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Lukijalle
Kdsikirjassa Eliiketurva muissa maissa kerrotaan Ltinsi-Euroopan mai-
den ja neljdn Euroopan ulkopuolisen maan eldketurvasta eldkejdrjestel-
mien rakenteen ja sisdllon niikokulmasta. Kyseiset kaksikymmentiiyksi
maata on valittu muun muassa siksi, ettd Suomea sitoo niihin sosiaalitur-
van koordinointia koskeva EU-asetus 1408/7 1 tai sosiaaliturvasopimus
tai neuvottelut tiillaisen sopimuksen solmimisesta ovat vireilld. Ndistd
maista tarvitaan sen vuoksi ajantasalla olevaa tietoa.

ltlaiden keskeiset lakisiidteiset eldkejiirjestelmdt kuvataan varsin yksityis-
kohtaisesti. Lisdksi on kerrottu kunkin maan tyomarkkinasopimuksiin
perustuvasta ja tyonantajakohtaisesti jiirjestetystd eldketurvasta. Tdllii
tavoin pyritddn antamaan yleiskuva eldketurvan kokonaisuudesta kussa-
kin maassa.

Ki rjaa ki rjoitettaessa on aj ateltu erityisesti n i itd eldketu rva n asia ntu ntijoita,
jotka erilaisissa suunnittelu- ja asiakaspalvelutehtdvissd tarvitsevat tietoa
muiden maiden eldketurvasta. Johdantoluvussa on selvitetty joitakin kes-
keisid kdsitteitd, jotka ovat oleellisia muiden maiden eldketurvaa tarkas-
teltaessa. Ne auttanevat myos niitii kirjan kayftejia, joille eldketurvan am-
mattiterminologia on vieraampaa.

Kdsikirja on aikaisemmin julkaistu kolmena kansiona. Eltiketurva Ldnsi-
Euroopassa ilmestyi kahdessa osassa, maaliskuussa ja heindkuussa
1995, Eldketurva muissa pohjoismaissa joulukuussa 1995 ja Eliiketurva
Euroopan ulkopuolella tammikuussa 1996. Kansioiden tiedot on nyt jul-
kaistavassa kirjassa saatettu viimeisimpien kiiytettdvissd olevien tietojen
tasalle. Osa etuuksien ja vakuutusmaksujen sekd erilaisten raja-arvojen
mtiiiristd on tammikuussa 1996 voimassa olevia, osa on vuoden 1995
tasossa.

Kdsikir1an valmistumista on ohjannut tyoryhmti, jonka puheenjohtajana
on toiminut osastopiitill ikko Marft i Hdnn ikdinen Eldketurvakesku ksesta ja
jdseninii yhteyspdSllikko Anna-Riitta Laakso, tutkija Arto Laesvuorija eri-
tyistutkrla Bo Lundqvist Eldketurvakeskuksesta sekii ulkomaanpalvelujen
erityisasiantuntija Olli Vidndnen Eldkevakuutusosakeyhtio llmarisesta.
Bo Lundqvist on tehnyt kiisikirjaan joitakin eldketurvan rakennetta kuvaa-
via graafisia esityksid sekd liitetaulukon. Kdsikirjan on taittanut viestintd-
osaston yhteyspddllikko Jouni Jokisalo. Ldmpimdt kiitokset heille osallis-
tumisesta kirjan valmistumiseen.
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1. Johdanto
Ulkomaiden eldketurvaa koskevan tiedon tarve on viime vuosina kasva-
nut erityisesti Suomen ETA- ja EU-jdsenyyden myotd. Myos maamme
eldketurvan merkittdvdt uudistukset ovat lisdnneet kiinnostusta toisten
maiden ratkaisuihin erieliiketurvan osa-alueilla. Mielenkiintoa ulkomaihin
lienee osaltaan herdttdnyt myos Suomessa kdyty keskustelu siitii, min-
kdlaiseen lakisiidteiseen eldketurvaan meilld on varaa. Kun samaa kes-
kustelua kdydddn muissa maissa, ndyttdd kiinnostuksen lisddntyminen
toisten maiden eliiketurvaan olevan kansainviilinen ilmio.

