vakuutusvuoden jdlkeen 75 prosenttia eldkkeen perus-
teena olevista ansioista.

Eliikkeen perusteena oleva ansiotulo saadaan siten, ettui kultakin vakuutus-
vuodelta lasketaan vakuutetun vakuutusmaksujen perusteena olleen ansion
suhde sille vuodelle laskettuun kaikkien vakuutettujen keskimddrdiseen va-
kuutusmaksujen perusteena olevaan ansioon. Eldkkeelle jiiiitiiessii vuosilaskel-
mista otetaan keskiarvo ja se kerrotaan eldkkeellejddmisvuoden eliikekeskiar-
volla. Vakuutetun eliikkeen perusteena oleva ansio voi olla enintddn kaksi ker-
taa kaikkien vakuutettujen keskimdrirziisen vakuutusmaksun perusteena ole-
van ansiotulon suuruinen.

Eldkekeskiarvo mddrdtddn vuosittain kertomalla kyseessd olevaa vuotta
edeltdviin vuoden eldkekeskiarvo sitzi edeltdvzin vuoden ja kuluvaa vuotta
edeltdvdn vuoden kaikkien vakuutettujen keskimddrdisen vakuutusmaksun
perusteena olleen ansion suhteella. Siten esimerkiksi vuoden 1990 eliikekeski-
arvo saadaan kertomalla vuoden 1989 eliikekeskiarvo vuosien 1989 ja 1988
kaikkien vakuutettujen keskimaiziriiisten vakuutusmaksujen perusteena ollei-
den ansiotulojen suhteella.

Lapsesta mytinnettiiviin ylimddrdisen vakuutusvuoden eldkkeen perusteena
olevana ansiona kdytetddn 75 prosenttia kaikkien vakuutettujen keskimddrdi-
sestd ekikkeen perusteena olevasta ansiosta.

Tytikyvyttdmyyseliike. Tytikyvytt<imyyseleike edellyttiiii vakuutusmaksujen
maksamista vzihintziiin 60 kuukaudelta mukaan lukien vakuutusmaksut 36
kuukaudelta viimeisten 60 kuukauden ajalta ennen tytikyvyttdmyyttzi.

Ty<ikyvytttimyyseldke myrinnet66n vakuutetulle, joka ei sairauden, vamman
taikka ruumiillisen tai henkisen heikkouden vuoksi pysty ty<iskentelemddn
missddn ammatissa. Tete eliikettii kutsutaan ansiotytikyvyttiimyyseliikkeeksi.
Kyseessd on tiiyden tytikyvytt<imyyden perusteella maksettava eldke.

Ty<ikyvyttcimyyseldke myonnetddn my<is vakuutetulle, joka ei sairauden,
vamman taikka ruumiillisen tai henkisen heikkouden vuoksi pysty ansaitse-
maan omassa ammatissaan viihintddn puolta normaaleista ansioista siinzi
ammatissa. Ansiokykyzi selvitettdessd vakuutettua verrataan sellaiseen tervee-
seen henkil<itin, jolla on samanlainen koulutus, tuntemus ja kyvyt ammattiin.
Tate elakettd kutsutaan ammatilliseksi tytikyvytttimyyseliikkeeksi. Kyseessd on
osittaisen ty<ikyvytt<imyyden perusteella maksettava eliike.

Vakuutetun koulutus otetaan huomioon ty<ikyvyttomyysasteen arvioinnis-
sa. Vakuutettu katsotaan tiiysin ty<ikyvytttimdksi, jos hiin ei selviii edes puoli-
piiiviityristd, vaikka hiin voisi saada jonkinlaisia ansioita. Vakuutettu katsotaan
osaeldkkeeseen oikeutetuksi, jos hiin ei voi endzi tehdzi tdysipiiiviiistd tycitii,
mutta kylliikin puolipdivdistri tyotzi.

Ansioty<ikyvytt<imyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldke.
Ammatillinen tydkyvytt<imyyselSke on kaksi kolmasosaa tdyden ty<ikyvyttri-
myyden perusteella maksettavasta eliikkeestd. Jos vakuutettu on ty<ikyvyttti-
mziksi tullessaan alle 55-vuotias, lasketaan tulevaa vakuutusaikaa eldkkeeseen
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enint?idn 55 vuoden ikiiiin asti. Vuoden 1992 alusta ikiiraja nostetaan 55 vuo-
desta 60 vuoteen, mutta siten, ettd el[kkeessii otetaan 55-60 ikdvuosien viilillii
huomioon vain kolmasosa ansioista.

Huollettavasta lapsesta eldkettii korotetaan 152,90 DEM kuukaudessa, jos
korotus oli tullut maksuun ennen tammikuuta 1984.

Tytikyvytt<imdksi tulleen kuntouttamismahdollisuudet selvitetddn ennen
tytikyvytttimyyseliikkeen my<intdmistd. Kuntouttamisajalta maksetaan kun-
touffamisrahaa. Sairausvakuutuksen pdivdraha voi edeltiiii eldkkeen maksun
aloittamista.

Perhe-elflke. Perhe-eldkkeen[ maksetaan leskenelzikettd nais- ja miesleskelle,
lapseneldkettii sekii eldkettd eronneelle aviopuolisolle. Mieslesket saivat vuon-
na 1986 oikeuden leskeneldkkeeseen samoilla edellytyksilld naisleskien kanssa.
Samalla leskeneldke tehtiin tulosidonnaiseksi.

Perhe-eldke edellyttiizi, ettii edunjzittiijii sai eliikettd tai oli maksanut vakuu-
tusmaksut vdhintiidn 60 kuukaudelta.

Leskeneliike. Leskeneliike maksetaan jokaiselle leskelle kolmen kuukauden
ajan edunjdtt[jiin kuoleman jiilkeen. Tdmdn v]iliaikaisen leskeneliikkeen mddrd
on yhtd suuri kuin edunjiittiijiin saama vanhuuseldke tai se tydkyvyttomyyseld-
ke, johon hiin oli kuollessaan oikeutettu. Vriliaikainen leskeneldke ei ole tulo-
sidonnainen.

Vriliaikaisen leskeneldkkeen loputtua maksetaan normaali leskeneldke 45
vuotta tdyttdneelle tai tycikyvytt<imiille tai lasta huoltavalle leskelle. Ty<ikyvyt-
t<imdlle tai lasta huoltavalle leskelle eldkettii maksetaan vain niin kauan kuin
tytikyvytttimyys jatkuu tai lapsi on lapseneldkkeeseen oikeutettu. Tate elAkette
kutsutaan suureksi leskeneliikkeeksi. Sen mddrd on 60 prosenttia siitd ansio-
tyokyvyttomyyseliikkeestd, johon edunjiittiijii olisi ollut oikeutettu. Idn perus-
teella maksettavaaeliikettii kutsutaan pieneksi leskeneliikkeeksi. Sen mddrd on
60 prosenttia siitii ammatillisesta ty<ikyvytt<imyyseliikkeestd, jonka edunjiittiijii
oli kartuttanut itselleen kuolemaansa mennessd.

Mahdollista tulevaa aikaa 55 vuoden tdyttdmiseen ei lasketa mukaan t2ihiin
eldkkeeseen.

Leskeneldkkeen tuloharkinnassa eliikettd alennetaan 40 prosenttia muusta
tulosta, jonka leski saa. Huomioon otettavasta tulosta vdhennetiidn tuloharkin-
nassa aluksi tulon lajista riippuen 25-37,5 prosenttia ja sen jdlkeen 3,3 pro-
senttia eliikkeen laskemiseen kiiytettzivdstd eldkekeskiarvosta. Kukin huolletta-
va lapsi nostaa jiilkimmdistii prosenttia miizirdlld, joka on 0,7 prosenttia eliike-
keskiarvosta. Tuloiksi luetaan ansiotulojen lisdksi pakolliset ja vapaaehtoiset
eldkkeet ja useimmat muut sosiaalietuudet. Ulkopuolelle jiiiiviit pddoma- ja
vuokratulot sekd henkivakuutuksista saatavat etuudet.

Leskeneliikeuudistus koskee vuoden 1985 jiilkeen sattuneita eltiketapahtu-
mia. Siirtymflkauden s66nncikset ovat voimassa sellaisilla naisleskilld, jotka
olivat menneet avioliittoon ennen vuotta 1986 ja joiden puoliso kuolee
ennen vuoden 1995 loppua. Ensimmdisend vuonna puolison kuoleman jiil-
keen leskeneliike maksetaan tdytenii ilman tuloharkintaa. Toisena vuonna
tulosta otetaan huomioon 40 prosentin asemesta 10 prosenttia, kolmantena
vuonna 20, neljdntend vuonna 30 ja vasta viidennestd vuodesta eteenpiiin 40
prosenttia.

Eronneen puolison oikeutta leskeneldkkeeseen sddtelee vuoden I 977 avioliit-
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to- ja perheoikeuslaki. Eronneen puolison el6ke lasketaan vain avioliiton kes-
toajalta.

Ennen heiniikuuta 1977 eronnut nainen tai mies saa leskenel;ikkeen, jos
hiinellli oli oikeus elatusapuun puolisoltaan. Elatusavusta riippumatta el6ke
voidaan maksaa, jos edunjiittiij[n jiilkeen ei makseta normaalia leskeneldkettd.
Eronneen puolison eliike lasketaan samalla tavalla kuin muutkin leskenelSk-
keet. Eldkettd maksetaan niin kauan kuin eronnut puoliso on alle 60-vuotias,
ty<ikyvyt<in tai lapsi saa lapseneliikettii.

Kesdkuun 1977 jiilkeen eronnut nainen tai mies saa niin kutsutun kasvatus-
eldkkeen. Eliikkeen saaminen edellyttiiS, ettd eldkettii hakeva puoliso huoltaa
lapseneldkkeeseen oikeutettua lasta ja hdnen ansiotulonsa eiv:it ylitii 30 prosent-
tia vakuutusmaksujen perusteena olevasta korkeimmasta tulosta eikd hzin lapsen
hoidon vuoksi voi ottaa vastaan tuon rajan ylitttivzin tulon antavaa tytitd. Eliik-
keen mddrd lasketaan samalla tavalla kuin ansiotytlkyvyttdmyyseldke, jos eron-
neella puolisolla on vzihintiiSn kolme lapsenelzikkeeseen oikeutettua lasta, tai
viihintdiin kaksi lapseneldkkeeseen oikeutettua lasta ja ttissd tapauksessa ansiotu-
lot eivdt ylita 12,5 prosenttia vakuutusmaksujen perusteena olevasta korkeim-
masta tulosta. Muissa tapauksissa elzike lasketaan samalla tavalla kuin ammatil-
linen tytikyvytt<imyyseldke. Jos edunsaaja saa muita eldkkeitd, h[nelle makse-
taan korkein eldke. Kasvatuseliikettri maksetaan niin kauan kuin lapsi saa lap-
seneldkettii tai edunsaaja ei voi lapsen hoidon vuoksi ryhty[ tyoh<in.

Uuteen avioliittoon menevd leski tai eronnut puoliso menettdd leskeneleik-
keensd, mutta hdnelle maksetaan kertasuorituksena kahden vuoden leskeneld-
ke. Eldkkeen maksu voidaan aloittaa uudelleen, jos uusi avioliitto purkau-
tuu.

Lapseneliike. Eliike maksetaan lapselle l8 vuoden ikiiiin tai 25 vuoden ikddn,
jos hzin jatkaa opiskeluaan. Jos opiskeleva lapsi joutuu keskeyttdmddn opiske-
lunsa asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi, hdn saa lapseneldkkeen vastaa-
van pituiselta opiskelujaksolta 25 vuoden idn jdlkeenkin. Eldke, joka makse-
taan l8 vuoden idn jdlkeen, on tulosidonnainen. Eldkkeen maksaminen edel-
lyttdii, ettd ansiotulot ovat alle 1.000 DEM kuukaudessa.

Puoliorvon el6ke on l0 ja triysorvon 20 prosenttia edunjzitttijiin ansiotytiky-
vytttimyyden perusteella lasketusta ty<ikyvytttimyyseliikkeestzi. Sen lisdksi
puoliorvon elfikkeeseen maksetaan tasasuuruisena lisdnd 152,90 DEM kuukau-
dessa ja tdysorvon eldkkeeseen 248,45 DEM kuukaudessa. Niiitii lisid alenne-
taan puolella, jos lapsi saa eldkkeen mytis julkisen sektorin elzikejzirjestelmistd
tai vapaaehtoisesta lisiieliikejiirjestelm[std.

Perhe-eliikkeiden yhteismf,iirii. Perhe-el2ikkeiden yhteismddrd ei saa ylittiiii
edunjiittiijiin ansiotytikyvytt<imyyden perusteella laskettua ty<ikyvytt6myyselii-
kettd.

Vapaaehtoinen lisiieliike. Pakollisen tai vapaaehtoisen eldkevakuutuksen
lisdnzi vakuutettu voi ottaa vapaaehtoisen lisdvakuutuksen. Lisdvakuutukseen
kuuluvat vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja perhe-eldkkeet. Eldkkeen suuruus riip-
puu maksettujen vakuutusmaksujen mzizirdstd.

Osaellike. Osa-aikaty<ih<in yhdistettyjii osaeldkkeitd on maksettu vuoden
1989 alusta 58 vuotta triyttdneille palkansaajille, joiden tydehtosopimukseen
on sisdllytetty mahdollisuus tiihzin eldkkeeseen tai jotka ovat tehneet yksil<illi-
sen sopimuksen eldkkeesta tydnantajansa kanssa. Osaeldkkeellti korvattiin
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vuonna 1988 lopetettu varhaiselZikejiirjestely. Osaeldke edellytftid, ettd vakuu-
tettu on ollut tiiysiaikaisessa ty<issd viimeisten viiden vuoden aikana viihintddn
1.080 piiiviiti. Tytiaikaa on vdhennettiivii viihintddn puolella ja jiiljellii olevan
tyciajan tulee olla keskim:i2irin vdhintiidn l8 tuntia viikossa. Osaeldkkeelle siir-
tynyt on korvattava yrityksessd tyottrimiillii henkil<illii. Liittovaltio korvaa yri-
tykselle osan osaeldkkeelle siirtyneen vakuutetun yritykselle aiheuttamista
palkka- ja vakuutusmaksukustannuksista.

Eliikeoikeuden jako avioerossa. Vuoden 1977 aviohitto- ja perheoikeuslain
perusteella avioliiton aikana aviopuolisoille kertynyt eltikeoikeus jaetaan
avioerossa tasan puolisoiden kesken. El2ikeoikeuden jako tehdddn sekd lakisdd-
teisissii ettd vapaaehtoisissa eldkkeissii.

Eldkeoikeus jaetaan puolisoiden kesken avioliiton kestoajalta siten, ettd
enemmdn eldkeoikeutta hankkinut puoliso luovuttaa ekikoikeuttaan vdhem-
mdn hankkineelle niin paljon, ettd eldkeoikeudet tulevat yhtd suuriksi. Jos elzi-
keoikeuden jako ei kiiy piiinsii tiillii tavalla, voi eldkeoikeutta luovuttava osa-
puoli ostaa eliikejiirjestelmdstd entiselle puolisolleen vaadittavan eldkeoikeu-
den. Eldkeoikeuttaan luovuttanut voi samoin ostaa itselleen luovuttamansa
m66rdn eldkeoikeutta.

Puolisot voivat etukdteen sopia siitii, ettei eldkeoikeuden jakoa tehdri mah-
dollisessa avioerossa. Sopimus ei piide, jos avioeroa haetaan vuoden kuluessa
sopimuksen tekemisestd. Puolisot voivat halutessaan sopia muunkinlaisesta
kuin tiiydellisestii tasaj aosta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia pakollisia eliikkeitii tarkistetaan kerran
vuodessa kertoimella, joka perustuu kaikkien vakuutettujen keskiansion perus-
teella lasketun ekikekeskiarvon muutokseen. Eldkkeen tarkistuskerroin on tar-
kistusvuoden eldkekeskiarvon suhde sitii edeltdvdn vuoden vastaavaan eldke-
keskiarvoon.

Rahoitus. Vakuutetut, tytinantajat ja liittovaltio vastaavat ty<intekij<iiden ja
toimihenkil<iiden eldkejdrjestelmien rahoituksesta.

Palkansaajavakuutetut maksavat 9,35 prosenttia ansiotulostaan. Jos tulo on
alle 430 DEM kuukaudessa tai tydaika viikossa alle l5 tuntia tai vuodessa alle
kaksi kuukautta tai alle 50 pziivdd, ei vakuutettu maksa vakuutusmaksua tzil-
laisesta tulosta. Vakuutusmaksua ei vakuutettu my<iskri:in maksa siitd osasta
tuloa, joka ylittee vakuutusmaksujen perusteella olevan tulon yldrajan eli 6.300
DEM kuukaudessa.

Tyrinantajat maksavat 9,35 prosenttia vakuutettujen palkoista. Tydnantaja
maksaa osuutensa my<is sellaisen vakuutetun osalta, joka palkan pienuuden tai
ty<iajan lyhyyden vuoksi ei ole vakuutusmaksuvelvollinen. Tzillaisen vakuute-
tun osalta tyrinantaja maksaa vakuutusmaksua 18,7 prosenttia palkasta. Va-
kuutusmaksuperusteen yldrajan ylittdvistii ansioista ei tyonantajakaan maksa
endd vakuutusmaksua.

Jzirjestelmiin kuuluvat itseniiiset yrittiijiit rahoittavat itse oman eldketurvan-
sa muulta kuin liittovaltion kustantamalta osalta.

Liittovaltion osuus eldkejdrjestelmien kustannuksista on noin l5 prosent-
tia.

Rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Eliikej?irjestelmillzi on tasoitusrahas-
tot, joiden on lain mukaan oltava vdhintzizin kahden viikon eldkemenon suu-
ruiset.
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Hallinto. Tytintekijoiden ja toimihenkiltiiden eliikejiirjestelmien hallintoa
varten on erilliset organisaatiot. Toimihenkilciiden jiirjestelmdd hoidetaan kes-
kitetysti, kun taas tyontekijoiden jdrjestelmzin hallinto on hajautettu. Vakuute-
tut ja tytinantajat valitsevat edustajansa eldkelaitosten johtoon.

Toimihenkiloiden vakuutuslaitos hoitaa toimihenkil<iiden eldkejdrjestelmdn
hallinnon koko liittovaltion puitteissa. Tyontekijoiden el:ikejdrjestelmdn hal-
linnossa toimii 20 erillistii laitosta. Niistii l8 on alueellisia vakuutuslaitoksia,
kun taas Merimieskassa ja Rautatieldisten vakuutuslaitos ovat ammatillisia,
koko liittovaltion puitteissa toimivia laitoksia.

Liittovaltion vakuutusvirasto huolehtii kustannusten tasauksesta eldkelai-
tosten kesken.

Paikalliset sairauskassat kokoavat eliikejiirjestelmille tulevat vakuutusmak-
sut.

Liittovaltion tyti- ja sosiaaliministeri<illii on eldkevakuutuksen yleisvalvonta.
Ensimmdisen asteen valituseliminii toimii 49 paikallista sosiaalioikeutta.

Toisen valitusasteen muodostavat I I osavaltioiden sosiaalioikeutta. Ylin vali-
tusaste on liittovaltion sosiaalioikeus.

9 .12.2. Muut palkansaajien eliikejiirjestelmdt

Kaivosteollisuuden eliikej iirj estelmii

Kaivosteollisuuden eldkejdrjestelmiissii noudatetaan samoja periaatteita .;a
maksetaan samoja etuuksia kuin ty<intekij<iiden ja toimihenkil<iiden eldkejzir-
jestelmissd. Kaivosmiehillii on kuitenkin myos erditd erityisetuuksia.

N?iistii erityisetuuksista kaivosmieselilkettii maksetaan alentuneen tycikyvyn
perusteella, jos vakuutettu ei sairauden vuoksi pysty aikaisempaan tytih<insd
tai vastaavaan tytihtin ja on ollut kaivosvakuutuksessa vtihintdiin 60 kuukaut-
ta. Kaivosmieselzikettii maksetaan mytis 50 vuotta tzlyttzineelle, joka on ollut
kaivosteollisuudessa viihintaidn 300 kuukautta. Kaivosmiehen vanhuuseliikettii
maksetaan 60 vuotta tiiyttzineelle kaivostytin lopettaneelle vakuutetulle, joka
on ollut vakuutuksessa vzihintdiin 300 kuukautta. Kaivosmieseldkettd karttuu
0,8 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta palkasta jokaiselta vakuutusvuo-
delta.

Ansiotytikyvytttimyyselflkkeen karttumisprosentti on 1,2 prosenttia, jos eldk-
keensaajajatkaatytintekoa,ja l,8prosenttia,joshdnlopettaaty<inteon.Amma-
tillisessa tytikyvytttimyyselfikkeessii ja vanhuuseldkkeessd karttumisprosentti
on 2 prosenttia vuodessa.

Eliikkeisiin maksetaan erityistd kaivoslisiiii viihintiidn viiden tydvuoden jdl-
keen. Lisdn suuruus riippuu kaivosvuosien miidrzistd.

Vakuutetut, ty<inantajat ja liittovaltio rahoittavat kaivosteollisuuden el6k-
keet. Vakuutetun maksu on 9 prosenttia ja ty<inantajan l5 prosenttia palkasta,
jonka yldrajana on 93.600 DEM vuodessa. Liittovaltio maksaa eldkekustan-
nuksista puuttuvan osan.
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Kaivosteollisuuden el2ikejiirjestelmdn hallintoa varten on perustettu oma
vakuutuslaitos.

Julkisen sektorin eliikejii{estelmiit
Julkisen sektorin virkamiehillii on omat eliikejiirjestelmdnsd. J:irjestelmiin
kuuluvat liittovaltion, osavaltioiden ja paikallishallinnon palveluksessa olevat
virkamiehet. Tycinantajat rahoittavat virkamiesten ekikkeet. Etuuksina makse-
taan vanhuus-, tyrikyvyttrimyys- ja perhe-eliikkeitii. Vdhimmdiseldke on 35
prosenttia loppupalkasta l0 vuoden palveluksen jdlkeen. Sen jdlkeen eldkettd
karttuu 2 prosenttia kultakin vuodelta 15 vuoteen asti ja I prosentti seuraavilta
vuosilta. Enimmdiseldke on 75 prosenttia loppupalkasta 35 vakuutusvuoden
jiilkeen. Leskeneliike on 60, puoliorvon eldke l2 ja tdysorvon el6ke 20 prosent-
tia edunjdttiijiin eliikkeestd. Eliikkeet tarkistetaan samalla tavalla kuin tyrissd
olevien vakuutettujen palkat siinei palkkaluokassa, johon eliikkeensaaja aktiivi-
aikanaan kuului.

Niitii julkisen sektorin tytintekijtiitii ja toimihenkiltiitii varten, jotka eiviit ole
virkamiehid, on yhteensd 35 lisiieliikejiirjestelmdd. Neimii vakuutetut kuuluvat
my<is palkansaajien jompaankumpaan eliikejiirjestelmddn. Eldketurvan taso on
yleisten eliikkeiden kanssa yhteensovitettuna sama kuin virkamiesten elzikejdr-
jestelmiissii.

Muut eliikej iirj estelmiit

Neljiillii eri ammattialalla on omat lisiieliikejiidestelmdnsd, jotka tdydentd-
vdt yleisten eliikejiirjestelmien antamaa eldketurvaa. Naimii alat ovat Saarin
alueen hiili- ja teriisteollisuus, maa- ja metsiitalous, nuohousala ja merenkul-
ku.

9.12.3. Itsen[isten yrittejien eliikejiirjestelmiit
Vapaiden ammattien eliikejiirjestelmiit. Vapaiden ammattien harjoittajia var-
ten on yhteensii 42 elakejarjestelmiiii. NeitA jiirjestelmiii on esimerkiksi liiiikii-
reilld, apteekkareilla, notaareilla ja arkkitehdeilld. Valtaosa jiirjestelmistzi on
alueellisia. Eliikkeinii maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkei-
tii. Eliikeikii on tavallisimmin 65 vuotta, mutta eldkkeen voi saada alennettuna
jo 60 tai 62 vuoden iiistii. Eliikkeet ovat yleensd ansioperusteisia, joskin jotkut
jtirjestelmiit maksavat tasaeliikkeitii. Etuudet rahoitetaan vakuutettujen mak-
suilla.

Freelance-kirjailijoilla ja -taiteilijoilla on oma eleikejddestelmzins?i (1983).
Siitii maksetaan samoja etuuksia kuin toimihenkil<iiden eldkejdrjestelmdssii.
Eldketurvan kustannuksista vakuutetut rahoittavat itse puolet. Toinen puoli
jaetaan siten, ettd liittovaltio maksaa kolmasosan ja kirjailijoiden ja taiteilijoi-
den t<iitii markkinoivat yritykset kaksi kolmasosaa. El2ikejiirjestelmdn hallinto
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on taiteilijoiden sosiaalivakuutuslaitoksella, joka toimii toimihenkiloiden eld-
kejrirjestelmlstd vastaavan laitoksen yhteydessri.

Maatalouden eliikejiirjestelmii. Maatalouden harjoittajien eliikejiirjestelmds-
td maksetaan vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja perhe-elekkeitA. Ekikeikii on 65
vuotta. Vanhuuseldkkeen saaminen edellyttiid vdhintddn l5 vuoden vakuutus-
aikaa ja ty<inteon lopettamista. Tycikyvytt<imyysel[kkeeseen vaaditaan 60 kuu-
kauden vakuutusaika. Perhe-eliike maksetaan leskelle, jos edunjaltaja oli mak-
sanut vakuutusmaksut l5 vuodelta ja naisleski tayttanyt 60 vuotta tai miesleski
65 vuotta. Jos edunjdttiijii sai kuollessaan vanhuuseldkettd, leski saa eldkkeen
idstd riippumatta. Lapseneliike edellyttdd, ettd edunj attaje oli maksanut vakuu-
tusmaksut 60 kuukaudelta. Lapselle eliike maksetaan l8 vuoden ikiiiin tai 25
vuoden ikddn, jos hzin jatkaa opiskeluaan. Kaikki eldkkeet ovat tasasuuruisia,
vaihdellen vain perhesuhteiden mukaan.

Maatalousyrittiijien vakuutusmaksut ovat tasasuuruisia. Liittovaltio maksaa
sen osan eldkemenoista, jota vakuutusmaksut eivdt kata. Viime vuosina tuo
osuus on ollut noin kolme neljdsosaa. Jzirjestelmzin hallinto on 19 alueellisella
maatalouden vakuutuskassalla, joilla on yhteinen keskuslaitos.

9.12.4. Vapaaehtoiset lisiieliikejeirjestelmiit

Ulottuvuus ja hallinto. Yksityisen sektorin palkansaajista noin 60 prosenttia
kuuluu vapaaehtoisen lisdel:iketurvan piiriin. Vapaaehtoinen lisiieldketurva
toteutetaan eldkevarauksella yrityksen kirjanpidossa, yrityksen omalla avus-
tus- tai elzikekassalla tai vakuutussopimuksella vakuutusyhti<isszi. Vakuutusso-
pimuksia kziyttziviit liihinnii pienet yritykset. Avustus- ja eliikekassoja keiytteiviit
suuret yritykset, joskin kassojen meizirzi on viime vuosina vdhentynyt. Yleisin
lisiieldketurvan toteutustapa on eldkevaraus yrityksen kirjanpidossa.

Lisiieliikejiirjestelmizi koskeva eldkelaki (197 4) sislltdd vakuutuksen ty<inan-
tajan maksukyvytttimyyden varalta. Tdmai vakuutus on pakollinen avustus-
kassoille ja yrityksen kirjanpidon yhteydessd toteutetuille eliikevarauksille.
Vakuutus ei koske elzikekassoja eikd vakuutussopimuksia, ellei viimeksi mai-
nittuihin sisiilly tytinantajalle annettua lainaa.

Etuudet. Tyypillinen lisiieliikejtirjestelmd takaa 60-65 prosentin vanhuus-
eliikkeen loppupalkasta yhdessd yleisten eliikkeiden kanssa Normaali eliikeikii
on naisilla 60 vuotta ja miehillii 63 tai 65 vuotta. Vakuutusyhtitiistd otetuissa
vakuutuksissa eldkkeet yleensii maksetaan kertasuorituksina, muissa eliikejiir-
jestelyissii jatkuvina eldkkeinii. Tytikyvyttiimyyseliikkeenii, joka on varsin ylei-
nen etuus, maksetaan vakuutetulle karttunut vanhuuseldke. Joissakin tapauk-
sissa tuleva aika 55 vuoden ikiidn otetaan huomioon tytikyvytt<imyyselzikkeen
mziiiriissii. Perhe-eliike on leskelle 50-60 prosenttia edunjiittiijiin eldkeoikeu-
desta. Puoliorvon elzike on 20 ja tdysorvon 40 prosenttia leskeneliikkeestd.
Maksussa olevia elfikkeitii on tarkistettava vdhintii:in joka kolmas vuosi.

Ansaittu eldketurva siiilyy koskemattomana vakuutetun tiiytettyd 35 vuotta
ja oltua eliikejiirjestelmdssd l0 vuotta tai yrityksen palveluksessa yhteensd 12
vuotta ja siitii ajasta kolme vuotta eldkejiirjestelmdn piirisszi.

Rahoitus. Useimmiten ty<inantajat rahoittavat yksin eldketurvan. Avustus-
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kassoissa ja yritysten kirjanpidossa toteutetuissa eldkejdrjestelmissd vakuutet-
tujen vakuutusmaksut eiviit ole edes mahdollisia.

9.13. Sveitsi
Ekikejiirjestelmiit:
- yleinen eliikej?irjestelmzi

- tyoeliikejtirjestelmd
- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l frangi/CHF = 2,80 FIM)

9. 1 3. l. Yleinen eliikejtirjestelm[

Uloffuvuus. Yleinen eliikejiirjestelmd kattaa pakollisena Sveitsisszi asuvat hen-
kiltit. Sveitsin kansalainen, jonka pakollinen vakuutus piiiittyy, voi vakuuttaa
itsensd vapaaehtoisesti.

Jdrjestelmiidn kuuluvat my<is ulkomailla ty<iskentelevdt Sveitsin kansalaiset,
joiden tyrinantajan toimipaikka on Sveitsissd ja jotka saavat palkan talta tydn-
antajalta. Ulkomailla asuva alle 50-vuotias Sveitsin kansalainen, joka ei ole
vakuutettu edellisen perusteella, voi ottaa itselleen vapaaehtoisen vakuutuk-
sen. Tiimd koskee maita, joiden kanssa Sveitsille ei ole sosiaaliturvasopimus-
ta.

Eliikkeet. Yleinen el:ikejiirjestelmd muodostuu kahdesta erillisestd vakuu-
tuksesta; vanhuus- ja perhe-eltikevakuutuksesta (vuodelta 1946) ja tytikyvytt<i-
myyseliikevakuutuksesta (vuodelta I 959).

Elekkeiden maksu ulkomaille ulkomaiden kansalaisille edellyttdd sosiaali-
turvasopimusta. Vakuutusmaksut voidaan maksaa takaisin Sveitsistd pysyvds-
ti pois muuttavalle ulkomaalaiselle, joka on maksanut vakuutusmaksut vdhin-
tzizin yhden vuoden ajalta eikii ole oikeutettu eldkkeeseen. Vakuutusmaksujen
palautus ei koske sosiaaliturvasopimusmaiden kansalaisia.

Vanhuuselfike. Vanhuusel2ike maksetaan naisille 62 ja miehille 65 vuoden
iiissii. Eliikkeelle jdiiminen ei edellytd ty<inteon lopettamista. Elaikkeen ottamis-
ta voidaan lykiitii. Lykkiiyskorotusta maksetaan enintdiin viideltd vuodelta.
Korotus vaihtelee 8,4 ja 50 prosentin viilill2i. Ensiksi mainittu maksetaan
yhden ja jiilkimmdinen viiden vuoden lykkiiyksen jiilkeen.

Tziyteen vanhuuseldkkeeseen vaaditaan vakuutusaikaa vuodesta 1948 tai 20
vuoden iiin tdyttdmisestii. Vakuutetulle maksetaan osaeldke, jos hdnellii ei ole
tdyttd vakuutusaikaa, mutta on kuitenkin vzihintdiin yhden vuoden vakuutus-
aika. Osaelzikettii laskettaessa voidaan ottaa huomioon vakuutusaika l7 vuo-
den i6n tziyttiimisen jiilkeen.

Vanhuuseldke muodostuu kahdesta osasta; tasasuuruisesta osasta ja ansiope-
rusteisesta osasta. Ensiksi mainittu mddrdytyy ns. pohjaluvun mukaan, jonka
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mdiird on 800 CHF kuukaudessa. Vanhuuseldkkeen tasasuuruinen osa on tdy-
den vakuutusajan jtilkeen neljd viidesosaa pohjaluvusta eli 640 CHF kuukau-
dessa.

Ansioperusteisen osan mddrddmiseksi lasketaan vakuutetun keskiansio kai-
kilta niiltii vuosilta, joilta vakuutusmaksut on maksettu. Keskiansiota tarkiste-
taan kertoimella, jonka suuruus riippuu siitd vuodesta, jona vakuutettu ensim-
mdisen kerran tuli vakuutukseen vuoden 1947 jalkeen. Tiiysi ansioperusteinen
osa on 20 prosenttia ndin saadusta keskiansiosta.

Vanhuuseldkkeen tasasuuruisen ja ansioperusteisen osan yhteismddrd ei saa
alittaa pohjaluvun mri:irzid eikii ylittii2i sen kaksinkertaista mii6rii6 eli eldke on
800 CHF ja 1.600 CHF viilillii kuukaudessa. Ansioperusteisen eldkkeen vdhim-
mdismiidr:iksi tulee nriin 160 CHF ja enimmdismzizirdksi 960 CHF kuukaudes-
sa.

Eliikettii laskettaessa otetaan ansioina huomioon enintddn 4.800 CHF kuu-
kaudessa.

Naimisissa oleville maksetaan avioparieliike. Se maksetaan, kun sekd mies
ettd vaimo ovat tdyttdneet ekikeidn tai kun mies on tdyttiinyt eldkeidn ja vaimo
on alle 62-vuotias mutta on ainakin 5O-prosenttisesti tytikyvyt<in. Avioparielii-
ke muodostuu siten, ettd miehen ansioihin lasketaan ne vaimon ansiot, joista
tiimd oli maksanut vakuutusmaksut. Tiillzi perusteella laskettua eleikettd koro-
tetaan 50 prosenttia. Jos kuitenkin vaimon oikeus yksindisen henkil<in eliikkee-
seen tulee suuremmaksi kuin hdnen osuutensa avioparieldkkeessd, maksetaan
suurempi ekike.

Mikeli vaimo on 55-61-vuotias, el;ike lasketaan ottamalla huomioon ai-
noastaan miehen ansiot ja korottamalla nriin saatua eldkettd 30 prosenttia.
Tdss:i on kyseessd vaimokorotus. Tiimd eldke korvataan avioparieliikkeellii sii-
nd vaiheessa, kun vaimo tayttad 62 vuotta.

Kun puolisoista vaimo on yli 62-vuotias, mutta mies alle 65-vuotias, vaimo
on oikeutettu yksin:iisen henkiltin eldkkeeseen omien vakuutusmaksujensa
perusteella. Miehen tziyttiiessii eldkeiiin eldke muutetaan avioparieldkkeeksi.

Eronneeseen naiseen sovelletaan samoja md:irdyksizi kuin naimisissa ole-
vaan naiseen, jos lapset ovat naisen hoidossa eikd nainen saa omaa vanhuus-
tai tytikyvytt<imyyseldkettzi. Miehen eldkkeeseen tuleva vaimokorotus voidaan
maksaa eronneelle tai erossa asuvalle naiselle, jos hiin sitd haluaa.

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan lapsikorotus alle l8-vuotiaasta tai alle 25-
vuotiaasta tiiysiaikaisesti opiskelevasta lapsesta. Lapsikorotuksen miidrd on 40
prosenttia yksinziisen henkil<in eldkkeen miidrdstd. Viimeksi mainittua lasket-
taessa vaimon ansiot otetaan huomioon, jos hiinen ikdnsd sitei edellytt:i6.

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan avuttomuuskorotus sen jzilkeen, kun eldk-
keensaajan avuttomuustila on jatkunut veihinftirin yhden vuoden. Korotus on
vanhuuseldkkeen tasasuuruisen osan suuruinen. Korotus voidaan maksaa
myos 62 vuotta tiiyttdneelle vaimolle, kun hzin ja hzinen miehensd saavat
aviopareille maksettavan elzlkkeen. Avuttomuuskorotusta maksetaan vain sii-
nd tapauksessa, ettd eldkkeensaaja asuu Sveitsissii.

Perhe-eliike. Perhe-eldkkeitii maksetaan naisleskelle ja lapselle.
Leskenelilke. Leskeneldke maksetaan lasta huoltavalle naisleskelle ja 45

vuotta tdyttdneelle avioliitossa v:ihintiiiin viisi vuotta olleelle lapsettomalle les-
kelle. Jos leski on ollut avioliitossa useammin kuin kerran, voidaan eri avioliit-

187



tojen kestoajat laskea yhteen viiden vuoden mddrdajan saavuttamiseksi.
Leskeneliike on 80 prosenttia siitii vanhuuseldkkeestd, jota edunjiittiijii sai tai

johon hdn oli oikeutettu. Edunjiittiijiin eldkkeessd otetaan huomioon my<is ne
vaimon ansiotulot, joista vakuutusmaksut oli maksettu. Leskeneldke on vdhin-
taan 640 CHF ja enintddn 1.280 CHF kuukaudessa.

Tdyttdessddn 62 vuotta leski saa oman vanhuuselikkeensd, jos sen mddrd
ylittiiii leskeneldkkeen. Leskeneliikkeen maksaminen lopetetaan, jos leski sol-
mii uuden avioliiton.

Saman suuruinen leskeneldke kuin edelld maksetaan myos yhdelle tai
useammalle edunjiittiijdn eronneelle vaimolle edellyttiien, ettd he tdyttdvdt les-
ken ikiid tai huoltovelvollisuutta koskevat edellytykset. Lisziksi vaaditaan, ettd
avioliitto oli jatkunut vrihint[dn 10 vuotta ja edunjdttiijii oli velvollinen mak-
samaan elatusapua.

Leskelle maksetaan kertasuoritus, jos hain ei ole oikeutettu jatkuvaan lesken-
eldkkeeseen. Kertasuorituksena maksetaan edunjiittzijiin kahden vuoden eldke,
jos avioliitto oli jatkunut alle vuoden, tai kolmen vuoden eldke, jos avioliitto
oli jatkunut vdhintiidn vuoden ja leski on alle 40-vuotias, tai neljiin vuoden
eldke, jos avioliitto oli jatkunut vdhintddn vuoden mutta alle viisi vuotta ja
leski on yli 40-vuotias, tai viiden vuoden eldke, jos avioliitto oli jatkunut
v:ihintddn viisi vuotta ja leski on 40-44-vuotias.

Lapseneliike. Lapseneldkettd maksetaan puoliorvolle ja tdysorvolle l8 vuo-
den ikiiein tai 25 vuoden ikiiiin, jos edunsaaja jatkaa ttiysiaikaisesti opiske-
luaan.

Puoliorvon elzike on 40 ja tiiysorvon 60 prosenttia edunjiittiijiin vanhuuseldk-
keestd. Puoliorvon eliikkeen vdhimmiiism:izirei on 320 CHF ja enimmdismddrd
640 CHF kuukaudessa. Tiiysorvolla vastaavat mdiirdt ovat 480 CHF ja 960
CHF kuukaudessa.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvyttcimyyseliike edellyttiid vakuutusmaksuja
vzihintddn yhden vuoden ajalta. Tdyteen eldkkeeseen vaaditaan vzihintzirin kah-
den kolmasosan ty<ikyvytt<imyys. Osaeldke maksetaan, jos ty<ikyvytt<imyys on
vdhintddn 40 prosenttia mutta alle kahden kolmasosan. Tycikyvytt<imyysaste
m66riitddn vertaamalla kuntoutuksen jailkeistd ansiomddrdd siihen ansioon,
jonka vakuutettu saisi, jos hiin ei olisi ty<ikyvyttin. Tytimarkkinatilanne ote-
taan huomioon tytikyvytttimyysastetta meerdttziess:i.

Tyokyvytttimyyseliikkeen miiiirii on puolet vakuutetulle eldkeidssii maksuun
tulevasta vanhuuseldkkeestd, jos tycikyvytttimyysaste on 40-49 prosenttia
tdydestii tytikyvytt<imyydestd ja ty<ikyvytttimyys on vaikeaa, tai 25 prosenttia
vanhuuseldkkeestd, jos tytikyvytt<imyyttd ei pidetd vaikeana. Eldke on samoin
puolet vanhuuseldkkeestd, jos tytikyvytt<imyysaste on vdhintiiiin 50 prosenttia
mutta alle kahden kolmasosan. Kun ty<ikyvytttimyysaste ylittiiii kaksi kolmas-
osaa, el6ke on eltikeiiissd maksuun tulevan vanhuuseldkkeen suuruinen.

Miehen tiiyttii eliikettd korotetaan 30 prosenttia - vaimokorotuksena - jos
vaimo on alle 62-vuotias. Avioparieliike maksetaan, kun vaimo on tdyttzinyt 62
vuotta tai on alle 62-vuotias mutta vzihinttidn 50-prosenttisesti tyokyvyttin.
Aviopariekike on I50 prosenttia yksinziisen henkil<in eldkkeestii.

Eronneeseen naiseen sovelletaan samoja sddnn<iksiii kuin naimisissa olevaan
naiseen, jos lapset ovat naisen hoidossa eikii hdn ole oikeutettu omaan tytiky-
vytttimyyseldkkeeseen. Miehen eldkkeeseen tuleva vaimokorotus voidaan
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maksaa eronneelle tai erossa asuvalle naiselle, jos hdn sitd haluaa.
Lapsikorofus maksetaan alle l8-vuotiaasta lapsesta tai alle 25-vuotiaasta,

opiskelevasta lapsesta. Lapsikorotuksen mdzir:i on 40 prosenttia eldkkeestd.
MiUti ty<ikyvyttomyyseldkkeen saaja tarvitsee toisen henkiltjn jatkuvaa hoi-

toa, maksetaan eldkkeeseen korotus. Tyokyvytttimyysasteesta riippuen korotus
on 20-80 prosenttia eliikkeen mdiiriistti.

Vakuutetun tullessa ty<lkyvytt<imiiksi ennen 45 vuoden ikiiii hiinen indeksillii
tarkistettuja ansioitaan korotetaan iiistii riippuen 5- 100 prosenttia ennen kuin
eldkkeen lopullinen miidr[ lasketaan. Alle 23-vuotiaalla korotus on 100 pro-
senttia alentuen siitd siten, etta 39-44-vuotiaalla korotus on 5 prosenttia. Tiil-
ld korotuksella pyritiiZin korvaamaan nuoremmille vakuutetuille ne ansioiden
nousut, jotka he olisivat saaneet ollessaan edelleen ty<iel?imilsszi.

Alle 25-vuotiaana tytikyvytt<imziksi tulevalle vakuutetulle, joka on maksanut
vakuutusmaksut kaikilta mahdollisilta ty<ivuosilta, ty<ikyvytttimyyseldke on
vdhintiidn 133 l/3 prosenttia vanhuuseldkkeen vdhimmdismzizirdstd.

Edunsaajan t?iyttiiessd vanhuuseldkeidn h:inen tytikyvyttomlyseldkkeensd
muutetaan vanhuuseldkkeeksi.

Tytikyvyttdmyyselzikette ryhdytAen maksamaan vuoden kuluttua tytikyvyt-
ttimyyden alkamisesta, jos kuntouttaminen ei ole johtanut toivottuun tulok-
seen. Kuntouttamisajalta maksetaan viiliaikaista kuntoutusrahaa. Jos heti ty<i-
kyvyttomyyden toteamisen jzilkeen on ilmeistii, ettei kuntoutus johda tytiky-
vyn palautumiseen, voidaan eldkettd ryhtyii maksamaan ilman vziliaikaisen
kuntousrahan maksua. - Tyrikyvytt<imyyseliikettri ja sairausvakuutuksen pdi-
v[rahaa ei makseta samalta ajalta. Piiiviirahajiirjestelmzi on Sveitsissd vapaa-
ehtoisuuteen perustuva.

Tulosidonnainen, ylimiiiiriiinen eliike. Ylimiiiiriiistd eldkettd maksetaan
Sveitsissii asuvalle maan kansalaiselle, joka ei saa varsinaista eldkettd tai jonka
varsinainen eliike jii?i pienemmdksi kuin ylimzidrdisen elzikkeen tdysi mzizird.

Ulkomaalainen tai kansalaisuutta vailla oleva henkilti rinnastetaan Sveitsin
kansalaiseen ylimdzirlisen eldkkeen saajana, jos hdn tayttdd Sveitsissd asumista
koskevat vaatimukset. Vanhuuseldkkeeseen vaaditaan l0 ja tytlkyvytttimyys-
sekd perhe-eldkkeisiin viiden vuoden asumisaikaa Sveitsissil. Sosiaaliturvaso-
pimuksen perusteella ylimddreiisiii el2ikkeitii voidaan maksaa my<is toisen sopi-
jamaan kansalaiselle Sveitsissii.

Ylimiiiiriiisen eldkkeen tziysi miiiirii on varsinaisen eldkkeen vdhimmdismdd-
rdn suuruinen. Ylimdiirdinen eliike on tulosidonnainen paitsi eleiketuloihin
my<is muihin tuloihin ja varallisuuteen ndhden. Tulorajoina kdytetddn van-
huus-, perhe- ja tytlkyvyttrimyyseldkkeiden enimmdismiiiiriii. Tietyissei ta-
pauksissa ylimiiiiriiinen eldke voidaan maksaa tulorajoista riippumatta.

Kantonien tiiydentiiviit eliikkeet. Sveitsin kantoneilla on omia tiiydentdviii,
tulosidonnaisia eldkejdrjestelyjii, joiden perusteella kantonin elzlkkeensaajille
taataan yleisen eldkejiirjestelmdn vdhimmdiseldkettd korkeampi eldke. Liitto-
valtio korvaa kantoneille osan ndiden tdydentdvien eldkkeiden kustannuksis-
ta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan joka toinen vuosi
tammikuussa eldkeindeksillii, joka perustuu palkka- ja kuluttajahintaindeksilu-
kujen keskiarvoon. Eliikkeitd voidaan kuitenkin tarkistaa ennen kahden vuo-
den mdiiriiajan kulumista, jos kuluttajahintaindeksi nousee yli kahdeksan pro-
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senttia kalenterivuoden aikana. Toisaalta kahden vuoden vdlein suoritettavaa
tarkistusta voidaan lykdtii, jos kuluttajahintaindeksin nousu on jzizinyt alle vii-
den prosentin.

Rahoitus. Eliikkeiden rahoitukseen osallistuvat vakuutetut, tytinantajat, kan-
tonit ja valtio.

Vakuutettu palkansaaja maksaa ansiotuloistaan vanhuus- ja perhe-eldkkei-
siin 4,2 ja tyrikyvyttcimyyseldkkeisiin 0,6 prosenttia. Tyrinantajat maksavat
samat mddrdt palkoista.

Itsen[isen yrittiijiin vakuutusmaksu on 8,4 prosenttia tulosta vanhuus- ja
perhe-eldkkeisiin sekd I prosentti ty<ikyvyttrimyyseldkkeisiin. Vakuutusmak-
suja alennetaan pienituloisilta yrittiijiltii.

Tytintekoa jatkava vanhuuseldkkeen saaja maksaa vakuutusmaksua tulosta,
joka ylittziii 1.000 CHF kuukaudessa.

Henkiltit, jotka eivdt ole ansioty<issd, mutta joilla on omaisuus- tai korkotu-
loja, maksavat niihin suhteutettua vakuutusmaksua.

Valtio ja kantonit maksavat vanhuus- ja perhe-elzikkeiden kustannuksista I 5
prosenttia. Ty<ikyrryttcimyysel[kemenoista valtio ja kantonit maksavat puolet.
Ne jakavat kustannukset keskendiin siten, ettd valtion osuus on kolme neljais-
osaa ja kantonien yksi neljdsosa.

Yleisen eliikejiirjestelmd rahoitetaan jakojiirjestelmiillii. Eliikejiirjestelmzillii
on kaksi tasoitusrahastoa. Vanhuus-ja perhe-eldkerahastossa on yhden vuoden
eldkemenoa vastaava summa. Ty<ikyvytttimyyseleikerahastossa on viidesosa
yhden vuoden eldkemenosta. Vanhuus- ja perhe-eluikerahaston varat on sijoi-
tettu talouseliimtidn. Ty<ikyvytttimyyseliikerahaston varoja kziytetiiIn vain eld-
kemenon ja vakuutusmaksutulon vuosittaisten vaihteluiden tasaamiseen.

Hallinto. Yleisen eldkejrirjestelmdn hallinnosta huolehtivat 104 tasauskas-
saa. Niistd 26 on kantonikohtaista ja kaksi valtion kassaa (toinen valtion vir-
kamiehiri ja toinen ulkomailla asuvia vakuutettuja ja itsensii vapaaehtoisesti
vakuuttavia varten). Tasauskassoista 76 on ammattiryhmiikohtaisia. Tasaus-
kassat kerddv?it vakuutusmaksut sekd my<intiivrit ja maksavat eldkkeet. Ta-
sauskassojen keskuslaitos on keskustasaustoimisto, joka pitiiii rekisterid va-
kuutetuista ja eldkkeensaajista.

Ty<ikyvytttimyyseltikkeiden hallinto on ldheisessii yhteydessd vanhuus- ja
perhe-eldkkeiden hallintoon. Omia elimid ovat kuitenkin ty<ikyvyttrimyysva-
kuutuslautakunnat, jotka kiisittelevdt tyrikyvytt<imyystapaukset ja pddttdvdt
kuntoutusohjelmasta sekd eldkkeiden my<intzimisest[. Jokaisessa kantonissa
on tiillainen tytikyvyttcimyysvakuutuslautakunta. Valtio on lisdksi perustanut
kaksi lautakuntaa, joista toinen on valtion virkamiehid ja toinen ulkomailla
asuvia vakuutettuja varten. Kuntoutustoiminnasta vastaavat alueelliset kun-
toutustoimistot.

Jiirjestelmdn valvontaa varten on perustettu valtion tarkastustoimistoja,
joissa tutkitaan tasauskassojen kertomukset. Yleisvalvonta on sisdasiainminis-
teri<in alaisella valtion vakuutusvirastolle.

Tasauskassojen piiiittiksistii voidaan valittaa ensin kussakin kantonissa ole-
valle valituselimelle ja sen jdlkeen valtion vakuutusoikeuteen. Ulkomailla asu-
vien vakuutettujen ja vapaaehtoisesti itsensd vakuuttaneiden osalta ensimmdi-
nen valitusaste on maan hallituksen nimittzimd tarkastuslautakunta.
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9 .13.2. Tyoel[kejiirjestelmfl

Uloffuvuus. Tytieliikej?irjestelmd (vuodelta 1985) kattaa pakollisesti yksityisen
ja julkisen sektorin palkansaajat. Ty<ieliikkeen alaisuuteen palkansaaja tulee
ty<ikyvytttimyys- ja perhe-elfikkeiden osalta l7 vuoden ja vanhuusel[kkeiden
osalta 25 vuoden i6ssd.

Vakuutettu pysyy jiirjestelmdn piirissii niin kauan kuin tyosuhde jatkuu. Per-
he- ja tytikyvyttomyyseliikkeiden osalta tiiysitehoinen turva on voimassa 30
pdiviin ajan ty<isuhteen pddttymisen jiilkeen. Ansaittu elzikeoikeus siirret66n
ty<ipaikkaa vaihdettaessa uuden tytinantajan eliikej[rjestelyyn. Se voidaan
my<is sdilytt[d entisessii eliikejiirjestelyssd, jos uusi tytinantaja siihen suostuu ja
eliikej?irjestelyn sddnn<it tekeviit sen mahdolliseksi.

Itsendiset yrittiijiit voivat vakuuttaa itsensfi vapaaehtoisesti tyoelakejiirjes-
telmiiss6.

Eliikkeet. Ty<ielzikelaki on puitelaki. Siinii m62iriitddn vdhimmzlistaso, jonka
mukaisen tytieldketurvan ty<inantaja on velvollinen jiirjestiimiiiin. Lisdturvaa
tyonantaja voi kustantaa halunsa mukaan.

Jdrjestelmdstd maksetaan ansioperusteisia vanhuus-, tyokyvytt<imyys- ja
perhe-eldkkeite. Elekettd kartutetaan 1.600 CHF ja 4.800 CHF viilillii kuukau-
dessa olevasta ansiotulon osasta.

Vakuutettu voi kdyttdd osan kartuttamastaan vanhuuseldkeoikeudesta asun-
non hankkimiseen tai asunnon kiinnelainan maksuun. Eliikeitissii vakuutettu
voi ottaa enintiidn puolet vanhuuseldkkeensii pddoma-arvosta kertasuoritukse-
na ndihin tarkoituksiin. Osa vanhuuseldkeoikeudesta voidaan ottaa asuntotar-
koituksiin ennen eliikeikii2i. Tiissii tapauksessa etukdteen voidaan ottaa kor-
keintaan se eliikeoikeus, 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 palkkaty<istd tai vakuutettu ryhtyy itsen?iiseksi yrittiijiiksi eikii
ndin ollen ole pakollisen vakuutuksen alainen. Samoin menetelldzin siind
tapauksessa, ettd vakuutettu on eliikejiirjestelyn piirissii vdhemmdn kuin yh-
dekszin kuukauden ajan.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan naiselle 62 ja miehelle 65 vuoden
iiissii. Eliikkeen mddrii riippuu vakuutetulle kertyneiden vakuutusmaksujen
mddrdstd, joille on laskettu vrihintdzin neljdn prosentin korkotuotto. Maksut
muutetaan elzikkeeksi muuntamisluvulla, joka on 7,2 prosenttia. Vanhuuseld-
kettd varten kootaan vakuutusmaksuja seuraavasti:

Maksu o/o eldkepalkasta
vuodessa

Naiset
ikd, vuotta

Miehet
ikd, vuotta

25-31
32-41
42-5t
52-61

25-34
35-44
45-54
55-64

7
10
15
18

l9t



Seuraava esimerkki ndyttdii 25 vuoden iiist?i liihtien vanhuuseliikettii kartutta-
neen miespuolisen vakuutetun vanhuuseldkkeen mddrdn. Eliikkeen perusteena
olevana tulona kdytetiiiin korkeinta mahdollista mii:irzid eli 38.400 CHF vuo-
dessa. Esimerkissd ei ole otettu huomioon ansiotulojen nousua eikii korkoa.

Ika Mddrd

25-34
35-44
45-54
55-64

38.400 CHF x
38.400 CHF x
38.400 CHF x
38.400 CHF x

7 o/o x l0 = 26.880 CHF
l0 o/o x 10 = 38.400 CHF
l5 o/o x 10 = 57.600 CHF
18 o/o x 10 = 69.120 CHF

Yhteensd: 192.000 cHF
Muuntamisluku: 7.2 o/o x 192.000 CHF.
Vanhuuseldke: 13.824 CHF vuodessa.

Vanhuuseldkkeen mzidrii on esimerkin miespuoliselle vakuutetulle 36 prosent-
tia eliikkeen perusteena olevasta tulosta. Naispuolinen vakuutettu saisi vastaa-
vasti 34,5 prosentin eldkkeen.

Tytikyvytttimyysellike. Vakuutettu saa ty<ikyvytt<imyyseliikkeen tytieliikejiir-
jestelmdstd, mikrili hzinelle mytinnet?iiin elzike mycis yleisestii ty<ikyvytt<imyys-
eldkevakuutuksesta. Eldkkeen saamisen edellytykset ovat niiin ollen samat
molemmissa j drj estelmissii.

Tytikyvytttimyysel2ike lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldke tyciky-
vytttimyyden tapahtumiseen mennessd kertyneiden vakuutusmaksujen miiii-
reistd. Ty<ikyvytttimyyden tapahtumisesta eliikeikiiiin jiiljellii olevan ajan osalta
vakuutetulle lasketaan teoreettisia vakuutusmaksuja kiiyttiimiillii eldkeperus-
teena sitd ansiotuloa, joka hdnelld oli eliiketapahtuman sattuessa. Korkotuot-
toa ei kuitenkaan oteta huomioon tulevan ajan eldkeosuudessa. Kertyneet
vakuutusmaksut ja teoreettiset vakuutusmaksut lasketaan yhteen ja niiden
perusteella mtitiraitdiin tiiyden ty<ikyvyttdmyyseliikkeen mddrd samalla tavalla
kuin vanhuuseldke. Osaeliike on puolet tiiydestri tytikyvytt<imyysekikkeestd.

Lapsikorotus. Vanhuus- ja tytikyvytt<imyysel6kkeen saajille maksetaan lap-
sikorotus huollettavasta lapsesta. Lapsikorotuksen saamisen ikzirajat ja miiiirzi
ovat samat kuin orvoneliikkeessai.

Perhe-eliike. Perhe-eldkettd maksetaan naisleskelle ja lapselle. My<is eronnut
nainen voi saada perhe-eldkkeen.

Leskeneliike. Leskeneldke maksetaan lasta huoltavalle naisleskelle. Jos les-
kellii ei ole lasta, hdnen edellytetiidn t[yttdneen 45 vuotta ja avioliiton jatku-
neen vdhintiiiin viisi vuotta.

Leskeneliikkeen miidrd on 60 prosenttia edunjtittiijiin saamasta eldkkeestd tai
siitd eldkkeestd, johon hiin oli kuollessaan oikeutettu. Jos leski ei tdytd eldkkeen
saamisen edellytyksiii, hdnelle maksetaan kertasuorituksena kolmen vuoden
leskeneliikettd vastaava summa.
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Eronnut nainen saa eleikkeen, jos avioliitto oli jatkunut vzihintddn l0 vuotta.
Eronneen naisen elzike on enintddn elatusavun suuruinen.

Lapsenelflke. Lapsi saa eldkkeen 18 vuoden ikddn tai 25 vuoden ikddn, jos
hdn jatkaa opiskeluaan tai on kaksi kolmasosaa tyokyvyttin. Lapseneldkkeen
saaminen edellyttriii lisiiksi, ettd edunjrittiijii huolehti lapsen toimeentulosta.

Lapseneldkkeen mddrd on 20 prosenttia samasta edunjiittiijiin eldkkeestii
kuin leskenel2ike.

Indeksitarkistus. Tytikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitii tarkistetaan ensim-
mdisen kerran sen jdlkeen, kun eldke on ollut maksussa kolmen vuoden ajan.
Sen jdlkeen tarkistus tehdiizin kahden vuoden viilein. Tarkistus perustuu hinto-
jen muutoksiin. Eliikkeitri tarkistetaan vain vanhuuseldkeikdiin asti. Eliikeiain
jiilkeen maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan, jos elzikelaitoksen varat sen sal-
livat.

Rahoitus. Tycieliikejiirjestelmrin rahoitus perustuu rahastointiin.
Ty<inantajan on maksettava vakuutusmaksuja vzihintzizin saman verran kuin

vakuutetun.
Vakuutusmaksujen lopullinen suuruus riippuu eliikejiirjestelyn laajuudesta

ja vakuutettujen koostumuksesta yrityksessd.
Vanhuuseldkkeite varten vakuutusmaksuja kootaan 7- l8 prosenttia el6k-

keen perusteena olevista tuloista siten kuin edelld vanhuuseldkkeen kuvauksen
yhteydessd kiiy ilmi. Ty<ikyvyttomyys- ja perhe-elzikkeisiin vakuutusmaksuja
kootaan keskimziririn 3 prosenttia eldkkeen perusteena olevista tuloista.

Ty<ieliikejiirjestelmein takuurahaston kustannuksiin peritiizin 0,04 prosenttia
el2ikkeen perusteena olevasta tuloista.

Tyrieliikejiirjestelmiin voimaantullessa vain alle 25-vuotiaat vakuutetut voi-
vat ansaita tdyden vanhuuseldkkeen. Sen vuoksi eliikelaitosten on koottava I
prosentti eldkkeen perusteena olevista tuloista vanhempien ikdluokkien vd-
himmziiselziketurvaa varten. Kootut varat,joita ei tarvita tdhdn tarkoitukseen,
voidaan kAyttaa vanhuuseldkkeiden indeksitarkistuksiin.

Tytinantajilla on vakuutusmaksujen takaisinlainausoikeus.
Hallinto. Tytieldkevakuutusta toteuttamaan on perustettava sddti<i, avustus-

kassa tai, julkisen sektorin kyseessd ollen, julkisoikeudellinen eldkelaitos. Nzii-
den eldkelaitosten hallintoelimissd vakuutetuilla ja ty<inantajilla on yhtdldinen
edustus. Siiiition ja avustuskassan kiiytiinncin hoito on mahdollista antaa
vakuutusyhtitille.

Ty<ieliikejiirjestelmtillzi on takuurahasto. Se vastaa jdrj estelmeln maksukyvys-
tei ty<inantajan maksukyvytt<imyyden varalta ja maksaa tukea sellaisille ekike-
jArjestelyi[e, joissa vakuutettujen ikdrakenne on eliikejiirjestelyn kannalta epd-
edullinen. Ikdrakennetta pidetuiiin epziedullisena, kun vakuutusmaksut ylitt6-
vdt 14 prosenttia eliikkeen perusteena olevista tuloista.

Tytinantajien, jotka eivdt jostain syystd vakuuta palveluksessaan olevia edel-
16 mainituissa laitoksissa, on otettava eldkevakuutus ty<imarkkinajiirjestcijen
perustamasta korvaavasta ekikelaitoksesta. Vapaaehtoisen tyoeleikevakuutus
voidaan ottaa tiistd laitoksesta. Tyonantajat voivat vakuuttaa itsensd yrittajine
samassa ekikelaitoksessa kuin tyontekijiinsd.

Tytieliikejiirjestelmiin tulevaa kehittiimistd varten ja neuvoa-antavaksi eli-
meksi on perustettu erityinen komissio, jossa valtio, kantonit, ty<inantajat,
tycintekijiit ja eldkelaitokset ovat edustettuina. Enemmist<i komission paikoista
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on kolmella viimeksi mainitulla ryhmiillii.
Kullakin eliikejiirjestelyllzi on oma valvontaelimensd, joka toimii kantonin

perustaman valvontatoimiston alaisuudessa. Kantonin valvontatoimisto pitiizi
e lzi kej iirj e ste lyreki steri d.

Maan hallitus vastaa takuurahaston ja korvaavan elZikelaitoksen valvonnas-
ta.

Valituselimind toimivat kantonien lautakunnat ja maan hallituksen asetta-
ma lautakunta. Korkein oikeus toimii ylimpiinii valituselimend. Takuurahas-
ton ja korvaavan eldkelaitoksen osalta ensimmdinen valitusaste on edellii mai-
nittu hallituksen asettama lautakunta.

9. 1 3.3. Vapaaehtoiset lisiieliikejdrjestelmdt

Ennen pakollisen tyrieliikej?irjestelmdn voimaantuloa yksityisellii ja julkisella
sektorilla oli noin Tg.000lisiieliikejiirjestelyd. Niiden piirissii oli kaksi kolmas-
osaa palkansaajista. Osa niiistzi lisiiel2ikejiirjestelyistd on muutettu pakollisen
ty$eHkejerjestelmdn vaatimusten mukaisiksi. Osa on lakkautettu tai jiitetty
vapaaehtoista lisdeliiketurvaa antavaksi.

Vapaaehtoiset lis?ieliikkeet ovat useimmiten yrityskohtaisia ja eliikeszititi<iis-
sd hoidettuja. On my<is olemassa useita ty<inantajia kesittAvie eliikejiirjestelyjii.
Lisiieliikejiirjestelmien etuudet ovat hyvin vaihtelevia ktisittiien eldkevakuu-
tuksen etuuksien ohella sairaus- ja tapaturmavakuutuksen etuuksia. Jatkuvien
eliikkeiden rinnalla maksetaan kertasuoritteisia etuuksia.
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10. Ite-Euroopasta

10. 1 . Jugoslavia
Eliikejiirjestelmdt:
- yleinen el?ikejdrjestelmd
- yrittiijien eliikej?irjestelmizl

10. 1. 1. Yleinen eliikejiirjestelm[
Ulottuvuus. Yleiseen eliikejzirjestelm:iiin (vuodelta 1972) kuuluvat yksityisen ja
julkisen sektorin palkansaajat. Jdrjestelmddn kuuluvat mytis jugoslavialaisen
yrityksen palveluksessa ulkomailla ty<iskentelevdt Jugoslavian kansalaiset,
sekd ne ulkomailla ulkomaalaisen tyrinantajan palveluksessa tyoskentelevdt
Jugoslavian kansalaiset, jotka eiv:it voi saada etuuksia ulkomaisesta elZikejiir-
j estelmdstzi Jugoslaviaan.

Eriiillii itsendisillui yritteji[e - esimerkiksi kdsiteollisuuden ja vapaiden
ammattien harjoittajilla, vdhittdiskauppiailla ja ravintolan pitiijill2i sekd taitei-
lijoilla - on omat yleistd elSkejrirjestelmriii vastaavat eliikejiirjestelmdnsd. Itse-
nziiset maanviljelijdt voivat vakuuttaa itsensd vapaaehtoisesti yleisessd el6ke-
jdrjestelm:iss:i. Joissakin osavaltioissa tzimri vakuuttaminen on tehty pakolli-
seksi. Maatalousosuuskuntiin maansa luovuttaneet maanviljelij[t kuuluvat
pakollisesti yleiseen eliikej iirj estelmddn.

Etuudet. Jiidestelmiistii maksetaan tyriss<ioloajan ansioihin ja pituuteen suh-
teutettuja vanhuus-, ty<ikyvyttomyys- ja perhe-eliikkeitii sekd hautausavustuk-
sra.

Eldkkeen maksaminen ulkomaille edellyttdd sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuselflke. Vanhuuseliike myonnetiiiin 20 ty<ivuoden jdlkeen miehelle 60

vuoden ja naiselle 55 vuoden idssri. Jos ty<ivuosia ei 20 mutta on kuitenkin 15,
vanhuuseldke maksetaan naiselle 60 ja miehelle 65 vuoden irissri. El2ike makse-
taan izistd riippumatta, jos miespuolinen vakuutettu on ollut tytiss[ viihintdzin
40 ja naispuolinen vzihintzidn 35 vuotta. Miespuolinen vakuutettu, jolla on
vdhintddn 35 ty<ivuotta saa eldkkeen 55 vuoden idssd. Naispuolinen vakuutettu
saa puolestaan eldkkeen 50 vuoden idssii 30 ty<ivuoden jiilkeen. Rasittavissa ja
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vaarallisissa ammateissa olleet pdiiseviit eliikkeelle normaalia eliikeikiiii aikai-
semmin. Tdmd tapahtuu siten, ettd vakuutusaikaa lisdtzidn ty<in luonteesta
riippuen, ei kuitenkaan enemmdn kuin 50 prosenttia. Vanhuuseliike edellyttdd
aina tycinteon lopettamista.

Vanhuuseldkkeen miiiirii riippuu ty<issdoloajan pituudesta, ansiotulojen suu-
ruudesta ja vakuutetun sukupuolesta. ElIkkeen perusteena olevana tulona kdy-
tetiidn vakuutusmaksujen perusteena ollutta keskimziiirdistii kuukausiansiota,
joka lasketaan viimeisten l0 ty<ivuoden ajalta. Eliikeperusteena voidaan kdyt-
tdd mytis minkii tahansa l0 periikkiiisen tytivuoden keskiansiota koko ty<iss6-
oloajalta. Tytivuosiksi lasketaan ne vuodet, joilta vakuutusmaksut on makset-
tu ainakin kuudelta kuukaudelta. Aikaisempien vuosien ansiot tarkistetaan
vakuutetun viimeisen ty<ivuoden ansioiden mukaan.

Vanhuuseldke muodostuu kahdesta osasta, perusosasta ja korotusosasta.
Perusosa on miehilld 35 ja naisilla 40 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta
tulosta. Korotusosa on miehilld 2 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta
tulosta jokaiselta tycivuodelta l5 vuoden jilkeen ja naisilla 3 prosenttia jokai-
selta tytivuodelta l5 vuodesta 20:een ja 2 prosenttia kultakin seuraavalta tyd-
vuodelta. Tiiysi vanhuuseldke on 85 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta
tulosta. Sen saavat miehet 40 ja naiset 35 ty<ivuoden jdlkeen.

Vakuutettu, jolla ei vanhuuseliikeidssd ole tdyteen eldkkeeseen vaadittavaa
mddrdd tycivuosia, voi halutessaan jatkaa ty<intekoa yli eldkeizin, jolloin hdn
voi saada vdhintddn kolme lisdvuotta palveltuaan tiiyden eldkkeen, miespuoli-
nen vakuutettu 40 ja naispuolinen 35 vuoden jdlkeen.

Eriiillii henkil<iryhmillii on edelld esitettyzi edullisemmat vanhuuseliikkeen
mddrdytymisperusteet.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseldke maksetaan vakuutetulle, joka
on menettdnyt tycikykynszi kokonaan tai, jonka ty<ikyky on alentunut siinei
mdiirin (noin puolet), ettei hdn pysty normaaliin tai omaa tyoteen vastaavaan
ty<ihcin. Edellisessd tapauksessa kyseessd on tiiysi eldke ja jdlkimmdisessd
tapauksessa osaeldke. Ty<ikyvytttimyyseldke edellyttdzi lisdksi, ettd vakuutettu
on ollut ty<issii vdhintddn kolme neljdsosaa siitzi ajasta, joka on kulunut 20
vuoden idn tdyttdmisestii tytikyvyttrimdksituloon. Vaihtoehtoisesti edellyte-
t5dn, ett6 vakuutettu on ollut tytrssd vdhintiidn kolmasosan tuosta ajasta ja
vzihintddn 40 kuukautta viimeisten viiden vuoden tai 80 kuukautta viimeisten
l0 vuoden aikana ennen ty<ikyvytt<imdksituloa. Alle 3O-vuotiaana tytikyvytto-
mdksi tulleisiin sovelletaan lievempi?i ty<issdoloaikaa koskevia vaatimuksia.

Elzikkeen miiiirii riippuu ansiotuloista, palvelusajan pituudesta, tycikyvyn
menetyksen asteesta ja sukupuolesta. Tiiysi el6ke lasketaan piiZiosiltaan samalla
tavalla kuin vanhuuseldke. Miehellti, joka tulee tytikyvytt<imriksi ennen 60
vuoden ikdd, eldke on vdhintdiin 45 prosenttia eliikkeen perusteena olevasta
tulosta, ja naisella viihinteidn 55 prosenttia, jos hdn tulee tyokyvytt<imiiksi
ennen 55 vuoden ik?i[. Kun tytikyvytttimyys alkaa miehelld 60 vuoden iiin ja
naisella 55 vuoden idn tdyttdmisen jiilkeen, eldke on miehelld viihintziiin 35 ja
naisella vdhintiiiin 40 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta tulosta. Eldke on
aina vdhintddn saman suuruinen kuin vanhuuseldke vastaavan pituisen tytissd-
oloajan jdlkeen.

Eldkkeensaajalle voidaan maksaa hoitolisiiii, jos hdn tarvitsee toisen henki-
l<in jatkuvaa hoitoa.
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Osaeliikkeen miidrd on 80 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta tulosta,
tai 90 prosenttia, jos vakuutettu on ollut tyossd viihintiidn kolme neljdsosaa
siitd ajasta, joka on kulunut 20 vuoden idn tdyttdmisestd ty<ikyvytt<imyyden
alkamiseen.

Perhe-eliike. Perhe-elzike maksetaan vakuutetun jdlkeen, joka sai itse eliiket-
tri tai oli ollut tycissii ainakin viisi vuotta, josta ajasta 40 kuukautta viimeisten
viiden vuoden aikana, tai tytisszi yhteensd l0 vuotta, josta ajasta viisi vuotta
viimeisten 10 vuoden aikana, tai tytissd yhteensd 20 vuotta.

Perhe-eliikkeeseen ovat oikeutettuja nais- ja miespuoliset lesket, lapset, erddt
muut edunjiittiijtin alaikdiset omaiset ja edunjiittiijdn vanhemmat.

Leskeneliike. Naisleski saa leskeneldkkeen, jos hiin on fiyttanyt 45 vuotta
edunjiittiijiin kuollessa. Jos hdn ei ole vield 45-vuotias mutta on kuitenkin 40,
hdn saa elzikkeen tdyttiiessdiin 45 vuotta. Eliike maksetaan lesken idstd riippu-
matta, jos leski huoltaa perhe-ekikkeeseen oikeutettua lasta tai leski on tyoky-
vyt<in taikka tulee ty<ikyvyttomiiksi vuoden kuluessa edunj Zittiijiin kuolemasta.
Jos leski menettdd oikeutensa eldkkeeseen ennen 45 vuoden ikdd, hdn saa sen
uudelleen tuosta idstii liihtien.

Miesleski saa eldkkeen, jos hdn on vaimonsa kuollessa tiiyttdnyt 60 vuotta
tai on pysyvdsti tdysin tyrikyvyton. Aina edellytetiiein, ettd mies oli taloudelli-
sesti riippuvainen vaimostaan.

Lapseneliike. Lapseneliike maksetaan alle l5-vuotiaalle lapselle. Opiske-
luaan jatkavalle eldkettd voidaan maksaa 26 vuoden ikiitin asti. Eldke makse-
taan iiistii riippumatta, jos lapsi on tullut tytikyvytt<im2iksi ennen nditd ikdra-
joja.

Muut perhe-eliikkeen saajat. Perhe-eliike maksetaan my<is edunjdttdjiin alle
l5-vuotiaille lastenlapsille, veljille ja sisarille, jos he olivat edunjiittiijiistii
taloudellisesti riippuvaisia. Edunjiittiijiin vanhemmat voivat saada eldkkeen,
jos edunjdttaja huolefrti heidain toimelntulostaan. AiOitta edellytetiiein vdhin-
tdan 45 ja isiiltii 60 vuoden ikiiii. Jos vanhemmat olivat pysyvzisti tziysin ty<i-
kyvytttimid, ei eldkkeen saamisella ole ikiirajaa. Eronnut aviopuoliso voi saada
eldkkeen, jos hiinellzi oli oikeus elatusapuun.

Perhe-eliikkeen miiiiril. Perhe-elzikkeen mddrzi riippuu siihen oikeutettujen
lukumdiirzistii. Yhdelle edunsaajalle eliike on 70 prosenttia, kahdelle 80, kol-
melle 90 ja nelj?ille tai useammalle edunsaajalle yhteensd 100 prosenttia edun-
j iittiij iin eldkkeestii.

Hautausavustus. Hautausavustuksena maksetaan hautauskulut sekd edun-
jiittiijiin yhden kuukauden ansiot tai eliike.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eldkkeitii tarkistetaan kunkin vuoden
alussa sen kuluessa tapahtuvan osavaltion tai autonomisen alueen palkkojen
arvioidun muutoksen mukaan. Vuoden aikana voidaan tehdii uusi tarkistus.
Vuoden lopussa tehdiidn lopullinen kulunutta vuotta koskeva eldkkeiden tar-
kistus palkkojen todellisen muutoksen mukaisena.

Rahoitus. Piiiiosa elzikkeiden rahoituksesta tulee vakuutetuilta. Vakuutus-
maksut vaihtelevat osavaltion tai autonomisen alueen mukaan. Maksujen
enimmdismrizird yritystii kohti on 16 prosenttia palkkasummasta. Tytinantajis-
ta vain yksityiset tytinantajat osallistuvat eliikkeiden rahoitukseen. He maksa-
vat vakuutusmaksut palveluksessaan olevien puolesta. Liittovaltio antaa ra-
hoitustukea maan kehitysalueille.
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Hallinto. Elziketurvan hallinto kuuluu paikallistasolla itsehallinnollisille
eldketurvayhdistyksille. Jokainen vakuutettu kuuluu johonkin teillaiseen
yhdistykseen. Yhdistykset toimivat yhteistyrissd ammattiyhdistysliikkeen
kanssa.

Elziketurvayhdistyksill6 on keskusliitto. El2ikejiirjestelmdn yleisvalvonta
kuuluu tdlle keskusliitolle.

10.2. Neuvostoliitto
Eliikejiirjestelmdt:
- yleinen eliikejdrjestelmii
- kollektiivitiloj en el?ikejdrj estelmii

(l rupla/SUR = 6,57 FIM)

10.2.1 . Yleinen eliikejii{estelmd

Ulottuvuus. Yleisen el2ikejzirjestelmiiiin (vuodelta 1956) kuuluvat tyontekijiit,
toimihenkiltit, valtion maatiloilla ty<iskentelevrit sekii erzizit sellaiset vapaiden
ammattien harjoittajat, jotka ovat oman ammattiliittonsa jzisenid.

Kollektiivitiloja varten on oma eliikejiirjestelmii (vuodelta 1964), mutta se
on nykyisin pdziosin samanlainen kuin yleinen elzikejzirjestelmzi.

Etuudet. J[rjestelmiistd maksetaan ansioihin suhteutettuja vanhuus-, tyriky-
vyttrimyys- ja perhe-elekkeite.

EHkkeitA maksetaan ulkomaille.
Vanhuuseliike. Vanhuuseldkkeen mddrddmistd varten tyot on jaettu kol-

meen luokkaan ty<in luonteen mukaan. Ensimmiiiseen ty<iluokkaan kuuluvat
suuria ammatillisia riskejii sisdltiiviit ty<it, kuten maanalainen kaivosty<i. Toi-
seen luokkaan kuuluvat tietyt vaikeat ty<it, jotka vaativat suurta ammattitai-
toa, ja ty<it sellaisilla aloilla, joiden tuotteita pidetddn erityisen tdrkeind. Kol-
manteen luokkaan kuuluvat kaikki muut ty<it.

Kolmannessa tytiluokassa vanhuuseldke myonnetddn 60 vuotta tdyttdneelle
miehelle 25 ty<ivuoden jtilkeen ja 55 vuotta tiiyttdneelle naiselle 20 tyrivuoden
jiilkeen. Toisessa luokassa eliikeikii on miehillii 55 vuotta 25 ty<ivuoden jdlkeen
ja naisilla 50 vuotta 20 tytivuoden jiilkeen. Ensimmdisessd luokassa eliikeikd on
miehillii 50 ja naisilla 45 vuotta, miehilld 20 ja naisilla l5 tycivuoden jiilkeen.
Vaativassa ja epdterveellisessd ty<issii puolet normaalista palvelusajasta oikeut-
taa vanhuuseliikkeeseen. Siten 50-vuotias kaivosmies saa eldkkeen 20 vuoden
palveluksen jiilkeen, jos siitii on l0 vuotta palveltu kaivoksessa.

Sokeat mieshenkiltit saavat eldkkeen 50 vuoden idssii l5 tyrivuoden jrilkeen
ja naiset 40 vuoden iiissii l0 ty<ivuoden jzilkeen. Naiset, jotka ovat synnyttdneet
ainakin viisi lasta ja kasvattaneet heidiit vdhintdzin kahdeksan vuoden ikiiisiksi
sekd naiset, joilla on huollettavanaan vammainen, kahdeksan vuotta ffiyttanyt
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lapsi, saavat vanhuuseldkkeen 50 vuoden i6ssd 15 vuoden palveluksen jiilkeen.
\aiset, jotka ovat tyoskennelleet vdhint[dn 20 vuotta erdissd vaarallisissa

tekstiiliteollisuuden triissd, saavat vanhuuseldkkeen 50 vuoden i6ssd. Samoin
naiset saavat vanhuuseldkkeen 50 vuoden iiiss6, jos ovat ty<iskennelleet vdhin-
tridn l5 vuotta 20 vuoden kokonaispalveluajasta erdissti vaarallisissa kuljetus-
alan ja rakennusteollisuuden ttiissd. Miehet, jotka ovat tytiskennelleet Neuvos-
toliiton pohjoisissa osissa vzihintriiin 15 vuotta tai20 vuotta vastaavanlaisissa
olosuhteissa muualla, saavat vanhuuseldkkeen 55 yuoden i6ss6. Naiset saavat
eldkkeen vastaavissa tapauksissa 50 vuoden idsszi.

Eldkkeen miiiirii on 50- 100 prosenttia elzikkeen perusteena olevasta tulosta.
Eldkkeen perusteena oleva tulo on sama kuin tydntekijiin 12 viimeisen ty<issii-
olokuukauden keskimziiirdinen tulo tai minkii tahansa per:ikkdisen ansioltaan
parhaan 60 kuukauden keskimddrdinen tulo elzikkeelle siirtymistd edeltzineiden
l0 vuoden ajalta. Vaarallisessa tytissd eldkeprosentti on 5 prosenttiyksikk<iZi
korkeampi.

Vanhuuseliikkeeseen mytinnetddn erditd korotuksia. Vakuutettu, joka on
ollut tytissd samassa yrityksessd ainakin 25 vuotta (20 vuotta nainen jolla on
hpsiaj vAlittdmesti ennen eliikeikdii, saa 20 prosentin korotuksen el[kkeeseen.
glakeftii korotetaan l0 prosenttia miespuoliselle vakuutetulle, joka on ollut
tytissd vdhintridn 35 vuotta, ja naispuoliselle vakuutetulle, joka on ollut tyossd
venintean 30 vuotta. Eldkkeensaaja, joka huoltaa yhtd perheenjdsentd, saa l0
prosentin korotuksen edellyttzien, ettei hiin k2iy tydss:i kodin ulkopuolella.
kahta tai useampaa perheenjdsentd huoltava eldkkeensaaja saa 15 prosentin
korotuksen.

Eldkkeen veihimmdismiizird on 70 SUR ja enimmdismaaara 120 SUR kuu-
kaudessa tai 100 prosenttia ansiotuloista. Eldkkeen enimmdismdiird on kuiten-
kin kaivos- ja terdsteollisuudessa sekd vaarallisissa toisszi kevyessd metalliteol-
lisuudessa iS-ZO vuotta ty<iskennelleillii 140 SUR ja yli 20 vuotta tytiskennel-
leillti 160 SUR kuukaudessa.

Jos edunsaaja ei ole oikeutettu tdyteen eldkkeeseen, hdnen eldkkeensd laske-
taan suhteessa ty<i.ruosiin. Vdhimmdisvaatimus on viisi vuotta, josta vdhin-
tddn kolme on kulunut viilitttimdsti ennen eliikeikriti. Osaeldkkeen vzihimmdis-
mdiird on 25 prosenttia tdydestd eldkkeestd.

Tytintekoa jatkavalla eldkkeensaajalla tytiansion vaikutus eldkkeeseen riip-
puu tytistd, ansiotulosta ja asuinpaikasta. Erdissd kansantaloudelle tdrkeiksi
katsoiuissa tciissd, kuten maataloudessa, ja kaivostytiss[, eldke maksetaan tdy-
simii[rziisend ansiotulon ohella. Muilla sellaisilla tyoaloilla, joilla eliikkeensaa-
jia kannustetaan jatkamaan tytintekoa, maksetaan eldkkeestii Euroopan puolel-
ia 50 ja Aasian puolella 75 prosenttia. Eliikkeen ja ansiotulon yhteismii[rd-ei
kuitenkaan saa ylittae 300 SUR kuukaudessa. Tytintekoa jatkavalle sotainvali-
dille maksetaan koko elzike ansiotulon ohella, jos eliikkeen ja ansiotulon yhteis-
mii6rii ei ylitii 300 SUR kuukaudessa. Niillii ty<ialoilla, joilla ei erityisemmin
kannusteta ty<inteon jatkamista, eliike maksetaan tdysimzidrdisenei, jos sen ja
ansiotulon yhteismdiirii ei ylitii 150 SUR kuukaudessa.

Vakuutetiu, joka lykkiiii eliikkeen ottamista eltikeidn yli, kartuttaa lisdzi el6-
kettii l0 SUR kultakin lykkiiysvuodelta. Enimmdiskorotus on 40 SUR. Eliike ja
lykkiiyskorotus saavat olla enintziiin 150 SUR kuukaudessa.- 

Tytikyvytttimyyseliike. Tytikyvytt<imyysel:ikkeeseen oikeuttaa sekd osittai-
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nen ette tdydellinen ty<ikyvytt<imyys. Tycikyvyttrimziksi tulleilta vaaditaan ty<i-
vuosia eldkkeen saamiseksi seuraavasti:

rke Ty<ivuosia
miehet nalset

alle 20 v
20- 30
3l -404l -5051-60
yli 60

2-5
7- l0

t2-14
16- l8

20

l-3
5-7
9-ll

t3-14
l5

Vaarallisessa tyrissd ja ty<ioloissa oleville vaadittavat ajat ovat 0, l-3, 5-6,
7-8, 10- 12 ja 14 vuotta. Tyrivuosiksi lasketaan my<is ammattikoulutukseen
kdytetty aika.

Tyokyvytttimyyseliikkeen mdiirdiimistd varten ty<ikyvytt<imet jaetaan kol-
meen luokkaan. Ensimmdiseen ty<ikyvytt<imyysluokkaan kuuluvat jatkuvaa
hoitoa tarvitsevat, tiiysin tyrikyvytt<imiit henkil<it. Toiseen luokkaan kuuluvat
muut tdysin ty<ikyvytt<imiit ja kolmanteen osittain ty<ikyvytttimtit henkil<it.

Eldkkeen miiiirii muodostuu ty<ikyvytt<imyysluokan ja ty<in luonteen perus-
teella. Ensimmiiisessti ja toisessa luokassa eliike lasketaan siite vanhuuseldk-
keest6, johon vakuutettu olisi oikeutettu tullessaan eldkeikiirin. Kolmannessa
luokassa eldke lasketaan suoraan ansiotulosta.

El2ike on ensimmiiisessd ty<ikyvytt<imyysluokassa ty<iluokasta riippumatta
100 prosenttia vanhuuseliikkeestii, vdhintddn kuitenkin 75 SUR ja enintddn
120 SUR kuukaudessa. Toisessa luokassa el6ke on vastaavasti 90 prosenttia
vanhuuseldkkeestd, mutta viihinteiiin 50 SUR ja enintddn 120 SUR kuukaudes-
sa. Kolmannessa tycikyvytt<imyysluokassa eldke on ensimmdisessd ty<iluokassa
45 prosenttia tulosta 60 SUR:n tuloon asti ja 20 prosenttia sen ylittiiveiltd tulon
osalta. Toisessa ty<iluokassa el[ke on vastaavasti 45 prosenttia tulosta 50
SUR:n tuloon asti ja l5 prosenttia sen ylittiiviiltii osalta, kolmannessa ty<iluo-
kassa 45 prosenttia tulosta 40 SUR:n tuloon asti ja 10 prosenttia sen ylittiiviiltii
tulon osalta. viihimmriiseliike on ty<iluokasta riippumatta26 SUR ja enimmdi-
seldke 60 SUR kuukaudessa.

Ensimmiiiseen tytikyvytt<imyysluokkaan kuuluvalla ei mahdollisilla eldkeai-
kaisilla tytiansioilla ole vaikutusta eliikkeen mririrdiin. Toisessa ja kolmannessa
luokassa eldkettd vdhennetdiin, jos eliike ja ansiotulo yhdessd ylittdviit tyciky-
vytttimyyttd edeltdneen ajan ansiot. Pienituloisille (el?ike ja ansiot yhteensd alle
120 SUR kuukaudessa) maksetaan toisessa luokassa kuitenkin aina tdysi el6ke
ja kolmannessa vdhintiiiin 50 prosenttia tdydestd eleikkeestd.

Ensimm:iisessii tytikyvytt<imyysluokassa oleville ja niille edunsaajille, joilla
ei ole eldkkeensd lisiiksi muita tuloja, maksetaan perheenjdsenistd seuraavat
korotukset eldkkeeseen: l0 SUR yhdestd, 20 SUR kahdesta ja 30 SUR kolmes-
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ta tai useammasta huollettavasta. Toisessa luokassa vastaavat korotukset ovat
l0 SUR yhdestd ja 20 SUR kahdesta tai useammasta huollettavasta. Kolman-
nessa tyrikyvyttcimyysluokassa n:iitti korotuksia ei makseta.

Eliikkeensaaja, joka on ollut ty<issd jatkuvasti vdhintzizin 10 vuotta, saa elzik-
keeseensd l0 prosentin korotuksen. Korotus on l5 prosenttia, jos tytinteko oli
jatkunut viihintiidn l5 vuotta.

Perhe-eliike. Perhe-eliikkeen saamisen edellytykset ovat palvelusajan pituu-
den osalta samat kuin ty<ikyvytttimyyseldkkeissd.

Perhe-eliikettd maksetaan nais- ja miespuoliselle leskelle, lapsille sekd erdissd
tapauksissa edunjiittiijiin sisarille, veljille, lastenlapsille, vanhemmille ja iso-
vanhemmille.

Leski ja vanhemmat. Leski tai jompikumpi vanhemmista saa el6kkeen, jos
hiin huolehtii edunjzittiijiin alle 8-vuotiaasta lapsesta (tai veljestd, sisaresta tai
lapsenlapsesta, mikzili niiillii ei ole ty<ikykyisiii vanhempia) eikii ole tycissd.

Jos edunjdttajalta ei ole jiidnyt huollettavaa alle 8-vuotiasta perheenjdsentd,
miesleski saa eldkkeen 60 ja naisleski 55 vuoden iiissii. Ty<ikyvytt<imdlle leskel-
le elzike maksetaan iiistzi riippumatta.

Leski, joka ei ole edunjzittdjdn kuollessa tiiyttiinyt edellii mainittuja ikiirajoja
eikd ole ty<ikyvyttin, saa eldkkeen tdyttriesszidn vaaditun idn tai tullessaan tyo-
kyvytt<imdksi viiden vuoden kuluessa edunjiittiijiin kuolemasta. Leski, joka on
tullut eldkeikiiiin tai ty<ikyvytt<imdksi vasta kun viisi vuotta on kulunut edun-
jiittiijiin kuolemasta, saa eldkkeen vain, jos hzinell:i ei ole tytikykyisiii, tdysi-
iktiisiii lapsia.

Oma el6ke ja leskeneldke ovat vaihtoehtoisia, jos leski on oikeutettu omaan
vanhuus- ja tyokyvytt<imyyseliikkeeseen. Tiillaisessa tapauksessa maksetaan se
eldke, joka on mddrdltddn suurempi.

Eliike maksetaan leskelle, vaikka hiin solmisi uuden avioliiton.
Edunjiittiijiin huollettavina olleet vanhemmat saavat eldkkeen yleensd sa-

moilla ehdoilla kuin leski.
Lapsi ja muut edunsaajat. Lapset, sisaret, veljet ja lastenlapset saavat eliikettii

l6 vuoden ikiiiin tai 18 vuoden ikiidn saakka, jos he opiskelevat. Tyrikyvytt<i-
mdlle ekike maksetaan ilman ikdrajaa. Veljet, sisaret ja lapsenlapset saavat
eldkkeen vain, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjzittiijiist2i.

Ottolapsella ja -vanhemmilla on samat oikeudet kuin omilla lapsilla ja van-
hemmilla. Isii- ja ditipuoli saavat eliikkeen samalla tavalla kuin diti ja isii, jos
he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjzittiijiistii veihintddn 10 vuoden ajan.
Isui- tai tiitipuolen kuollessa lapsipuolet saavat elSkkeen samalla tavalla kuin
muutkin lapset, jos he saivat koko elatuksensa tdmdn perheessd.

Eliike voidaan maksaa my<is sellaisille lapsille ja ty<ikyvyttcimille muille
sukulaisille, jotka eiviit olleet edunjiittiijiistii taloudellisesti riippuvaisia, mutta
jotka ovat my<ihemmin menettdneet toimeentulomahdollisuutensa.

Perhe-elflkkeen miiiirii. Perhe-ekikkeen mdiirzi riippuu edunjiitt[jiin ty<iluo-
kasta ja ansioista sekii eliikkeensaajien lukumdiirdstd.

Jos edunsaajia on kolme tai useampia, eldke on saman suuruinen kuin ty<i-
kyvytt<imyyseliike ensimmdisesszi ty<ikyvytt<imyysluokassa ty<iluokasta riip-
puen. Jos edunsaajia on kaksi, eliike on sama kuin toisessa tycikyvytt<imyysluo-
kassa.

Jos edunsaajia on vain yksi, elzike on 45 prosenttia edunjiittiijdn kuukausian-
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sioista 40 SUR:aan asti ja l0 prosenttia sen ylittiiviiltii osalta. Jos edunjdttzijzin
ty<i kuului ensimmdiseen ty<iluokkaan, eldke on yhdelle edunsaajalle 45 pro-
senttia edunjiittiijiin kuukausiansioista 60 SUR:aan saakka ja 20 prosenttia sen
ylittevelta osalta. Toisessa ty<iluokassa eldke on 45 prosenttia kuukausiansiois-
ta 50 SUR:aan saakka ja l5 prosenttia sen ylittavelte osalta.

Jos edunsaajina on yksi tai useampia tdysorpoja, eldke on 65 prosenttia
edunjtittiijiin kuukausiansioista 40 SUR:aan asti ja 10 prosenttia sen ylittiivtiltii
osalta.

Perhe-eldkkeen vdhimmdismziiird on yhdelle edunsaajalle 23 SUR, kahdelle
45 SUR ja kolmelle sekd useammalle 70 SUR kuukaudessa. Enimmziiseldke
kahden tai useamman perhe-eldkkeeseen oikeutetun osalta on 120 SUR ja
yhden osalta 60 SUR kuukaudessa.

Perhe-eliikettd korotetaan yhtiijaksoisen palvelusajan perusteella. Korotus
on l0 prosenttia eldkkeestd 10-15 vuoden palveluksesta sekd 15 prosenttia
eliikkeestii viihintdiin l5 vuoden palveluksesta. Tdysorvoille, joita on kolme tai
enemmdn, korotus on l5 prosenttia eldkkeestzi.

Erityisellikkeet. Armeijan palveluksessa olevilla, opettajilla, Ientiijillii ja
omien liittojensa jiisenind olevilla tiedemiehillii, kirjailijoilla, sziveltdjillii ja tai-
teilijoilla, liiiikiireillii sekd eriiilld muilla palkansaajaryhmill2i on omat erityis-
eldkkeensd.

Vapaaehtoinen lisiieliike. Vuonna 1 988 voimaan tulleella lisiieliikejiirjestylld
palkansaajat voivat nostaa eldketurvaansa.

Lisdeldkkeend voidaan saada 10-50 SUR kuukaudessa. Vakuutettu voi
piiiittdd, haluaako hdn eldkkeensd kuukausierind vai yhden vuoden eldkkeen
etukdteen kertasuorituksena. Lisiieldke edellyttiid vakuutusmaksujen maksa-
mista vdhintiizin viiden vuoden ajalta. Vakuutusmaksujen maksaminen voi-
daan aloittaa vielii yleisen eldkejdrjestelmdn eldkeiiissd edellyttzien, ette ty6nte-
koa jatketaan. Ttilltiin lisiieliike tulee maksuun viiden vuoden kuluttua.

Liseieldkkeet rahoitetaan vakuutettujen vakuutusmaksuilla ja valtion rahoi-
tustuella. Vakuutetun vakuutusmaksun suuruus riippuu halutun liszieliikkeen
mdiirzistai ja vakuutukseen tuloiristzi. Vakuutettu voi lopettaa vakuutusmaksu-
jen maksamisen ennen eliikeikiiii. Tiill<iin vakuutusmaksut palautetaan 8 pro-
sentilla vdhennettyinri. Jos vakuutettu kuolee ennen eldkeikdd, vakuutusmak-
sut palautetaan omaisille tdysimtidriiisind.

Eliikkeiden tarkistaminen. Elzikkeitii tarkistetaan ensimmdisen kerran 10
vuoden kuluttua niiden alkamisesta ja sen jiilkeen joka toinen vuosi. Tarkis-
tuksen suuruus on noin puolet keskimzieirziisestd ansiotason noususta.

Rahoitus. El?iketurvan rahoituksesta vastaavat tytinantajat ja valtio. Tytin-
antajien osuus ot 4,4-9 prosenttia palkasummasta ja tytialasta riippuen. Pie-
nin maksuosuus on valtion maatiloilla, suurin kaivosteollisuudessa. Valtio
maksaa noin puolet kaikista kustannuksista. Ntiistd maksuista rahoitetaan
my<is sairaus-, ditiys- ja ty<itapaturmaetuudet.

Hallinto. Kunkin tasavallan sosiaaliturvaministeri<i ja ammattiliitot vastaa-
vat yhdessii eldkejiirjestelmdn hallinnosta.

Eldkkeen mytint[misestd ja maksamisesta pzidttzid sen piirin sosiaaliturva-
osasto, jonka alueella hakija asuu. Pdiittiivd elin on eldkkeenmiiiirzizimislauta-
kunta, jonka jdsenind ovat sosiaaliturvaosaston johtaja, valtiovarainministe-
ricin edustaja sekd ammattiliittojen edustaja. Tytipaikan ammattiyhdistyksen
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sosiaaliturvakomissio liihettiiii eliikehakemuksen palkkatietoineen sosiaalitur-
vaosastolle.

Ty<ikyvytttimyyden mddrittely tehdzidn asiantuntijakomiteassa, jossa on kol-
me erikoisldzikzirid, yksi ammattiliittojen edustaja sekd yksi lakimiesjdsen, joka
on asianomaisen piirin sosiaaliturvan asiantuntija. Tiimii komitea toimittaa
lausuntonsa eldkkeenmiiiirddmislautakunnalle, joka mycint66 eliikkeen.

Ammattiliitot pitzivzit yritysrekisterid, kerddvdt vakuutusmaksut ja avusta-
vat valitusten tekemisessd. Varsinaisina valituselimind ovat edunsaajan asuin-
piirin Ty<itdtekevien edustajain piirineuvoston toimeenpaneva komitea ja
ylimpiinii tasavallan vastaava komitea.

Tyti- ja sosiaaliasioiden valtionkomitea toimii hallinnon koordinoivana eli-
mend koko Neuvostoliiton puitteissa.

Elilkeuudistus vuosina 1 991 -92
Eldketurvaa uudistetaan vuosina l99l-92. Yleisessti eliikejiirjestelmzlssd ryh-
dytddn maksamaan kolmenlaisia eliikkeitii - ty<ieliikkeitd, tytisuhde-eliikkeitii
ja sosiaalielakkeita. Tytieliikkeet ovat samoja kuin nykyiset yleiset eliikkeet.
Tytisuhde-eliikkeitii maksetaan henkilciille - esimerkiksi lentiijille - joihin ei
tycin luonteesta johtuen voida soveltaa normaaleja elzikesdiinntiksi2i. Sosiaali-
eliikkeitii maksetaan henkil<iille - esimerkiksi syntymiistddn saakka ty<ikyvyt-
t<imille - jotka eivdt voi saada tytintekoon perustuvia eliikkeitii.

Elzikkeen mf;iirii sidotaan ansiotuloon ja tyciuran pituuteen. Tiiysi el6ke on 75
prosenttia eldkkeen perusteena olevasta ansiotulosta. Eliikeprosentti on alem-
pi, jos tytiuran pituus ei oikeuta tdyteen eldkkeeseen. Eldkkeen perusteena ole-
vassa tulossa otetaan huomioon koko tulo neljd kertaa maan vdhimmdispalkan
suuruiseen mddriidn asti. Sen ylittiiviiltii osalta huomioon otetaan mddrd, joka
on tietyssd suhteessa v?ihimmdispalkkaan. Kokonaisuutena eldkkeen perustee-
na olevaan tuloon otetaan mukaan 75-100 prosenttia tulon miiiirdstii riip-
puen. Se osa ansiotulosta, joka ylittae l0 kertaa vzihimmdispalkan, jdd eldkkeen
perusteena olevan tulon ulkopuolelle.

Neuvostotasavallat, autonomiset alueet, paikalliset neuvostot ja yksittziiset
ty<ipaikat voivat maksaa omista varoistaan lisiieliikkeitii eldkkeensaajilleen.

Eliikkeitii tarkistetaan vuosittain palkkojen ja elinkustannusten mukaan,
vdhint66n kuitenkin kahdella prosentilla.

Eldkkeiden rahoitusta varten perustetaan yksi yhteinen eldkerahasto, josta
hoidetaan kaikki eldkemenot.

10.3. LJnkari
Eliikejiirjestelmdt:
- yleinen eldkejdrjestelmd
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10.3. 1. Yleinen eliikejiirjestelmd

Uloffuvuus. Yleiseen eliikejiirjestelm?idn (vuodelta 1975) kuuluvat palkansaajat
sekd kdsiteollisuus- ja maatalousosuuskuntien jzisenet. Itsendisiste yrittejiste
jdrjestelmdiin kuuluvat kiisiteollisuuden harjoittajat, v?ihittiiiskauppiaat,
maanviljelijiit sekii taiteilijat ja lakimiehet.

Etuudet. Elzike-etuuksina maksetaan vakuutusajan pituuteen ja ansioihin
suhteutettuja vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja perhe-elekkeite. Lisdksi makse-
taan hautausavustuksia.

Vanhuuself,ke. Vanhuuseldke maksetaan naisille 55 ja miehille 60 vuoden
iiissii l0 vuoden vihimmdisvakuutusajan jiilkeen. Vuonna l99l ja sen jdlkeen
eldkkeelle jaAvilte tullaan edellyttzimddn viihintiian 20 vuoden vakuutusai-
kaa. Epdterveellisissd ttiissd eliikeikiii alennetaan vakuutusvuosien mddrdstd
riippuen.

Vanhuuseldkkeen miiilrii on 33 prosenttia kolmen parhaan vuoden keskian-
siosta viideltii viimeiseltzi vuodelta l0 vakuutusvuoden jdlkeen. Sen jiilkeen
eldkkeen miidrii kasvaa 2 prosenttiyksik<illii vuodessa 25 vuoteen ja sen jiilkeen
I prosenttiyksik<illii vuodessa 32 vuoteen ja lopuksi 0,5 prosenttiyksiktilld vuo-
dessa 42 vuoteen asti. Eliikkeen enimmdismiidrd on 75 prosenttia eldkkeen
perusteena olevasta ansiotulosta 42 vakuutusvuoden jdlkeen. El6kkeell6 on
rahamddrdinen vdhimmiiismiiiirii. Pientei elzikettii saavalle voidaan maksaa
puolisokorotusta.

Eliikkeen lykkdziminen normaalin ekikeizin yli nostaa eldkkeen m2idrdd 7 pro-
sentilla vuodessa, enintddn kuitenkin 95 prosenttiin elzikkeen perusteena ole-
vasta ansiotulosta.

Tytikyvytttimyyselflke. Tycikyvytt<imyyseliikkeend maksetaan tdyttd eldkettd
ja osaeliikett?i. Tiiysi eldke edellyttee tydkyvyn tiiydellistd menettdmistd. Osa-
eldke maksetaan, jos ty<ikyvyn menetys ei ole tiiydellistd mutta on vdhintiiein
kaksi kolmasosaa.

Eldkkeen saamiseksi vaadittava vakuutusaika riippuu vakuutetun idstd. En-
nen 22 vuoden ikiiii ty<ikyvytttimdksi tulevalta ei vaadita tiettyd vakuutusai-
kaa. Vakuutusaikavaatimus on kaksi vuotta22vuoden idssd, neljii vuotta 22-
24 vuoden idssd, kuusi vuotta 25-29 vuoden i6ss6, kahdeksan vuotta 30-34
vuoden iiissii ja l0 vuotta 35 vuoden izin tdytt[misen jiilkeen.

Tdyden ty<ikyvytttimyyseldkkeen miiiirii on 56 prosenttia eldkkeen perustee-
na olevasta ansiotulosta, joka lasketaan samalla tavalla kuin vanhuuseldkkees-
s6. Eldkkeen mddrd nousee asteittain 68 prosenttiin eliikkeen perusteena ole-
vasta ansiotulosta vakuutusvuosien lukumtidriin kasvaessa vdhimm?iism?iiiris-
tii 25 vuoteen. Kun vakuutusvuosien mddrd ylittiiii 25, ty<ikyvytttimyyseldke
on 105 prosenttia vanhuuseldkkeen mdiiriistii. Jatkuvaa hoitoa tarvitsevan
eldkkeensaajan eliikettd korotetaan 5 prosentilla eldkkeen perusteena olevasta
ansiotulosta.

Osaeldkkeen mddrd on tdyden ty<ikyvytttimyyden perusteella maksettavan
el2ikkeen mddrzi 5 prosentilla el2ikkeen perusteena olevasta ansiotulosta vdhen-
nettynd.

Tytilclrvyttdmyyseliikkeelld on sama vdhimmdismdiird kuin vanhuuseldkkeelld.
Perhe-ellike. Perhe-eliikettri maksetaan naisleskelle, ty<ikyvytt<imdlle mies-
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leskelle, naispuoliselle avopuolisolle, eronneelle naiselle, lapsille sekzi huollet-
taville vanhemmille ja isovanhemmille.

Perhe-eldkkeen saamiseksi vaaditaan, ettd edunjiittiijii sai eldkettd tai oli
kuollessaan oikeutettu tytikyvyttrimyyseliikkeeseen.

Leskeneliike. El?ike on naisleskelle puolet edunjtittiijiin eldkkeestd, jos leski
on edunjiittiijiin kuollessa tdyttdnyt 55 vuotta tai on ty<ikyvyton tai huoltaa
vdhintddn kahta lasta. Eldkkeen maksaminen aloitetaan myris silloin, kun leski
tiiyttiiii l5 vuoden kuluessa edunjiittiijiin kuolemasta 55 vuoden idn tai tulee
ty<ikyvyttrimdksi. Nainen, joka oli mennyt avioliittoon 60 vuotta tdyttdneen
miehen kanssa, saa leskeneldkkeen, jos avioliitosta on syntynyt lapsi tai
avioliitto oli jatkunut vzihintzizin viisi vuotta. Jos leski saa eldkettd my<is oman
ty<iskentelynsd perusteella, hdn voi valita elzikkeistd suuremman.
..Ty<ikyvyttin miesleski saa leskenelzikkeen, jos hdnen toimeentulonsa oli ollut

riippuvainen vaimosta vzihintddn vuoden ajan.
Naisleskelle, joka ei tdytd normaalin leskenelzikkeen saamisen edellytyksid,

maksetaan viiliaikainen eliike yhden vuoden ajan. Naispuolinen avopuoliso saa
viiliaikaisen el?ikkeen yhden vuoden ajan. Edellytyksenzi on, ettd avopuolisoilla
on yhteinen lapsi ja he olivat asuneet yhdessd vdhintiidn vuoden ajan tai, jos
lasta ei ole, olivat asuneet yhdessii viihint66n 10 vuotta.

Eronnut nainen saa leskeneldkkeen, jos hdn oli oikeutettu elatusapuun puo-
lisoltaan. Eliike on enintddn elatusavun suuruinen.

Avioliiton solmivat leskeneldkkeen saajat menettdvdt el6kkeens6, mutta saa-
vat kertasuorituksena yhden vuoden leskeneldkkeen.

Lapseneliike. Lapseneliike maksetaan alle l6-vuotiaalle tai alle l9-vuotiaalle
opiskelevalle lapselle. Eldkkeen m66rd on 25 prosenttia edunjettejAn eldkkees-
tii. Tdysorvolle el6ke on puolet edunjiittiijiin eliikkeest2i. Tzimii m56rd makse-
taan my<is puoliorvolle, jonka elossa oleva vanhempi on ty<ikyvyton.

Vanhemmat ja isovanhemmat. Eliike maksetaan huollettaville, tytikyvyttd-
mille edunjiittiijiin vanhemmille ja isovanhemmille, jos edunjiittiijii oli huolta-
nut heitd vzihintiiiin 10 vuoden ajan tai, jos he tulevat ty<ikyvyttomiksi l0
vuoden kuluessa edunjiittiijiin kuolemasta eikd heillZi ole huoltajaa. Eldke on
puolet edunjiittiijtin eldkkeestd.

Perhe-eliikkeiden yhteismiiiirii. Perhe-ekikkeet ovat enintddn 125 prosenttia
edunj?ittiijiin eliikkeestii. Perhe-eliike jaetaan suhteessa edunsaajien kesken.

Hautausavustus. Tasasuuruinen hautausavustus maksetaan sekd edunjdttd-
jiin ettii hdnen huoltamansa henkil<in jiilkeen.

Indeksitarkistus. Vanhuuseldketfd, osaty<i\rvyttimyyselzikettii ja perhe-eldket-
lli tarkistetaan vuosittain 2 prosentilla 70 woden ikddn asti ja sen jdlkeen 7 pro-
sentilla. Teyt6 ty<ikyvytttimyyseliikettii tarkistetaan vuosittain 7 prosentilla.

Rahoitus. Eldkkeet kustannetaan samoista vakuutusmaksuista sairaus-, ta-
paturma- ja lapsilisiietuuksien kanssa.

Palkansaajien vakuutusmaksut ovat progressiivisesti 2-15 prosenttia ansio-
tulosta. Valtio maksaa tytinantajana l0 prosenttia, maatalousosuuskunta 29
prosenttia ja muut ty<inantajat 40 prosenttia palkkasummasta.

Valtio maksaa lisiiksi ne menot - noin 40 prosenttia viime vuosina - joita
vakuutusmaksut eivdt kata.

Hallinto. Sosiaalivakuutuslaitos paikallistoimistoineen vastaa eldkejdrjestel-
mzin hallinnosta.
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11. Muita maita

1 1.1. Australia
Eliikejiirjestelmdt:
- kansaneldkejiirjestelmii
- vapaaehtoiset lisiiel?ikejiirjestelmrit

(l dollari/AUD = 3,00 FIM)

1 1. l. 1. Kansanellkejiirjestelmd

Ulottuvuus. Kansaneldkejiirjestelmdiin (vuodelta 1947) kuuluvat Australiassa
asuvat henkiltit.

Etuudet. Kansaneldkejiirjestelmdstd maksetaan tulosidonnaisia vanhuus-,
tytikyvyttrimyys- ja perhe-elakkeita.

Eftikkeet maksetaan ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta vain, jos ne oli
mytinnetty ennen Australiasta muuttoa.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan miehelle 65 ja naiselle 60 vuoden
iiiss6. Lisiiksi vaaditaan, ettd vakuutettu on asunut Australiassa tai vaihtoeh-
toisesti Isossa-Britanniassa tai Uudessa-Seelannissa yhtdjaksoisesti l0 vuoden
ajan. Eliikkeen saaminen ei vaadi tytinteon lopettamista.

Vanhuuseliikkeen mliiirii on yhdelle eliikkeensaajalle enintddn 141,20 AUD
viikossa. Avioliitossa olevalle eliike on eninttizin 117,70 AUD viikossa, jos
molemmat puolisot saavat eliikkeen. Aviovaimolle, jonka toimeentulo on riip-
puvainen puolisosta ja joka ei ikiinsii vuoksi saa omaa ekikettii, voidaan mak-
saa sama elzike kuin eliikeiiin tdyttdneelle.

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan eriiitii korotuksia. Lapsikorotusta makse-
taan enintddn24,15 AUD viikossa alle l3-vuotiaasta huollettavasta lapsesta,
35,25 viikossa l3-15-vuotiaasta lapsesta ja l7 AUD viikossa opiskelevasta,
l6-24-vuotiaasta lapsesta. Yksinhuoltajalle maksetaan huoltajan avustusta
enintiidn l2 AUD viikossa. Saman suuruista avustusta maksetaan, kun aviolii-
tossa oleva ei pitkiiaikaisen sairauden vuoksi voi asua puolisonsa kanssa.
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Vuokra-avustusta maksetaan enintddn 15 AUD viikossa tar 20 AUD viikossa,
jos eldkkeensaaja huoltaa lasta.

Kaikki vanhuuseldke-etuudet ovat tulosidonnaisia muille paitsi sokeille hen-
kil<iille. Tuloharkinnassa ei oteta huomioon 1.000 AUD:n suuruista vuositu-
loa. Muutoin otetaan huomioon kaikki Australiasta ja ulkomailta saatavat
tulot. Alle 7O-vuotiaalla triyttii elzikettd alennetaan 0,50 AUD:a jokaista I
AUD:n suuruista muuta tuloa kohden, kun se yksindiselld eldkkeensaajalla
ylittiiii 40 AUD viikossa tai avioparilla 70 AUD viikossa. Kun muut tulot
ylittdviit yksinriiselld 298,40 AUD tai avioparilla 500,80 AUD viikossa, ei eld-
kettd enii2i makseta. Eldkkeensaajalla,joka on tiiyttdnyt 70 vuotta, tuloharkinta
on lievempiiii. Eliikkeen maksaminen loppuu, kun muut tulot ylittzivdt yksindi-
selld 302,90 AUD tai avioparilla 504,60 AUD viikossa. Yksindinen eleikkeen-
saaja, joka on tdytteinyt 70 vuotta, saa aina eliikkeenzi veihintddn 51,45 AUD, ja
aviopari vastaavasti yhdessii vdhinftizin 85,80 AUD viikossa. Tuloharkinta
tehdddn tulojen asemesta omaisuudesta, jos vanhuuseldke sen vaikutuksesta
tulee pienemmdksi.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseldke edellyttzizi vzihintddn l6 vuo-
den ik65 ja ainakin 85 prosentin suuruista, pysyvdd ty<ikyvytttimyyttd. Sokea
henkilti on aina oikeutettu eldkkeeseen. Eliike myonnetzidn vakuutetulle, joka
asuu Australiassa tyokyvyttomeiksi tullessaan. Jos tyokyvyttdmyys alkaa
Australian ulkopuolella, vaaditaan 10 vuoden yhtdjaksoista asumista Austra-
liassa.

Tytikyvytt<imyyseliikkeen miiiirii on saman suuruinen kuin vanhuuseldke.
Eldkkeeseen maksetaan samoja korotuksia kuin vanhuuseldkkeessii. Elfikkeen-
saajan hoidosta huolehtivalle aviopuolisolle voidaan maksaa saman suuruista
eldkettai kuin huollettavasta aviovaimosta vanhuuseldkkeessd. Ty<ikyvytto-
myyseliike on tulosidonnainen samalla tavalla kuin vanhuuseldke.

Perhe+liike. Perhe-elzikkeen saaminen edellyttdd, ettd eldkkeenhakija asuu
elzikettd hakiessaan Australiassa tai on asunut siellii yhtiijaksoisesti viihintddn
viisi viimeistd vuotta tai yhteensd vdhintddn 10 vuotta.

Perhe-eldke on kdytiinn<issd toimeentuloturvaan kuuluva etuus, koska sen
saaminen ei aina edellyti puolison kuolemaa.

Leskeneliikettii maksetaan naisleskelle, joka huoltaa alle 16-vuotiasta tai alle
2S-vuotiasta opiskelevaa lasta. Leskenelzikkeen voi saada my<is nainen, joka oli
eldnyt avoliitossa edunjiittiijiin kanssa vdhintdiin kolmen vuoden ajan ja ollut
tdstd taloudellisesti riippuvainen. Samoin leskenelzikkeen voi saada eronnut
nainen, miehen viihint[zin kuuden kuukauden ajaksi hylkiiiimii nainen, sekd
nainen, jonka aviomies on mielisairaalassa tai vankilassa viihintddn kuuden
kuukauden ajan.

Vflliaikainen leskenavustus maksetaan enintdiin l2 viikolta nais- tai miesles-
kelle, jolla ei ole huollettavaa lasta.

kskenel:ike maksetaan mytis lasta huoltavalle yksinhuoltajalle, joka ei saa
varsinaista leskeneldkettii. Yksinhuoltajaksi katsotaan naimaton Aiti tai ise,
eronnut mies, avio- tai avopuolisostaan vzilien rikkoutumisen tai pitkiiaikaisen
sairauden vuoksi erilkirin asuva henkil<i, vankilaan yli kahdeksi viikoksi tuo-
mitun henkil<in avio- tai avopuoliso sekd mies, jonka avio- tai avopuoliso on
kuollut.

Leskeneldkkeen, vdliaikaisen leskenavustuksen ja yksinhuoltajan elzikkeen
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mfliiriit ovat yksinriisen henkildn vanhuusekikkeen suuruisia. Lapsista makse-
taan lapsikorotusta ja huoltajan avustusta kuten vanhuuseldkkeessd. Perhe-
eldkkeen tuloharkinta tehdddn lapsettomalla eldkkeensaajalla samoilla perus-
teilla kuin yksindiselld, alle 70-vuotiaalla vanhuuseldkkeen saajalla. Lasta
huoltavalla elzikkeen maksaminen lopetetaan, kun muut tulot ylittiivdt 382,40
AUD viikossa. Lapsettomalla raja on 298,40 AUD viikossa.

Perhe-eldkkeen saajalle voidaan maksaa asumislisiiii ja hautausavustusta.
Molemmat ovat tulosidonnaisia etuuksia.

Indeksitarkistus. Kansaneldkkeitd tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa -
kesdkuussa ja joulukuussa - kuluttajahintaindeksin perusteella.

Rahoitus. Kansaneldkkeet rahoitetaan verovaroista.
Hallinto. Sosiaaliturvaministeri<i vastaa kansaneldkejdrjestelmiin hallinnos-

ta. Ministeri<illii on kuusi osavaltiotoimistoa ja noin 215 aluetoimistoa.

| | .l .2. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelm[t

Ulottuvuus. Yksityisen sektorin palkansaajista noin 40 prosenttia on lisdeldke-
jiirjestelmien piirisszi. Toimihenkildi[e lisiieliiketurva on huomattavasti ylei-
sempzid kuin tyrintekijoille. Julkisen sektorin toimihenkiltiistd on noin 90 pro-
senttia ja ty<intekijoistd noin 60 prosenttia lisiieliikkeisiin oikeutettuja. Seuraa-
va kuvaus lisiieldketurvasta koskee yksityistii sektoria.

Etuudet. Kertasuoritteiset etuudet ovat yleisempiii kuin jatkuvat eldkkeet.
Tytipaikkaa vaihtava vakuutettu yleensd menettdd kartuttamansa eldkeoikeu-
den muulta kuin omien vakuutusmaksujensa osalta.

Yanhuuselflke maksetaan tavallisesti 65 vuoden i6ssd. Toimihenkil<iillii tyy-
pillinen etuus on kertasuoritus, jonka tiiysi maidrd on 6-7 kertaa vuosipalkka
40 vuoden palvelusajan jzilkeen. Jos jrirjestelmdstd maksetaan jatkuvaa el6ket-
td, sen tdysi mddrd on 60-70 prosenttia loppupalkasta 40 vuoden jdlkeen.
Ty<intekijriilld etuudet ovat yleensd alempia, esimerkiksi 3-4kertaa vuosipal-
kan suuruinen kertasumma.

Toimihenkiltiile gdkyvytttimyyseliike on tavallisesti 60-75 prosenttia pal-
kasta 3-6 kuukauden odotusajan jdlkeen. Eliikettii maksetaan joko eldkeikdiin
asti tai esimerkiksi kahdelta vuodelta, jonka jiilkeen maksetaan saman suurui-
nen kertasuoritus kuin kuolemantapauksen yhteydesszi. Ty<intekij<iille ty<iky-
vytttimyyseHkkeite maksetaan harvemmin. Heille voidaan maksaa saman
suuruinen kertasumma kuin kuolemantapauksen yhteydessd.

Perhe-eliikkeitii maksetaan yleensd vain siind tapauksessa, ettd vakuutettu
kuolee tytissii ollessaan. Tavallisimmin perhe-eldke maksetaan kertasuorituk-
sena. Yritysten johtoon kuuluvilla tiiysi etuus on yleisesti 5-6, toimihenki-
l6ilH 3-4 ja ty<intekijdille I -2 kertaa vuosipalkka 40 vakuutusvuoden jdl-
keen.

Rahoitus ja hallinto. Vanhuus- ja perhe-eldkkeiden kustannuksiin vakuute-
tut maksavat tavallisesti 5 prosenttia palkastaan. Tycinantaja maksaa 5-10
prosenttia palkoista etuuksien tasosta ja rahoitustavasta riippuen. Tytikyvytt<i-
myyseldkkeet ty<inantajat kustantavat yleensd yksin. Lisiieliikejiirjestelyt hoi-
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detaan joko vakuutuksella vakuutusyhtitiissd tai yritysten omilla eldkelaitoksil-
la.

11.2. Japani
Ekikej2irjestelmrit:

- yleinen eldkejiirjestelmzi
- kansaneldke
- palkansaajien liszieldke

- korvaava ty<inantajakohtainen lisdeldke

- muut elzikejzirjestelmdt
- maatalouden, metsdtalouden ja kalastusosuuskuntien ekikejiirjestelmii
- maatalouden harj oittaj ien lisiiel?ikej iirj estelmd

- kaivosmiesten lisiieliikejiirjestelmd
- julkisten laitosten el?ikejiirjestelm6t

- kuntien eldkejdrjestelmdt
- valtion eldkejdrjestelmdt

- vapaaehtoiset lisiiel[kejiirjestelmdt

(l jeni/JPY = 0,03 FIM)

I | .2.1 . Yleinen eliikejiirjestelml
Ulottuvuus. Kansaneldkejdrjestelmdssd ja palkansaajien eldkejdrjestelmzissd
vuonna 1986 tehdyn uudistuksen jdlkeen jdrjestelmdt muodostavat kiintedn
kokonaisuuden, jossa kansaneliike kattaa palkansaajatja itsendiset yrittdjdt, ja
lisiieliike palkansaajat. Huhtikuusta 1991 ldhtien yrittiijiit voivat jdrjestdd itsel-
leen vapaaehtoisen lisdeliikkeen erillisestd lisiieliikejiirjestelmdstd. Palkansaa-
jan ja yrittiijiin aviovaimo, joka ei ole tycisszi kodin ulkopuolella, kuuluu pakol-
lisesti kansaneldkkeen piiriin.

Vanhuuseldkkeen osalta tyonantajat voivat irrottaa palveluksessaan olevat
palkansaajat lisiieliikeosasta tytinantajan oman eliikejiirjestelyn alaisuuteen.

Etuudet. Eliikejiirjestelmiin kansaneldkeosasta maksetaan tasasuuruisia van-
huus-, ty<ikyvytttimyys- ja perhe-el?ikkeitii sekd hautausavustuksia. Lisdeldke-
osasta maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suhteutettuja vanhuus-,
ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-elakkeita. Eldkkeet maksetaan ulkomaille.

Tulosidonnaisia eliikkeit?i voidaan maksaa niille henkil<iille, jotka eivdt ole
oikeutettuja varsinaisiin eliikkeisiin.

Vanhuuseliike. Kansaneliike maksetaan 65 vuoden idssd ty<inteon jatkami-
sesta riippumatta. Tiiyteen eldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden vakuutusaika.
Eldkkeen mddrdd alennetaan suhteessa, jos vakuutusaikaa on vdhemmrin kuin
40 vuotta. Siirtymiikauden sddnncikset ovat tdssd voimassa 20 vuoden ajan.
Ennen vuotta 1927 syntyneet saavat tdyden eliikkeen 25 vuoden vakuutusajal-
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la. Tdmdn jdlkeen vakuutusaikavaatimus kasvaa yhdellii vuodella kutakin syn-
tymdvuotta kohti, kunnes vuoden l94l jilkeen syntyneilta edellytetiiiin 40
vakuutusvuotta.

Eldkkeen miiiirii on 56.775 JPY kuukaudessa tdyden vakuutusajan jzilkeen.
Siirtymiikautena, joka jatkuu vuoteen 2006, maksetaan ansioperusteista lisd-
eldkettzi saavan miehen alle 65-vuotiaalle vaimolle kansaneldkettd niin paljon,
ettii puolisoiden yhteinen kansaneldke on ainakin 56.775 JPY kuukaudessa.
Huollettavista lapsista maksetaan tasasuuruiset korotukset.

Palkansaajille ansioperusteinen lisiieliike maksetaan 60 vuoden iiistii. Tiil-
l<iin eliikkeensaajalle maksetaan my<is tasasuuruinen kansaneldke 65 vuoden
ikii:in asti, jonka jzilkeen sen maksu siirtyy kansaneldkkeeseen. Eliikkeen otta-
minen ennen 65 vuoden ikiiii edellyttdd tycinteon lopettamista. Liszieldkkeessd
naisten eliikeikii on 55 vuotta, mutta se tullaan nostamaan 60 vuoteen 20 vuo-
den siirtymdkauden kuluessa. Ennen 60 vuoden ik66 otettu eldke edellyttzid
ty<inteon lopettamista.

Lisdeldkkeen miiiirli on 0,75 prosenttia indeksilld tarkistetuista keskimdiirdi-
sistd koko vakuutusajan kuukausiansioista vakuutusvuosien mddrdllii kerrot-
tuna. Tuohon 0,75 prosenttilukuun siirrytdzin kuitenkin asteittain 20 vuoden
siirtymdkauden kuluessa. Ennen vuotta 1927 syntyneillZi el2ikkeen karttumis-
prosentti on yksi. Prosenttilukua alennetaan asteittain syntymdvuoden mu-
kaan niin, ettd vuoden 1946 j?ilkeen syntyneillii luku on 0,75. Tiiyden el[kkeen
mddrdksi tulee 30 prosenttia el[kkeen perusteena olevasta tulosta 40 vakuutus-
vuoden jdlkeen.

Ty<intekoa jatkavan eldkkeensaajan eldkettd alennetaan asteittain, kun an-
siot ylittdvrit 90.000 JPY kuukaudessa. Kun ansiot ylittdvdt 250.000 JPY kuu-
kaudessa, eldkkeestd maksetaan 20 prosenttia.

Tytikyvytttimyyseliike. Ty<ikyvytt<imyyseldke maksetaan vakuutetulle, joka
on menettdnyt ty<ikyvystiidn vdhintzidn kolme neljdsosaa. Kansaneldkkeessd
vakuutusmaksut vaaditaan viihintaiiin yhdeltd vuodelta ja palkansaajien lisd-
eliikkeessri vdhintddn kuudelta kuukaudelta.

Kansaneliikkeenii maksettavan tytikyvyttomyyseliikkeen mddrd on yhtd suu-
ri kuin vanhuuseldke. Jos edunsaaja tarvitsee jatkuvasti toisen henkil<in hoitoa,
eliikettd korotetaan 25 prosenttia. Lisiieliikkeenii maksetaan ty<ikyvytt<imdksi
tuloon mennessd karttunut eltikeoikeus.

Perhe-ellike. Perhe-elekkeita maksetaan kansaneliikkeessfl naisleskelle ja
lapselle, tisiletiikkeessii sekd nais- ettzi miesleskelle ja lapselle. Perhe-eliike voi-
daan maksaa edunjiittiijiistii taloudellisesti riippuvaisille muille omaisille, jos
edunjiittiijiilte ei jee leskeii eikd lasta.

Kansaneldkkeessd perhe-eldkkeen saaminen edellyttzid, ettd edunjiittiijii oli
oikeutettu eldkkeeseen. Lisdeldkkeessd edellytetddn, ettd edunjdttiijii oli maksa-
nut vakuutusmaksut viihintddn kuudelta kuukaudelta tai sai itse eltikettd.

Kansaneldkkeessd leskeneliike maksetaan 60-64-vuotiaalle naisleskelle. Jos
nainen jdd leskeksi ennen 60 vuoden ik6?i, elzikkeen maksu aloitetaan vasta
tuossa iiissii. Eldke muutetaan vanhuuseldkkeeksi 65 vuoden iiissd. Leskenelaike
on vanhuuseldkkeen suuruinen.

Mycis liszieldkkeessd leskeneldkkeen maksaminen aloitetaan 60 vuoden idss6.
Eldkkeen maidrii on edunjdttiijiin eliikeoikeuden suuruinen.

Lapselle el6ke maksetaan l8 vuoden ikiiiin asti. Kansaneldkkeessd lapsenelti-
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ke maksetaan 20 vuoden ikziiin, jos lapsi on ty<ikyvyttin. Tdmdn jzilkeen h6n
saa oman tydkyvytt<imyyseldkkeen. Lisdeldkkeessd lapseneldke maksetaan tyci-
kyvytttimdlle lapselle ilman ikzirajaa. Lapselle eldke on yksin tai yhdessd lesken
kanssa edunj iittiij 2in elzikeoikeuden suuruinen.

Hautausavustus. Hautausavustus on kansaneldke-etuus. Se maksetaan edun-
jiittiijiin jilkeen, joka ei ollut saanut eldkettd tai joka oli maksanut vakuutus-
maksut vdhintd[n kolmelta vuodelta. Hautausavustuksen suuruus riippuu
vakuutusvuosien lukumidrlstii.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia elzikkeitii tarkistetaan elinkustannusin-
deksin muutoksen perusteella kerran vuodessa - huhtikuussa.

Rahoitus. Kansanelflkkeet rahoitetaan vakuutettujen vakuutusmaksuilla ja
valtion tuella. Vakuutettu palkansaaja ja yrittiijii sekd perheenemdntd maksa-
vat tasasuuruisen maksun, joka on 8.400 JPY kuukaudessa. Vuodesta l99l
lzihtien tdtd maksua nostetaan vuosittain 400 JPY:llii. Valtio maksaa noin kol-
masosan kansaneldkkeiden kustannuksista. Jos vakuutettu ei pysty maksa-
maan vakuutusmaksuja, h[net voidaan vapauttaa niistii enintdzin kolmasosalta
tiiydeltii maksuajalta eldkkeen mddrdn alentumatta. Tdm[ kolmasosa vastaa
valtion osuutta eldkemenoista.

Lisiieliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tyonantajien vakuutusmaksuilla
ja valtion tuella. Naispuolisesta vakuutetusta maksu on 13,8 (14,15 vuodesta
l99l Hhtien) ja miespuolisesta 14,3 (14.5 vuodesta 1991 Hhtien) prosenttia
ansiotulosta. Vakuutettu ja ty<inantaja maksavat maksun puoliksi. Naispuoli-
sen vakuutetun maksua nostetaan 0,15 prosenttiyksikktiii vuosittain, kunnes se
tulee yhtd suureksi miespuolisen vakuutetun maksun kanssa. Valtio maksaa
viidesosan lisiieliikkeiden kustannuksista.

El2ikkeitii varten on kaksi rahastoa. Kansanelzikerahasto on noin yhden vuo-
den ja liszieldkerahasto noin kuuden vuoden eldkemenon suuruinen. Lisdeldke-
rahastoa on tarkoitus pitemmdllii tiihtiiimell[ alentaa yhden vuoden eldkeme-
non suuruiseksi.

Hallinto. Kansaneldkkeiden ja lisiieliikkeiden hallinto on Sosiaalivakuutus-
laitoksella ja sen paikallisilla hallintoyksikdilH.

Sosiaali- ja terveysministeri<illii on eliikejiirjestelmdn yleisvalvonta.
Alueelliset valituselimet toimivat ensimm[isend valitusasteena ja sosiaali- ja

terveysministeri<in valituslautakunta toisena asteena. Viimeksi mainitun pdd-
t<iksistd on mahdollista valittaa yleisiin tuomioistuimiin.

Korvaava ty<intajakohtainen listieliike

Palkansaajien eliikekassajiirjestelmiln (vuodelta 1966) avulla tyonantaja voi
ansioperusteisen vanhuuseliikkeen osalta irrottaa palveluksessaan olevat ylei-
sestd eliikejiirjestelmdstd oman elzikejdrjestelyn alaisuuteen. Sosiaali- ja ter-
veysministeritin luvalla tapahtuva irrottautuminen edellyttdd, ettd eldkekassan
piiriin tulee v?ihintiiiin 500 vakuutettua, vakuutettuja edustava ammattiliitto
siihen suostuu, vakuutetut osallistuvat eldkejiirjestelyn hallintoon ja eldkekas-
san taloudellinen tila on vakaa.

Eldkekassan voi perustaa yksi yritys, kaksi kiinteAsti toisiinsa yhteydessd
olevaa yritystd tai useita samalla teollisuuden tai ammattialalla toimivaa yri-
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tystd. Vuonna 1989 eliikekassoj a oli 1.259 kappaletta ja niiden piirissd 8,2 mil-
joonaa vakuutettua.

Vanhuuseldke maksetaan tavallisimmin 60 vuoden iiistzi. Eliike muodostuu
korvaavasta osasta ja liszielzikeosasta. Ensiksi mainittu korvaa yleisen eliikejiir-
jestelmdn lisrieldkkeen ja jiilkimmdinen on yrityksen omaa lisdeldketurvaa,
joka on verrattavissa vapaaehtoiseen eldkkeeseen. Lisiieliikeosan on oltava
vdhintdfin 30 prosenttia korvaavasta osasta. Lisdelzikeosa voidaan maksaa ker-
tasuorituksena. Yleinen ekikejiirjestelmd maksaa korvaavan osan mukaiseen
eldkkeeseen tulevat indeksitarkistukset, samoin kuin eldkepalkan indeksitar-
kistukset ennen eldkkeelle siirtymistd. Korvaavan eldkkeen osalta eldketurva
siiilyy koskemattomana yhden kuukauden vakuutusajan jdlkeen, liszieliikeosan
osalta l5-20 vuoden vakuutusajan jdlkeen.

Ekikkeet rahoitetaan siirtemellA yleisestii eldkejdrjestelmdstd miespuolisten
vakuutettujen vakuutusmaksusta 3,2 prosenttiyksikk<iii ja naispuolisten va-
kuutettujen vakuutusmaksusta 3 prosenttiyksikk<iii tydnantajan eldkekassaan.
Valtio maksaa noin viidesosan korvaavien eldkkeiden kustannuksista. ElSkkei-
den rahoitus perustuu rahastointiin. Valtio valvoo sijoitustoimintaa. Jos eldke-
kassa lopettaa toimintansa, sen varat siirretddn yleiseen eldkejiirjestelmddn.

Vuonna 1989 kiiytt<i<in otetulla luottovakuutuksella katetaan yritysten eldke-
vastuut konkurssin yhteydessd.

I | .2.2. Muut el[kejiirjestelmdt

Maatalouden, metsiitalouden ja kalastusosuuskuntien palveluksessa olevilla on
oma, yleist?i eliikejiirjestelmdii korvaava eldkejrirjestelmzi. Kaivosmiehillii ja
maanviljelijtiillii on yleistd eliikejiirjestelmiid tiiydentiivdt eliikejiirjestelmtit.

Julkisen sektorin palveluksessa olevia varten on useita eldkejdrjestelmid.
Valtion palveluksessa olevia varten on 25, kuntien palveluksessa olevia varten
92 ja julkisten laitosten palveluksessa olevia varten kolme eldkejiirjestelmzizi.
Julkisen sektorin eldkejdrjestelmien etuudet yhtenziistetddn vuonna 1986 alka-
neen 20 vuoden siirtymiikauden kuluessa yleisen eliikejiirjestelmdn etuuksien
kanssa. Vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eldke muodostuvat tasasuuruises-
ta peruseldkkeestd, joka on sama kuin yleisssd eliikejiirjestelmdssd, ja ansiope-
rusteisesta eldkkeestd, jota karttuu 0,9 prosenttia keskiansiosta vakuutusvuotta
kohti.

I I .2.3 . Vapaaehtoiset lisiieliikej iirj estelmlt

Vapaaehtoinen lisdeliiketurva voidaan toteuttaa paitsi palkansaajien eldkekas-
sajdrjestelmdlld myris rekister<iidyll[ tai rekistertiimiittomiillii eldkejdrjestelyl-
H.

Rekisteriiidyn lisiieliikejiirjestelyn perustaminen edellyttdd valtiovarainmi-
nisteritin lupaa. Vuonna 1989 lisiieliikejiirjestelyjii oli 78.600 kappaletta. Va-
kuutettuja niissd oli yhteensti 8,5 miljoonaa. Eldkejdrjestelyn perustaminen
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vaatii vdhintiizin 20 vakuutettua, jos jdrjestely vakuutetaan vakuutusyhti<issd,
ja viihintiiiin 100 vakuutettua, jos jdrjestely toteutetaan eldkeseetio[e. Rekiste-
r<iidyistd lisiieliikejiirjestelyistd maksetaan vain vanhuuseldkkeitd. Valtaosa
eldkkeensaajista ottaa eldkkeensd kertasuorituksena. Etuus on mahdollista
ottaa my<is jatkuvana eldkkeend, mutta useimmiten pddoma-arvo on laskettu
siten, ettd elikettd maksetaan vain 5-10 vuoden ajan. Ansaittu eldkeoikeus
siiilyy koskemattomana | 5 -20 vakuutusvuoden jdlkeen. El2ikkeiden rahoitus
perustuu rahastointiin.

Rekistertiimlitttimien lisiieliikejiirjestelyjen suosio on vdhentynyt, koska ne
eivdt ole yritysten verotuksen kannalta kovin edullisia. Rekistertiimdtt<imien
lisiiel?ikejiirjestelyjen elSkevarat ovat yrityksen vapaassa kdyt<iss6, joten esi-
merkiksi konkurssissa vakuutetut voivat menettdd eldkeoikeutensa.

1 1.3. Kanada
Eliikejiirjestelmdt:
- kansaneltikejiirj estelmii
- yleiset lisiieliikejiirjestelmdt
- vapaaehtoiset lisiieliikej zirj estelmdt

(l dollari/CAD = 3,30 FIM)

1 1.3. 1. Kansaneliikejiirjestelmd

Ulottuvuus. Kansanekikejdrjestelmzidn kuuluvat Kanadassa asuvat henkiltrt.
Kansaneldkejdrjestelmd muodostuu vanhuuseliikkeestii (vuodelta 1952), eliike-
lisflstii (vuodelta 1966) ja aviopuolisolisiistii (vuodelta 1975). Kaikki etuudet
ovat tulosidonnaisia.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldke maksetaan 65 vuoden iiissii. Eliikkeen ottami-
nen ei edellytii ty<inteon lopettamista.

Tdyteen vanhuuseldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden asumisaika Kanadassa
18 vuoden iiin tdyttiimisen jdlkeen. Tiiysi eldke maksetaan mytis alle 40 vakuu-
tusvuoden perusteella, jos vakuutettu oli tiiyttdnyt 25 vuotta heindkuuhun
1977 mennessii ja on asunut Kanadassa joko viimeiset l0 vuotta viilitttrmiisti
ennen eliikkeen hakemista tai eldkkeen hakemista edeltziviin vuoden ja sen
lisiiksi kolme vuotta l8 ja 55 ikdvuosien viilillzi kutakin niitii vuosia kohti 55
vuoden i6n tiiyttiimisen jiilkeen, jolloin hiin oli ollut poissa Kanadasta.

Osaeldke maksetaan, jos asumisvuosia on tdyteen eldkkeeseen vaadittua
vdhemmdn, mutta on kuitenkin vzihintiidn 10. Jos asumisvuosia on alle 20,
vakuutetun edellytetddn eliikkeen saadakseen asuvan Kanadassa eltikehake-
musta hyvdksytt6essd.

Triyden vanhuuseldkkeen miiiirii on 343,13 CAD kuukaudessa. Osaeldkkeen
mddrii on 2,5 prosenttia tziydestii eliikkeestd asumisvuotta kohti.
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Vanhuuseldke on ollut tulosidonnainen vuodesta 1989 liihtien. Kun nettotu-
lot ylittdvdt 50.850 CAD vuodessa, eldkettd vdhennetddn joko l0 prosenttia
(15 prosenttia vuodesta l99l liihtien) jokaiselta 50.850 CAD ylittavriltzi dolla-
rilta tai kolmasosa eliikkeestd (koko eliike vuodesta 1991 liihtien) riippuen siitei
kumpi on vdhemmdn.

Eliike maksetaan ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta, jos eldkkeensaaja
oli asunut Kanadassa viihintiiiin 20 vuotta l8 vuoden irin tziyttzimisen jzilkeen.
Muutoin eldke maksetaan ulkomaille vain kuuden kuukauden ajan.

Eliikelisii. Tulosidonnaista eldkelisdd maksetaan tdyttd vanhuuseldkettzi tai
osaelzikettd saavalle, jonka tulot j?idvdt tietyn rajan alapuolelle.

Teiyden elSkelisdn mliiirii on yksindiselle eliikkeensaajalle ja sellaiselle naimi-
sissa olevalle, jonka puoliso ei saa omaa el:ikettri, 407,77 CAD kuukaudessa.
Jos molemmat puolisot saavat vanhuuseldkette tai toinen saa tulosidonnaista
aviopuolisolisdd, on eliikelisd heille yhdessd enintiidn 531,20 CAD kuukaudes-
sa.

Eliikelisiiii on haettava uudelleen vuosittain. Ulkomaille eldkeliszi maksetaan
vain kuudelta kuukaudelta.

Aviopuolisolisii. Tulosidonnaista aviopuolisolisdri maksetaan vanhuuselzik-
keen saajan 60-64-vuotiaalle puolisolle, joka tiiyttiid vanhuuseldkkeeseen
vaadittavan asumisaikavaatimuksen.

Aviopuolisolisrid maksetaan mytis nais- ja miesleskelle, jos he ovat tulojensa
ja ikrinsii vuoksi siihen oikeutettuja. Leskend pidetriiin myos avoliitossa eliinyt-
td, jos yhdessd asumista oli jatkunut vzihintiidn yhden vuoden.

Aviopuolisolisiin tdysi miiiirli on 608,73 CAD kuukaudessa. Leskelle tdysi
mririrri on 672,04 CAD kuukaudessa.

Aviopuolisolis:iii on haettava uudelleen vuosittain. Ulkomaille aviopuoliso-
lisii maksetaan vain kuudelta kuukaudelta.

Indeksitarkistus. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan neljdnnesvuosittain
kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan. Tuloharkinnassa kdytettevee tulo-
rajaa tarkistetaan myris kuluttajahintaindeksin mukaan.

Rahoitus. Kansaneldkkeet rahoitetaan verovaroilla.
Hallinto. Hallinto on terveys- ja sosiaaliministeri<illd ja sen alue- ja paikal-

listoimistoilla.
Valituseliminii toimivat terveys- ja sosiaaliministerio, tarkastuskomitea ja

eldkelautakunta. Tarkempi kuvaus valitusmenettelystii on j?iljempdnii lisdel6-
kej iirj estelmiin yhteydesszi.

Provinssien tiiydentiiviit eliikkeet. Useimmilla Kanadan provinsseista on
avustusjrirjestelmid, joista maksetaan tulosidonnaisia liszielzikkeitd pienituloi-
sille vanhuus-, ty<ikyvyttcimyys- ja perhe-elzikkeen saajille. Etuuksien tarkoi-
tuksena on nostaa eldkkeensaajan tulotaso provinssissa sovitulle tasolle. Liitto-
hallitus rahoittaa osan provinssin tdydentdvien eliikkeiden kustannuksista.

| 1.3.2. Yleiset lisiieliikejdrjestelm[t

Ulottuvuus. Ansioihin suhteutettu lis:ieldketurva (vuodelta 1966) muodostuu
kahdesta eldkejdrjestelmdstd, joista toinen koskee Quebecin provinssia ja toi-
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nen koko muuta Kanadaa. Jdrjestelmdt ovat pddosin samanlaiset. Niiden pii-
riin kuuluvat 18 vuotta tziyttdneet yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajat
sekzi itsendiset yrittiijiit. Eldkkeeseen oikeuttaa tulo, joka on viihintziiin 233
CAD kuukaudessa.

Etuudet. Jrirjestelmistd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja pituuteen suh-
teutettuja vanhuus-, ty<ikyvytt<imyys- ja perhe-eliikkeitti. Lisiiksi maksetaan
hautausavustuksia.

Vakuutettu, joka on kuulunut sekd Kanadan ettd Quebecin lisdeltikejzirjestel-
mddn, saa koko eldkkeensei siitii jiirjestelmdstd, johon hdn viimeksi kuului.
Perhe-eldke maksetaan vastaavassa tapauksessa siitii jiirjestelmdstd, johon
edunj iittiij ii viimeksi kuului.

Eliikkeitii maksetaan ulkomaille myos ilman sosiaaliturvasopimusta.
Vanhuuselflke. Vanhuusekike maksetaan 65 vuoden idssd vakuutetulle, joka

on maksanut vakuutusmaksut ainakin yhden kerran. Vakuutetulla on mahdol-
lisuus jeede alennetulle eleikkeelle 60 vuoden i6ssd tai lykiitii eliikkeelle siirty-
mistd arna70 vuoden ikiiiin. Varhennettuna eldkettd alennetaan 0,5 prosenttia
kuukaudessa ja korotetaan samoin 0,5 prosenttia kuukaudessa jokaiselta kuu-
kaudelta 65 vuoden ikiiiin niihden. Eldkkeen ottaminen ennen 65 vuoden ik[d
edellyttdd ty<inteon lopettamista tai vdhentdmistii ainakin siind mddrin, ettei
vuositulo ylitii eliikkeellesiirtymisvuoden korkeinta mahdollista vanhuuseld-
kettd.

Vanhuuseldkkeen miiiirii on 25 prosenttia keskimddrdisisfti elzikkeen perus-
teena olevista tuloista koko vakuutusajalta. Vakuutusaikana otetaan huo-
mioon l8 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeen kulunut aika tai vuoden 1965 jiilkeen
kulunut aika, riippuen siitzi kumpi ajankohta on myohdisempi, 65 vuoden elzi-
keidn tiiyttdmiseen tai 70 vuoden ikiiiin, jos vakuutettu ei ota eliikettdZin 65
vuoden idss6, vaan jatkaa tyrintekoa ja maksaa samalla edelleen vakuutusmak-
suja.

Kullekin vakuutusvuodelle on eldkkeen perusteena olevalle tulolle muizireitty
yldraja. Vuonna 1990 se on 2.408 CAD kuukaudessa. Keskimddrdistzi elzikkeen
perusteena olevaa tuloa laskettaessa vakuutetun todelliset tulot muutetaan kul-
takin vakuutusvuodelta vastaamaan eliikkeellejiidmisvuoden tulotasoa. Se teh-
ddiin laskemalla keskim6iirdinen korkein eldkkeen perusteena ollut tulo kol-
melta viimeiseltzi vuodelta eliikkeellejiidmisvuosi mukaanluettuna. Tdmd kol-
men vuoden keskitulo jaetaan kunakin vakuutusvuonna kdytetyllzi sen vuoden
korkeimmalla mahdollisella elzikkeen perusteena olleella tulolla. Nziin saaduil-
la kertoimilla tarkistetaan vakuutetun eldkkeen perusteena olevaa tuloa kulta-
kin vakuutusvuodelta.

Ennen eldkkeen laskemista voidaan vakuutusaikaan tehdzi erditti vdhennyk-
siii. Vakuutusajasta poistetaan ne vuodet, joilta vakuutettu on saanut tytikyvyt-
trimyyseliikettd, samoin kuin vuodet, jolloin tulot ovat jddneet alhaisiksi sen
vuoksi, ettd vakuutettu on hoitanut kotona alle 7-vuotiasta lasta. Lisdksi voi-
daan vdhentzizi ne vuodet, jolloin tulot ovat olleet muusta syystd alhaiset tai
jolloin niita ei ole ollut lainkaan. Muusta syystii kuin lapsen kasvattamisen
vuoksi vdhennystd tehdiiiin enintridn l5 prosenttiin saakka vakuutusajasta.
Viihennys on tarkoitettu korvaamaan tytittomyyden, sairauden ja koulutusai-
kojen vaikutusta eldkkeeseen. Vdhennykset eivdt yhdessti saa pudottaa lopul-
lista vakuutusaikaa alle 120 kuukauden. Alhaisia tulovuosia voidaan korvata
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jatkamalla tyrintekoa 65 vuoden i6n jdlkeen.
Ansioihin suhteutetun vanhuuseldkkeen enimmdismiizirzi on 577,08 CAD

kuukaudessa.
TytikyvyttOmyyseliike. Tyokyvytttimyyselaike mycinnetddn vakuutetulle,

jonka ruumiillinen tai henkinen sairaus on pitkziaikaista ja niin vakavaa, ettei
hdnellii ole mahdollisuutta ty<intekoon missd[n ammatissa. Ty<ikyvytt<imyyttd
arvioitaessa otetaan ldiiketieteellisten seikkojen lisriksi huomioon vakuutetun
koulutus ja ammattitaito sekii paikallinen ty<illisyystilanne.

Ty<ikyvytt<imyyseldkkeen saadakseen vakuutetun on pitzinyt maksaa vakuu-
tusmaksut viihintddn kahdelta vuodelta viimeisestd kolmesta vuodesta ennen
ty<ikyvytt<imyyttii tai vdhintdzin viideltzi vuodelta viimeisistd l0 vuodesta
ennen ty<ikyvytt<imyyttd.

Ty<ikyvytt<imyyseldke koostuu tasasuuruisesta eldkkeen osasta ja ansiope-
rusteisesta osasta. Tasasuuruinen osa on 276,7 1 CAD kuukaudessa. Ansioihin
suhteutettu osa on 75 prosenttia vakuutetun vanhuuseldkeoikeudesta. Ansioi-
hin suhteutettu osa on enintddn 432,81CAD kuukaudessa.

Ty<ikyvytt<imyyseldkkeeseen maksetaan tasasuuruinen etuus huollettavasta
alle l8-vuotiaasta tai alle 2S-vuotiaasta tziysiaikaisesti opiskelevasta lapsesta.
Etuuden mddrii on29 CAD kuukaudessa Kanadan ja 107,96 CAD kuukaudes-
sa Quebecin eliikej?irjestelmdssd. Kummassakin jdrjestelmrissri etuus makse-
taan kaksinkertaisena, jos molemmat vanhemmat saavat ty<ikyvytt<imyysel6-
kettd.

Tycikyvytt<imyyseldkkeen maksaminen aloitetaan kolmen kuukauden odo-
tusajan jdlkeen. Tuolta ajalta vakuutettu voi saada pdiviirahaa tyotttimyysva-
kuutukselta, joka maksaa tycittcimyysetuutta henkilolle, joka joutuu olemaan
poissa ty<istri sairauden vuoksi. Tytikyvytt<imyysel:ike muutetaan vanhuus-
elzikkeeksi eldkkeensaajan tiiyttdess:i 65 vuotta.

Perhe-elfike. Perhe-eldke maksetaan naisleskelle, miesleskelle ja lapselle.
Perhe-eliikkeeseen vaaditaan eri pituinen vakuutusaika sen mukaan, kuinka

pitkiiltii ajalta edunjiittiijii olisi voinut maksaa vakuutusmaksuja. Jos edunjdt-
tiijii olisi voinut maksaa vakuutusmaksuja alle yhdeksdltri kalenterivuodelta,
maksut vaaditaan viihintddn kolmelta kalenterivuodelta. Jos edunjdttiijii olisi
voinut maksaa maksuja 9-29 kalenterivuodelta, maksut vaaditaan vdhintddn
kolmasosalta koko vakuutusajalta. Jos edunjiittiijii voisi maksaa vakuutusmak-
suja yli 29 vuodelta - mikd on mahdollista vuodesta 1996 - maksut vaadi-
taan vdhintiiiin l0 kalenterivuodelta.

Leskeneliike. Leskeneliike maksetaan avioliitossa tai avoliitossa olleelle
nais- tai miesleskelle. Avoliiton edellytetddn kestdneen ainakin yhden vuo-
den.

Leskeneldke maksetaan 65 vuotta tdyttrineelle leskelle ja alle 65-vuotiaalle
mutta vdhintdzin 35 vuotta triyttdneelle leskelle sekd ilman ikrirajaa leskelle,
joka huoltaa lasta tai on tytikyvyt<in.

Leskenelzikkeen miiiirii on 65 vuotta tdyttiineelle leskelle 60 prosenttia edun-
jaftajan vanhuuseldkkeestii tai siitd vanhuuseldkkeestd, johon hdn oli kuolles-
saan oikeutettu. Enimmiiiseldke on 346,25 CAD kuukaudessa.

Alle 65-vuotiaan lesken eliike koostuu tasasuuruisesta osasta ja ansioperus-
teisesta osasta. Tasasuuruinen osa on 107,96 CAD kuukaudessa ja ansioihin
suhteutettu osa 37,5 prosenttia edunjiittiijiin vanhuuseliikkeestii tai siitd van-
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huuselfikkeestd johon hdn oli kuollessaan oikeutettu.
Alle 65-vuotiaan lesken eldke on enintddn 324,37 CAD kuukaudessa Kana-

dan eldkejddestelmiissd. Quebecin eliikejiirjestelmdssd enimmdiselIke on 55-
64-vuotiaalle leskelle 570,42 CAD kuukaudessa ja alle 55-vuotiaalle leskelle
493,12 CAD kuukaudessa.

Lapsettomalta ja ty<ikykyiseltd alle 45-vuotiaalta leskeltd tiiyttii ekikettri
alennetaan l/120 kutakin kuukautta kohti, jonka leski on alle 45-vuotias edun-
j iittiij iin kuollessa.

Leskeneldkettd ei lakkauteta, vaikka leski solmisi uuden avioliiton.
Yhdistetyt eliikkeet. Jos leski saa leskeneluikkeen lisriksi ty<ikyvyttomyyseld-

kettd, maksetaan molemmista eltikkeistii ansioperusteiset osat tiiysimdiirdisind
ja tasasuuruisista osista suurempi. Kun leskeneliikkeen saaja tdyttdii 65 vuottaja saa vanhuuseldkkeen, hiinelle maksetaan molemmista eldkkeistii tiiydet
mddrdt, enintddn kuitenkin korkeimman mahdollisen vanhuuseldkkeen suu-
ruinen summa. Jos leskeneldkkeen saaja ottaa varhennetun vanhuuseldkkeen
ennen 65 vuoden ikzizi, hiinen ansioperusteinen leskeneldkkeensd maksetaan
tdysimiidrdisenS, mutta vanhuuseldkettd alennetaan normaalien sddnn<isten
mukaan. Ndiden ansioperusteisten eldkkeiden lisiiksi edunsaaja saa tasasuurui-
sen osan leskeneliikkeestd.

Lapseneliike. Lapselle eldkettd maksetaan l8 vuoden ikiiiin tai 25 vuoden
ikiitin, jos hiin opiskelee tdysiaikaisesti. Ty<ikyvytttimrille lapselle eldke makse-
taan ilman ikiirajaa.

Puoliorvolle eliike on saman suuruinen kuin alle 65-vuotiaalle leskelle mak-
settavan leskeneliikkeen tasasuuruinen osa. Tdysorvolle eldkkeen m?idrd on
kaksinkertainen puoliorvon eliikkeeseen ndhden.

Hautausavustus. Hautausavustukseen vaaditaan vakuutusmaksut samoilla
perusteilla kuin perhe-elzikkeisiin. Hautausavustus maksetaan edunjiittiijiin
omaisille tai kuolinpesdlle. Hautausavustuksena maksetaan edunjiittiijzin kuu-
den kuukauden vanhuuseliikettii vastaava kertasumma, ei kuitenkaan enem-
p:izi kuin l0 prosenttia korkeimmasta mahdollisesta ekikkeen perusteena ole-
vasta vuositulosta. Vuonna 1990 hautausavustus on siten enintzidn 2.890
CAD.

Eliikeoikeuden jako avioerossa ja avoliiton piiiittyessii. Avioeron yhteydessd
puolisoille avioliiton aikana karttunut eliikeoikeus jaetaan tasan heidzin kes-
ken. Vuodesta 1987 l:ihtien jako on ollut automaattista. Avoliiton edellytetzidn
kestdneen v:ihint56n yhden vuoden ennen kuin eliikeoikeuksien jako voidaan
tehdii. Terveys- ja sosiaaliministeriti voi pzizittziii, ettei jakoa tehdd, jos siitii on
vahinkoa molemmille puolisoille. Eliikeoikeuden jako tehdiidn hakemuksesta
silloin, kun puolisot ovat asuneet erill:iiin viihintzirin yhden vuoden ilman muo-
dollista avioeroa. Samalla tavalla voidaan jako tehdd hakemuksesta, kun avo-
liiton pddttymisestd on kulunut viihinteiiin yksi vuosi.

Eliikeoikeuden jako avio- ja avoliitossa. Avio- tai avoliitossa olevat 60 vuot-
ta tdyttdneet henkil<it voivat jakaa keskendiin liiton aikana karttuneet el:ikeoi-
keudet. Jako ei ole mahdollinen Quebecin eliikejdrjestelmdssd. Eleikeoikeuk-
sien jako vaatii, ettd jompikumpi avio- tai avopuolisoista sitii hakee ja molem-
mat hakevat varhennettua tai normaalia vanhuuseldkettii. Eltikeoikeuksien
jaosta voidaan luopua ennakkosopimuksella, jos asinomaisen pronvissin per-
heoikeuslaki sen sallii.
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Indeksitarkistus. Maksussa olevat eleikkeet tarkistetaan kerran vuodessa -
tammikuussa - kuluttajahintaindeksin muutoksen perusteella. Vakuutusmak-
sun perusteena olevan tulon yldraja tarkistetaan maan keskipalkan muutoksen
mukaan.

Rahoitus. Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen ja tytinantajien vakuutusmak-
suilla sekd sijoitusrahaston tuotolla.

Vakuutettu palkansaaja maksaa vakuutusmaksua 2,2 prosenttia vakuutus-
maksun perusteena olevasta tulosta ja ty<inantaja vastaavan mzidrdn palkois-
ta.

Itseniiiset yrittiijiit maksavat omaa eldketurvaansa varten vakuutetun pal-
kansaajan ja tytinantajan yhteisen maksun suuruisen maksun.

Vakuutusmaksun perusteena olevalle tulolle on asetettu ala- ja yldrajat, joi-
den vdlissii olevasta tulon osasta vakuutusmaksut maksetaan. Alaraja on 233
CAD ja ykiraja 2.408 CAD kuukaudessa.

Ne vakuutusmaksut, joita ei lzihimpien kolmen kuukauden aikana tarvita
el:ikkeiden maksuun, siirretdiin sijoitusrahastoon. Rahastosta lainataan varoja
provinsseille siind suhteessa kuin niistd on kertynyt vakuutusmaksuja viimeis-
ten l0 vuoden aikana. Quebecin el:ikejdrjestelmeilld on oma sijoitusrahaston-
sa.

Hallinto. Terveys- ja sosiaaliministeri<i alue- ja paikallistoimistojensa avus-
tuksella vastaa jiirjestelmiin hallinnosta. Valtiovarainministeri<i kerdai vakuu-
tusmaksut verotuksen yhteydessii. Quebecin eliikejdrjestelmiissri hallinto on
provinssin eldkevirastolla. Provinssin valtiovarainministeriti kerzid vakuutus-
maksut.

Terveys- ja sosiaaliministeri<i toimii ensimmdisend valitusasteena eldkkeen
saamista ja miiiir[[ koskevissa asioissa. Toisena asteena on kolmijdseninen
tarkastuskomitea. Se kokoontuu valittajan asuinpaikkakunnalla. Kolmantena
valitusasteena on eldkelautakunta, johon voi valittaa vain, jos lautakunnan
puheenjohtaja siihen suostuu. Eliikelautakunnan jdsenet ovat korkeimman
oikeuden ja provinssin ylemmiin oikeusasteen tuomareita. ElAkelautakunnan
pdzitciksestd on vield mahdollisuus valittaa liittovaltion vakuutusoikeuteen.
Vakuutusmaksuja koskevista piiEt<iksistzi voidaan valittaa ensin valtiovarain-
ministerititin ja sen jiilkeen eliikelautakuntaan.

1 1.3.3. Vapaaehtoiset lisiieliikejdrjestelmdt

Ulottuvuus ja hallinto. Lisiieliikejiirjestelmien piirissii on noin puolet kaikista
palkansaajista. Julkisella sektorilla kattavuus on leihes 100 prosenttia, yksityis-
elld sektorilla noin 40 prosenttia. Lisiieliikejiirjestelmistii kolme neljiisosaa hoi-
detaan vakuutusyhti<iissd. Loput ovat yrityskohtaisia eldkekassoja.

Etuudet. Yleisin eldke-etuus on vanhuuseldke. Eliikeikii on 65 vuotta, mutta
varhaiseliikkeelle voi piiiistii jo 55 vuoden iiistii. Monissa jdrjestelmissii makse-
taan mytis tyokyvytttimyyseldkkeitti. Perhe-el2ikkeet ovat harvinaisempia.

Yksityisellzi sektorilla noin puolet vakuutetuista on jiirjestelmissd, joissa eld-
ke miiiirdytyy vakuutusajan pituuden ja palkan mukaan. Kolmasosa vakuute-
tuista on jiirjestelmissd, joissa elakettii karttuu tasasummalla vuosittain. Loput
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ovat muun tyyppisissd jiirjestelmissd, esimerkiksi yrityksen voitonjakoon pe-
rustuvia eliikkeitii maksavissa jiirjestelmissii. Tyypillinen el?iketurvan tavoite
on 60-70 prosenttia eldke loppupalkasta yhdessd yleisen lisdeldkkeen kans-
sa.

Eldketurvan siiilyminen tiiysimdririiisenii on yleensd turvattu 10 vuoden
vakuutusajan ja 45 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeen. Askettiiin voimaantullut
laki edellyttzid lain voimaantulon jzilkeen karttuvien eliikeoikeuksien sdilymistti
tdysimddrdisend sen jdlkeen, kun vakuutettu on ollut eliikejiirjestelyn jtisen
kahden vuoden ajan tai ty<issii yrityksessii viisi vuotta.

Eliikkeiden s:izinn<illiset indeksitarkistukset ovat harvinaisia.
Rahoitus. Yksityisellii sektorilla noin puolet vakuutetuista osallistuu eliikkei-

den rahoitukseen yhdessd tytinantajan kanssa. Loput ovat tytinantajien yksin
rahoittamissa jdrjestelmissd. Julkisella sektorilla vakuutetut osallistuvat l6hes
poikkeuksetta rahoitukseen.

11.4. Yhdysvallat
Eliikejiirjestelmdt:
- yleinen eldkejdrjestelmd
- muut eliikejiirjestelmdt

- rautateiden eliikejiirjestelml
- liittovaltion eldkejdrjestelmii
- osavaltioiden ja kuntien eliikejiirjestelmiit

- vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt

(l dollari/USD = 3,95 FIM)

11.4.1. Yleinen eliikejiirjestelmii

Ulottuvuus. Yleiseen eliikejiirjestelmiiiin (vuodelta I 935) kuuluvat ldhes kaikki
yksityisen sektorin palkansaajat ja itsendiset yrittajdt. Ulkopuolella ovat vain
tilapiiisty<itri tekeviit koti- ja maatalousty<intekijiit. Jiirjestelmiissd ovat my<is
ne julkisen sektorin palkansaajat, joilla ei ole korvaavaa eliikejiirjestelmti[.

Eliikejiirjestelmiidn kuuluvat mytis ulkomailla yhdysvaltalaisen tytinantajan
palveluksessa ty<iskentelevdt Yhdysvaltain kansalaiset ja kotipaikan Yhdysval-
loissa omaavat ulkomaan kansalaiset. Ulkomailla tytiskentelevii yrittiijii, jonka
kotipaikka on Yhdysvalloissa, kuuluu samoin jdrjestelmziiin.

Etuudet. Eliikejiirjestelmdstzi maksetaan vanhuus-, tyokyvytt<imyys- ja per-
he-eltikkeitii sekd hautausavustuksia.

Eliikkeet maksetaan ulkomaille ulkomaiden kansalaisille kuuden kuukauden
ajan. Sen jiilkeen eliikkeet maksetaan sosiaaliturvasopimuksen nojalla tai siind
tapauksessa, ettd edunsaaja saa eliikkeensii tiiyden vakuutusajan perusteella tai
oli asunut Yhdysvalloissa vdhintii?in l0 vuotta. Ellei sosiaaliturvasopimusta
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ole, edellytetddn, ettd edunsaajan asuinmaa maksaa eliikkeitd vastaavassa
tapauksessa Yhdysvaltain kansalaisille ulkomaille. Perhe-eldkkeitd ja muihin
el[kkeisiin huoltovelvollisuuden perusteella maksettavia korotuksia ei kuiten-
kaan makseta ulkomaille ulkomaiden kansalaisille ilman sosiaaliturvasopi-
musta, jos edunsaajat eiviit olleet asuneet Yhdysvalloissa vdhintddn viittd
vuotta vakuutetun perheenjdsenend.

Vanhuuseliike. Vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Eliikeikiiti tullaan asteittain
nostamaan kahdella vuodella vuoteen 2027 mennessd. Nostaminen aloitetaan
kuitenkin vasta vuonna 2000.

Nykyisin el?ikeikii on alaspdin liukuva siten, ettd eldke voidaan ottaa 62
vuoden iiistii liihtien, jolloin sen mddrd alenee 6 2/3 prosenttia vuodessa. Elei-
kettd voidaan mytis lykiitii ykispdin, jolloin sen mddr[ kasvaa 3,5 prosenttia
vuodessa vuosina 1990-91 eliikeidn tdyttdville. Lykkiiyskorotusta nostetaan
vuodesta 1990 liihtien asteittain niin, ettd vuonna 2008 se on 8 prosenttia vuo-
dessa. Korotus on 0,5 prosenttiyksikktiii kahta ikdluokkaa kohti.

Vakuutusajaksi katsotaan aika vuodesta l950liihtien tai 2l vuoden irin tdyt-
tdmisestd, jos se on tapahtunut vuoden 1950 jiilkeen. Vakuutusmaksuja on
eldkkeen saamiseksi maksettava vdhint66n yhdelt?i kalenterineljdnnesvuodelta
kunakin kalenterivuonna vuoden 1950 jilkeen tai 2l vuoden idn tziyttdmisestzi
62 vuoden ikiiiin tai yhteensd 40 kalenterineljiinnesvuodelta. Vuonna 1990
eliikkeen saa kuitenkin siirtymdkauden sd[nn<isten perusteella 39 kalenterinel-
jdnnesvuoden vakuutusajan jdlkeen. Vuodesta l99l vaatimus on 40 kalenteri-
neljdnnesvuotta.

Vaaditun vakuutusajan tiiytyttyd eldkkeen miiiirii riippuu ainoastaan eldk-
keen perusteena olevan tulon suuruudesta. Eldkkeen perusteena olevana tulona
kiiytetiiiin vakuutusmaksujen perusteena ollutta, indeksillii tarkistettua keski-
mdrirziistd tuloa vuodesta 1951 l2ihtien tai 2l vuoden iiistii 62 vuoden idn tdyt-
tdmiseen. Eliikkeen perusteena olevalla ansiotulolla on vuosittain tarkistettava
yldraja. Vuonna 1990 se on 4.275 USD kuukaudessa.

Eliikettii laskettaessa vakuutetun kaikkien vakuutusvuosien eldkkeen perus-
teena olevaa tuloa tarkistetaan indeksilld, joka on eliikkeellesiirtymisvuoden
el2ikkeen perusteena olevan tulon ykirajan suhde kaksi vuotta aikaisemman
vuoden kaikkien vakuutettujen keskiansioon. Vakuutetun ansiovuosista pois-
tetaan viisi huonointa. Jos lopputulos on vakuutetun kannalta parempi, voi-
daan 6l vuoden iiin jiilkeisillzi vuosilla korvata aikaisempia vuosia. J?iljelle
jiiiineistii lasketaan keskimdiirdinen kuukausiansio. Siitii otetaan eldkkeeseen
90 prosenttia 356 USD:n suuruiseen mriiir[dn asti, 32 prosenttia 356-2.145
USD:n viilillii olevasta osasta ja l5 prosenttia 2.145 USD ylittiiviiltd kuukausi-
ansion osalta. Niiin laskettua eliikettd tarkistetaan kuluttajahintaindeksillii 62
ja 63 ikiivuosien osalta. Vanhuuseldkkeen enimmdismddrd on 65 vuoden idssii
elzikkeelle jiiiiviille 975 USD kuukaudessa vuonna 1990.

Vanhuuseldkkeeseen maksetaan korotukset huollettavasta aviopuolisosta ja
lapsesta. Puolisokorotus maksetaan huollettavasta 65 vuotta - tai 62 vuotta,
vdhennetyn el2ikkeen ollessa kyseessd - tiiyttiineestd aviopuolisosta tai iristri
riippumatta, jos edunsaaja huoltaa alle l6-vuotiasta tai tycikyvyttintd lasta.
Aviopuoliso katsotaan huollettavaksi, jos hdnen oma eliikkeensd ei ylld puo-
leen puolison ekikkeestii. Erziissri osavaltioissa avoliitto rinnastetaan avioliit-
toon. Puolisokorotus on 50 prosenttia edunsaajan eliikkeestii. Saman suuruinen
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lapsikorotus maksetaan alle l8-vuotiaasta tai alle 22-vuotiaasta tytikyvytt<i-
miistii lapsesta, mikiili edunsaajalla ei ole puolisoa, joka olisi oikeutettu koro-
tukseen. Lapsikorotus voidaan maksaa myris lapsenlapsesta, jos lapsen omat
vanhemmat ovat kuolleet tai ovat tytikyvyttomi2i ja isovanhemmat ovat huol-
taneet lasta vdhintdiin vuoden ajan. Huoltovelvollisuuden perusteella makset-
tavien korotusten yldraja on yhdessd edunsaajan vanhuuseldkkeen kanssa noin
I 75 prosenttia yksindisen henkil<in enimmdiseliikkeestd.

Eronneella puolisolla on erdissd tapauksissa oikeus eldkkeeseen entisen puo-
lisonsa vakuutuksen perusteella. Avioliiton edellytetiidn jatkuneen vzihintddn
l0 vuotta ja eronneen puolison tdyttiineen 62 vuotta. Eliike maksetaan alennet-
tuna 62-65 ikiivuosien viililld. Eronnut nainen saa eldkkeen ilman ikdrajaa,
jos hiin huoltaa alle l6-vuotiasta lasta tai lasta, jonka tytikyvytt<imyys on alka-
nut ennen 22 vuoden ik[6. Eronnut puoliso saa eldkkeen, vaikkei entinen puo-
liso olisikaan hakenut eldkettii, jos avioerosta on kulunut vdhintuidn kaksi
vuotta.

Kaikilla vanhuuseldkkeen saajilla, jotka ovat alle 70-vuotraita, ansiotulot
voivat alentaa eldkettd. Eliikettii alennetaan, kun ansiotulot ylittiivet 780 USD
kuukaudessa 65-69-vuotiaalla ja 570 USD kuukaudessa alle 65-vuotiaalla.
Kukin kolme dollaria ansioista, jotka ylittiivdt nuo mddrdt, alentaa eldkettd
yhdellii dollarilla.

Tydkyvytttimyyseliike. Tycikyvytt<imyyselzike maksetaan, jos vakuutettu on
ei pysty mihinkzitin toimeentulon antavaan ty<ihcin. Tyokyvytt<imyyden edelly-
tetddn kestdneen tai kestivdn yhteensd viihintddn l2 kuukautta tai johtavan
kuolemaan. Vakuutetun ikd, koulutus ja ty<ikokemus otetaan huomioon ty<iky-
vytt<imyyttd arvioitaessa.

Ty<ikyvytt<imyyseldkkeen saamiseksi vakuutetun edellytetzidn maksaneen
vakuutusmaksuja viihintdzin yhdeltii kalenterineljdnnesvuodelta jokaisena
vuonna vuoden 1950 jiilkeen tai 2l vuoden idn tdytteimisestd. Vakuutusmaksut
edellytetdiin vdhintddn 20 kalenterineljdnnesvuodelta viimeisistti 40:sta mu-
kaan luettuna se kalenterineljiinnesvuosi, jolloin tyokyvytttimyys alkaa.

Vakuutusmaksuvaatimuksia on alennettu nuorten henkil<iiden ja sokeiden
osalta. Sokeilta ei vaadita 20 kalenterineljdnnesvuoden vdhimmdisvakuutusai-
kaa. Ennen 31 vuoden ikiiii tydkyvytt6m[ksi tulevalta edellytetzizin vakuutus-
maksut puolesta niist?i kalenterineljdnnesvuosista, jotka ovat kuluneet 2l vuo-
den idn t[yttdmisen j?ilkeen, viihintzizin kuitenkin kuudelta kalenterineljiinnes-
vuodelta. Alle 24-vuotiaana ty<ikyvytt<imiiksi tulevalta vaaditaan vakuutus-
maksut viihintiiiin kuudelta kalenterineljdnnesvuodelta.

Eldkkeen maksaminen aloitetaan viiden kuukauden odotusajan jiilkeen. Elii-
ke loppuu normaalissa eliikei6ss6, jolloin ryhdytiiiin maksamaan vanhuuseld-
kettii.

Ty<ikyvytttimyyseldkkeen miiflrii on sama kuin vanhuuselzike ja siihen mak-
setaan samat korotukset. Korotukset voivat kuitenkin olla enintiiiin 85 pro-
senttia indeksillii tarkistetuista keskiansioista ennen tycikyvyttomyyttii tai 150
prosenttia eldkkeestii riippuen siitzl, kumpi on alhaisempi.

Edunsaajan on hyvdksytt[vd tarjottu kuntoutus. Mahdollisen tytikokeilun
ajaltaja ty<ihon pysyviiisesti palaamisen jzilkeen eliikettzi maksetaan yhteensd
27 kuukaudelta.

Perhe-eliike. Perhe-eleike maksetaan leskelle, lapselle sekii edunjrittdjdn van-
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hemmille. Perhe-eldkkeet ovat tulosidonnaisia samalla tavalla kuin vanhuus-
eliikkeet.

Perhe-elzike edellyttdd, ettd edunjdtttijii sai eldkettd tai oli maksanut vakuu-
tusmaksut yhdelta kalenerineljdnnesvuodelta kunakin vuonna vuoden 1950
jiilkeen tai 2l vuoden iZin tdytteimisestd mukaan luettuna se kalenterineljdnnes-
vuosi, jona kuolema sattui. Enint[dn vakuutusmaksut vaaditaan 40 kalenteri-
vuodelta. Alennetut vakuutusmaksuvaatimukset koskevat lapsia ja lasta huol-
tavia leskid. Heiddn osaltaan vakuutusmaksut vaaditaan kuudelta kalenterinel-
jdnnesvuodelta viimeisistd l3:sta mukaan luettuna se kalenterineljdnnesvuosi,
jona kuolema sattui.

Leskenelf,ke. Eldkettii maksetaan nais- ja miesleskelle 60 vuoden idstii, tziyttd
eldkettd kuitenkin vasta 65 vuoden idstd. Lasta huoltava leski saa eldkkeen
my<is ennen 60 vuoden ikiiii. Kuten vanhuuseldkeikdd, my<is leskeneldkkeen
saamisen ikrirajaa tullaan nostamaan tulevaisuudessa, joskin eri tahdissa. Ikii-
rajaa nostetaan asteittain kahdella vuodella vuoteen 2029 mennessd. Nostami-
nen aloitetaan vuonna 2000.

Eldkkeen maksu voidaan aloittaa 50 vuoden iiissri ty<ikyvytt<imdlle leskelle.
Ty<ikyvytt<imyysmziziritelmii on kuitenkin tiukempi kuin ty<ikyvytt<imyyseldk-
keessd. Ty<ikyvytt<imyyden on pit[nyt alkaa seitsemdn vuoden kuluessa edun-
jettejen kuolemasta tai, lasta huoltavan lesken ollessa kyseessd, viimeistdzin
seitsemdn vuoden kuluessa lapsen huoltamisen perusteella saadun perhe-ellk-
keen maksamisen loppumisesta.

Leskeneliikkeen miiiirii on 65-vuotiaalle leskelle edunjeittiijiin eliikkeen suu-
ruinen ja 60-64-vuotiaalle tai 50-59-vuotiaalle tytikyvyttcimdlle leskelle 71,5
prosenttia edunjiittiijiin elzikkeestd. Alennettu ekike maksetaan 60 ja 65 ikdvuo-
sien viililld. Alennus on 0,475 prosenttia tiiydestzi eldkkeestii kuukaudessa,
enintdzin 28,5 prosenttia. Alle l6-vuotiasta lasta huoltavalle, alle 6l-vuotiaalle
leskelle elzike on viihintiidn 75 prosenttia edunjiittdjdn eldkkeestii.

Leskeneleikkeen maksamista ei lopeteta, jos leski menee avioliittoon lesken-
eldkettd saavan henkil<in kanssa. Eliikettii ei my<iskdiin lopeteta, jos 60 vuotta
tiiyttdnyt leski solmii avioliiton henkil<in kanssa, joka ei saa elzikettd. Tiimd
koskee my<is lesked, joka saa eldkkeen eronneen puolison asemassa.

Leskeneldke maksetaan mytis eronneelle puolisolle, joka oli ollut naimisissa
edunjiittiijiin kanssa viihintdiin l0 vuotta, on teyttenyt 62 vuotta ja avioerosta
on kulunut vzihintzidn kaksi vuotta. Eronneen puolison eliike on lesken elaik-
keen suuruinen.

Lapsenelilke. Lapseneldke maksetaan alle l8-vuotiaalle tai tydkyvytt<imiille
orvolle. Eldkkeen miiiird on 75 prosenttia edunjiittiijiin eldkkeestd.

Edunjiittiijiin vanhemmat. Eldke maksetaan edunjiittiijiin vanhemmille, jotka
ovat tdyttdneet 62 vuotta ja olleet taloudellisesti riippuvaisia edunjdttiijiistzi.
Yhdelle edunsaajalle el:ike on 82,5 ja kahdelle 150 prosenttia edunjlttiijiin
eldkkeestd. Kahdelle edunsaajalle maksetaan el:ikettd kuitenkin enintddn sen
velran kuin edunjetteje ja hzinen puolisonsa olisivat saaneet 65 vuoden ids-
sii.

Perhe-elflkkeiden yhteismiiilrii. Perhe-eldkkeiden yhteismzidrd ei saa ylittaa
edunjiittiijiin vanhuuseldkkeen enimmdismddrdd,, johon on laskettu mukaan
perhekorotukset. Entiselle puolisolle maksettavaa eliikettd ei kuitenkaan lueta
mukaan perhe-eldkkeiden yhteismdiirdiin.
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Hautausavustus. Hautausavustuksena maksetaan leskelle edunjiittiij?in kol-
men kuukauden el6ke. Jos lesked ei ole, avustus voidaan maksaa edunjiittiijiin
lapsille. Hautausavustuksen mddrd on 255 USD, jos leski ei asunut yhdessd
edunjiitt[jiin kanssa tai edunsaajana on lapsi.

Liiiiturvajiirjestelmii. Lisdturvajdrjestelmdste maksetaan tulosidonnaisia
etuuksia vanhuksille, tytikyvytttimille, sokeille sekd orvoille ja heidiin kans-
saan asuville sukulaisifle. NaitA etuuksia ei makseta ulkomaille. Kukin osaval-
tio miidrdzi itse sen tulotason, joka osavaltiossa tarvitaan vdhimmdistoimeen-
tuloon. Noin puolet osavaltioista kriyttdd liittovaltion vdhimmdisrajoja kor-
keampia tulorajoja.

Indeksitarkistus. Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan kerran vuodessa -
tammikuussa - kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan. Vuodesta 1985
ldhtien eliikkeitii on voitu tarkistaa myos palkkatason muutoksen mukaan, jos
sen nousu on ollut alhaisempi kuin kuluttajahintaindeksin. Tiimd kuitenkin
edellytt66, ettii eliikejiirjestelmdn rahastojen taloudellinen tilanne sitd vaatii.

Elflkkeiden ja vakuutusmaksujen perusteena olevat tulot on sidottu palkka-
tason muutosta mittaavaan indeksiin. Myos tdmd tarkistus tehd66n kerran
vuodessa - tammikuussa.

Rahoitus. Vakuutetut ja ty<inantajat rahoittavat palkansaajien eldkkeet. Itse-
ndiset yrittejet rahoittavat oman eldketurvansa. Vakuutettu ja tytinantaja mak-
savat vakuutusmaksuna 6,2 prosenttia ja itsendinen yrittdjd 12,4 prosenttia
eldkkeen perusteena olevasta tulosta.

Korkein kuukausitulo, josta vakuutusmaksut maksetaan, on 4.275 USD
kuukaudessa.

Ellikejiirjestelmdll[ on kaksi rahastoa, toinen vanhuus- ja perhe-eliikkeitii ja
toinen ty<ikyvyttcimyyseldkkeitd varten. Rahastoissa on muutaman kuukauden
eldkemenoa vastaavat summat.

Hallinto. Eliikejiirjestelmzin hallinto on terveys- ja sosiaaliministeritillii ja
sen alaiselle Sosiaaliturvahallituksella. Sosiaaliturvahallituksen kenttdorgani-
saatioon kuuluu kuusi keskustoimistoa, 10 aluetoimistoa ja yli 1.300 piiritoi-
mistoa. Piiritoimistot paattevdt useimpien vanhuus- ja perhe-eldkkeiden
myrintiimisestd. Keskustoimistot vahvistavat eldkkeiden mdiirdt. Tytikyvytt<i-
myyseldkehakemukset ratkaistaan kunkin osavaltion elimissei. Sosiaaliturva-
hallitus vahvistaa tycikyvytt<imyyseldkepddttikset.

Valtiovarainministerio kerdd vakuutusmaksut, maksaa eldkkeet ja huolehtii
j drj estelmiin rahastoista.- 

Tulosidonnaisen lisdturvajzirjestelmdn hallinto kuuluu Sosiaaliturvahalli-
tukselle ja sen piiritoimistoille.

ElAkkeite koskevat valitukset tutkitaan ensin eldkkeen my<intdneessd laitok-
sessa. Tdmdn jiilkeen valittajalla on oikeus tulla kuulluksi Sosiaaliturvahalli-
tuksen alaisen tutkinta- ja valitustoimiston hallintotuomarin edessd. Hallinto-
tuomareita on suurissa kaupungeissa tai he matkustavat niihin valitusten kiisit-
telyd varten. Hallintotuomarin p[6t<iksestd voidaan valittaa tutkinta- ja vali-
tustoimiston valituslautakuntaan. Sen jdlkeen on mahdollista nostaa oikeusjut-
tu liittovaltion yleisissd tuomioistuimissa.

223



| 1.4.2. Muut eliikejiirjestelmdt

Yleisen eliikejiirjestelmdn rinnalla toimii rautateiden eliikej?irjestelmii ja lukui-
sia julkisen sektorin palveluksessa olevien eldkejiirjestelmiii. Osa niiistii jiirjes-
telmistii on yleistd eliikejiirjestelmiiii tiiydent[viii, osa korvaavia jdrjestelmid.

Rautateiden eliikejiirjestelmiitin vuoden 1974 jalkeen tulleet uudet vakuute-
tut kuuluvat mytis yleiseen eliikejiirjestelmiidn ja saavat siten rautateiden eld-
kej[rjestelmiistii lisiieliikkeitii. Jiirjestelmdn eliike-etuudet ovat samat kuin ylei-
sessti jiirjestelmdssd, mutta eliiketaso on korkeampi. Jiidestelmtillti on oma hal-
lintonsa. Eldkkeet rahoitetaan vakuutettujen, tycinantajien ja liittovaltion mak-
suilla.

Mytis liittovaltion virkamiesten eliikejiirjestelmdd on muutettu siten, ettd
vuoden 1983 jiilkeen liittovaltion palvelukseen tulleet uudet vakuutetut kuulu-
vat mytis yleiseen eliikejiirjestelmddn saaden liittovaltion jiirjestelmiistd vain
lisiieltikkeitii. Etuuksina maksetaan vanhuus-, tytikyvytt<imyys- ja perhe-eliik-
keitii. Jiirjestelmrisszi ei ole pakollista eroamisikiiii. Eldkkeen voi ottaa 55 vuo-
den iiistii. Tietyissii ammateissa eliizi voi olla sitekin alempi. Vanhuuseldkkeen
tdysi miiiirii on 80 prosenttia ellkkeen perusteena olevasta tulosta 42 vakuutus-
vuoden jdlkeen. Vakuutetut voivat itse parantaa eldketurvaansa maksamalla
vapaaehtoisia vakuutusmaksuja l0 prosenttiin ja liittovaltio ty<inantajana 5
prosenttiin asti tulosta. Muutoin eldketurvan kustantavat vakuutetut ja liitto-
valtio.

Liittovaltion palveluksessa olevia varten on virkamiesten eliikejzirjestelmdn
lisiiksi liihes 40 muuta eliikej iirj estelmiiii.

Osavaltioiden ja kuntien palveluksessa olevia varten on yli 6.000 eliikej?irjes-
telmiizi. Osavaltioilla on yleensii kaksi jiirjestelmdd, joista toinen kattaa opetta-
jat ja toinen muut palkansaajat. Kunnilla on liihes poikkeuksetta yksi jiirjestel-
mii poliiseja ja palolaitosta varten ja toinen muita palkansaajia varten. Opetta-
jilla voi lisiiksi olla oma jzirjestelmiinsd, elleivdt he kuulu osavaltion jiirjestel-
mdzin. Noin 70 prosenttia osavaltioiden ja kuntien palveluksessa olevista on
mytis yleisessii eliikejiirjestelmdssd. Heille maksetaan lisiieliikkeitii osavaltioi-
den ja kuntien jiidestelmistd. Vakuutetut ja tyrinantajat rahoittavat eliikkeet
muissa kuin poliisien ja palokuntien eliikejiirjestelmissd. Viimeksi mainittujen
eldkkeet tyrinantajat kustantavat yksin.

I I .4.3. Vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmiit

Ulottuvuus ia hallinto. Vapaaehtoisiin liszieliikejiirjestelmiin kuuluu hieman yli
puolet yksityisen sektorin palkansaajista. Lisdeliikejdrjestelmiii on yleisimmin
niillii aloilla, joilla palkansaajien jiirjestiiytymisaste on korkein eli teollisuudes-
sa. Vdhiten jiidestelmid on palvelualoilla ja kaupan piirissii. Yhteensii lisiielii-
kejdrjestelmid on noin 800.000. Useat niistii ovat pieniii, alle l0 vakuutetun
eliikej[rjestelyjii. Noin puolet vakuutetuista on ty<iehtosopimuksilla sovituissa
jiirjestelmissd. Kaikista vakuutetuista hieman yli puolet on yhden tycinantajan
ja loput useita ty<inantajia kiisittiivissii eliikejiirjestelmissii. Lisiieliikejiirjestel-
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met toteutetaan vakuutuksilla vakuutusyhtiriissd tai yrityksen omalla eldkekas-
salla.

Vuoden 1974 eliikelaki asettaa yksityisen sektorin lisiieliikejiirjestelmille tie-
tyt vdhimmdisvaatimukset, mutta ei tee jzirjestelmdn perustamista pakollisek-
si. Lisiieliikejiirjestelmiin piiriin tullaan 21 vuoden iiissd yhden vuoden ty<issd-
olon jiilkeen. Eliiketurvan siiilyy koskemattomana asteittain 25- 1O0-prosent-
tisesti 5- l5 vuoden vakuutusajan jiilkeen. Ty<inantajan on otettava luottova-
kuutus Tytlministeririn alaisesta luottovakuutuslaitoksesta eldkejdrjestelmdn
lopettamisen varalta. Luottovakuutuksella turvataan vakuutettujen etuuksien
sdilyminen. Terveys- ja sosiaaliministeri<in alainen Sosiaaliturvahallitus rekis-
ter<ii lisdeldkejdrjestelmissii karttuneet etuudet.

Etuudet. Etuuksina maksetaan ainakin vanhuus- ja perhe-elekkeitA. Ldhes
70 prosenttia jdrjestelmistd maksaa my<is ty<ikyvyttdmyyseldkkeitii. Eliikkei-
den taso vaihtelee suuresti jdrjestelmristd toiseen. Tyypillisesti eldketurvan
tavoitteena on 80 prosentin eldke loppupalkasta alempipalkkaisille ja 60 pro-
sentin eldke korkeampipalkkaisille. Noin kaksi kolmasosaa jdrjestelmistd yh-
teensovittaa etuudet pakollisten eliikkeiden kanssa. Maksussa olevia eliikkeitii
tarkistetaan yleensd vain tytinantajan harkinnan mukaan. Kolme neljdsosaa
vakuutetuista on j?irjestelmissd, jotka ty<inantajat kustantavat yksin.

Itseniiiset yrittlijlit voivat vuoden 1974 verolain puitteissa jiirjestiiii itselleen
lisdeldketurvaa. Sama oikeus annettiin tiillii lailla niille palkansaajille, jotka
eivdt ole ty<inantajan jiirjestiimiin lisdelziketurvan piirissii. Vuonna l98l jiirjes-
tely laajennettiin koskemaan kaikkia palkansaajia. Lisiieliiketurva toteutetaan
maksamalla vakuutusmaksuja pankissa tai vakuutusyhti<issd avattavalle elzike-
tilille. Tytinantajat voivat halutessaan maksaa vakuutusmaksuja tycintekij<iit-
tens:i elHkkeitd varten niiiden eliiketileille. Noin 20 prosenttia yrittiijistzi ja pro-
senttia palkansaajista on jiirjestiinyt itselleen lisdeldketurvaa. Eliiketilien va-
kuutusmaksuja ja niiden tuottoa voidaan ryhtyii nostamaan 59 l/2 vuoden
iiistii.
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12. Suomen sosiaali-
turvasopimukset

Ulkomailla ty<iskentelevien ja asuvien sosiaaliturvaa sdddellddn varsin pitkiille
sosiaaliturvasopimuksilla, joita valtiot - kaksi tai useampia - solmivat kes-
kenddn. Sosiaaliturvasopimusten merkitys on jatkuvasti kasvanut ty<ivoiman
liikkuessa yhd suuremmassa mzizirin valtiollisten rajojen yli.

Suomella on sosiaaliturvasopimukset voimassa Pohjoismaiden, Espanjano
Ison-Britannian, Itiivallan, Kanadan ja Quebecin, Saksan liittotasavallan ja
Sveitsin kanssa. Yhdysvaltain kanssa Suomella on ellkkeenmaksusopimus
sekd voimaantuloa odottava varsinainen sosiaaliturvasopimus. Neuvottelut
sosiaaliturvasopimuksesta on saatu pdiit<ikseen my<is Belgiano Kreikan, Lu-
xemburgin, Neuvostoliiton ja Portugalin 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 vuonna 1981.
Ison-Britannian sopimus vuodelta 1960 uusittiin vuonna 1984. Sveitsin sopi-
mus on vuodelta 1986. Espanjan ja Itiivallan sopimukset tulivat voimaan
vuonna 1987, Kanadan ja Quebecin sopimukset vuonna 1988. Kreikan ja
Luxemburgin sopimukset Suomi ratifioi omasta puolestaan vuonna 1989. Neu-
vostoliiton kanssa solmittu sopimus allekirjoitettiin vuonna 1989. Belgian, Por-
tugalin ja Yhdysvaltain sopimukset ovat vield allekirjoittamatta.

Sosiaaliturvasopimukset koskevat erdin poikkeuksin eldke-, sairaus-, tapa-
turma- ja ty<itt<imyysvakuutusten sekd perheavustusjeirjestelmien etuuksia.
Eliikejiirjestelmistd on sopimusten ulkopuolelle jdtetty kaikki ty<imarkkinaso-
pimuksiin perustuvat eliikejzirjestelmiit ja vapaaehtoiset lisiieliikejiirjestelmdt.
Sopimusten ulkopuolella ovat esimerkiksi Ison-Britannian kaikki ansioperus-
teiset eldkkeet, Ruotsin sopimuspohjaiset lisdeldkkeet ja Sveitsin tyoelzikkeet.

Sosiaaliturvasopimuksilla asetetaan sopimusmaassa tytiskentelevd ja asuva
toisen sopimusmaan kansalainen samaan asemaan maan omien kansalaisten
kanssa. Ndin ollen sopimusmaan on sovellettava lainsdddiinttiddn toisen sopi-
musmaan kansalaiseen samalla tavalla kuin omiin kansalaisiinsa, ellei sopi-
muksessa ole tiist[ poikkeavia mddrdyksid.

Sosiaaliturvasopimukset mddrdiivdt, kummassa maassa niiden piiriin kuulu-
vat henkil<it on vakuutettava. Sopimusten mukaan sosiaaliturva hoidetaan sii-
n6 maassa, jossa henkilci tyoskentelee ja asuu. Tiihiin peieisdtint<i<in on kuitenkin
poikkeuksia, joista tdrkein koskee niin kutsuttuja ldhetettyjd ty<intekijriitii. He
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pysyvet oman maansa sosiaaliturvan alaisena lyhyen mddrdajan, kun heiddn
tytinantajansa on ldhettdnyt heiddt tilapriisesti tytiskentelemddn toisessa sopi-
musmaassa. Pohjoismaiden, Ison-Britannian ja Saksan liittotasavallan sopi-
muksissa tdmd mildrziaika on 12 kuukautta, useimmissa muissa sopimuksissa
24 kuukautta. Nditd miiiiriiaikoja voidaan poikkeustilanteissa hakemuksesta
pidentdd. Tyoskentelymaassa vakuuttamisesta poiketaan paitsi l[hetettyjen
tyrintekijciiden osalta my<is silloin, kun on kysymys valtion virkamiehistd, kul-
jetusalan ty<intekijtiistzi tai merimiehistzi.

Sosiaaliturvasopimusten perusteella vakuutettu voi sopimusmaan etuutta
hakiessaan lukea hyvrikseen toisen maan eleikelainsiiiid?inn<in mukaisen vakuu-
tusajan, kun ensiksi mainittu maa vaatii tietyn vdhimmiiisvakuutusajan, jotta
oikeus etuuteen sen lainsddddnntin mukaan syntyisi.

Sopimusmaassa vakuutetulle myrinnetyt ansioeldkkeet maksetaan sopimuk-
sen perusteella saman suuruisena siitii riippumatta, kummassa maassa edun-
saaja asuu. Niiin ollen esimerkiksi Suomen ty<ieldkkeet maksetaan toiseen
maahan mytinnetyn suuruisina. Suomen kansaneldkkeet maksetaan toiseen
Pohjoismaahan vain niin kauan, kunnes oikeus asuinmaan kansaneldkkeeseen
syntyy. Muihin sopimusmaihin voidaan Suomen kansaneldkkeen pohjaosa
maksaa tietyin edellytyksin.

Sosiaaliturvasopimusten lisdksi Suomi on solminut sairaanhoitosopimuksia.
Vuonna 1986 tuli Suomessa voimaan eurooppalainen sopimus sairaanhoidon
antamisesta tilapdisen oleskelun aikana toisessa maassa. Tdmdn yleissopimuk-
sen perusteella Saksan demokraaffisen tasavallan ja Unkarin kanssa tehdyt
sairaanhoitosopimukset tulivat voimaan vuonna I 988. Tsekkoslovakian kans-
sa neuvotellaan vastaavasta sopimuksesta.

Siind tapauksessa, ettd Suomi ja muut EFTA-maat solmivat EES-sopimuk-
sen Euroopan yhteistijen kanssa, tulee Euroopan sosiaaliturva-asetus (No.
1408/71) sovellettavaksi myris Suomessa. Sosiaaliturva-asetus on periaatteessa
sosiaaliturvasopimus, mutta ylikansallisena lainsdddiinttind se menee muiden
sosiaaliturvasopimusten ja jopa kansallisen lainsei:iddnn<in yldpuolelle. Euroo-
pan sosiaaliturva-asetusta sovelletaan niihin henkiloihin, jotka ty<iskentelevdt
muussa EES-maassa kuin kotimaassaan.
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13. Liitetaulukot

Liitetaulukoissa on luettelot lakisddteisistd tai muuten pakollisista eliikejiirjes-
telmistii neljiiiin maanosaan jaettuina. Taulukkojen ulkopuolelle on jiitetty ty6-
markkinasopimuksiin perustuvat eliikej?irjestelmdt ja vapaaehtoiset eliikejiir-
jestelmiit, koska niistd ei Euroopan ja muiden maanosien teollisuusmaiden
ulkopuolisista maista ole saatavissa riittrivrin luotettavia tietoja.
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Liitetaulukko l. Eliikejiirjestelmdt Euroopassa

r) Iisieldkkeer yli 80 prosentilla palkansaajista
4 yleisen eliikejiidestelmin lisieldke tai koruaava eldke
3) useita muita palkansaajien eliikejiirjestelmiii
a) lElkanqaajien ja yrittiijien eHkekassajadestelmet
5) kalaslajat, meBetyd,ntekijel
6) kdsiteollisuusosuuskunnat
7) postilaitos, osuustoimintayritykset
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Liitetaulukko 2. Eldkejiirjestelmet Amerikassa
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Liitetaulukko 3. Eliikejiirjestelmiit Aasiassa ja Oseaniassa

r) vdhintiiiin l0 tytintekijen yritykset
2) viihintiiiin 25 ty6ntekijiin yritykset
3) vihintiiiin 20 tydntekijiin yritykset
a) vihint?iiin 5 lytintekijen yritykset
6) valtion yritykset
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Liitetaulukko 4. Elekejerjestelmet Afrikassa

r) viihintiiiin 5 lyiintekijen yritykset
2) viihinl5iin 25 tyiintekijen yritykset
3) vlhintiiiin l0 tyiintekijen yritykset
a) vlhintiiin 30 tyiintekijiin yritykset
5) vehintii:in 4 tydntekijen yrityks€t
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