Samalla kun ulkomaiden eldketurvan tuntemus on lisiiiintynyt ovat sitii
koskevat kysymykset tulleet yhd yksityiskohtaisemmiksi ja tarkemmiksi.
Ndin erityisesti silloin, kun tietoa tarvitaan oman maamme eldkejdrjestel-
mdn suunnitteluun liittyvissd tehtdvissd tai vakuutettujen, eldkkeensaa-
jien ja yritysten asiakaspalvelussa. Tdmd kdsikirja pyrkii osaltaan palvele-
maan juuri ndissd kdytdnnon tehtdvissii tietoa tarvitsevia.

Kirya pyrkii antamaan sekd yleiskuvan kunkin maan eldketurvan koko-
naisrakenteesta ettd yksityiskohtaista tietoa maan kattavimmista eliike-
jiirjestelmistti. Eliikejdrjestelmiin pdtee erityisen hyvin yleinen lainalai-
suus, jonka mukaan se mikd yksityiskohtaisuudessa voitetaan menete-
tddn vertailtavuudessa. Kdsikirja eisiksi pyrikddn antamaan valmista ver-
tailevaa tietoa. Eri maiden eldketurvan kuvaukset on kuitenkin rakennettu
yhtendiseen viitekehykseen, niin ettd vertailevan tiedon kokoaminen kir-
jan tietojen pohjalta olisi mahdollisimman vaivatonta.

Valittu viitekehys noudattaa suomalaisen ja laajemminkin pohjoismaisen
eldketurvan periaatteita. Sen mukaan yhteiskunta takaa kaikille maassa
asuville vdhimmdiseliiketurvan. Tyossdoloaikana vakiintun ut kulutustaso
turvataan tyoskentelyyn perustuvalla tyoeldkkeelld. Lisdksi tyonantaja voi
halutessaan jdrjestdd lisdeltiketurvaa tyontekijoilleen taitdllaisen lisdeld-
keturvan jdrjestdmisestd voidaan sopia tydmarkkinaosapuolten kesken.
Yleisen lakisiidteisen turuan tai tyosuhteeseen sidotun turvan lisdksi ku-
kin voimahdollisuuksiensa ja tarpeidensa mukaan jiirjestdd itselleen vield
yksilollistd lisdeldketurvaa. Tdmii yksilollinen, vapaaehtoinen turva jdd
kdsikirjan tarkastelun ulkopuolelle. Kirjassa kiisitellddn siten yhteiskun-
nan jdrjestdmeid ja tyomarkkinoilla kollektiivisesti tai tyonantajakohtaisesti
sovittua eldketurvaa.

Maakohtaisten selvitysten rakenne on pitkdlti samanlainen. Pddotsikot
ovat kaikissa maaselvityksissd samat. Tdtd tarkemmalla tasolla raken-
teessa on jonkin verran maakohtaisia eroja, jotka antavat mahdollisuuden
kun kin maan eldketurvan erityispiirteiden esille tuomiseen. Seu raavassa
on tarkasteltu maakohtaisten selvitysten sisdltod luvuittain.

Luvussa 7 annetaan kokonaiskuva kunkin maan eliiketurvasta. Lakisdd-
teisen turvan osalta on asumisperusteisten vdhimmtiiseldkejdrjestelmien
ja ty6eldkejdrjestelmien lisiiksi tuotu esiin mahdolliset ammatti- ja toimi-
alakohtaiset erityisjdrjestelmiit sekii julkisen sektorin erityisjdrjestelmdt,
joita ei kirjassa muuten tarkastella ldhemmin. Kokonaiskuvaa luodaan
myos siitd, mikd on toisaalta lakisiidteisten ja muiden pakollisten eldkejdr-
jesteimien ja toisaalta tyonantajakohtaisten elikejdrjestelmien merkitys
eldketurvan kokonaisuudessa.
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Luvussa 2 on kerrottu asumisperusteisista vdhimmdiseldkejdrjestelmistd.
Pohjoismaissa kansaneldkejdrjestelmdt takaavat vdhimmdiseldketurvan
periaatteessa kaikille maassa asuville. Kansaneldkejdrjestelmien takaa-
ma kattava vdh i m mdiseliiketu rva on kin yksi n iistdi pohjoisma isen sosiaa I i-
turvan piirteistS, joka on antanut aiheen puhua erityisestd pohjoismaises-
ta tai skandinaavisesta sosiaaliturvan mallista erotukseksi manner-
Euroopan korporatistisesta ja anglo-amerikkalaisen alueen Iiberalistisek-
si kutsutusta sosiaaliturvan mallista. Varsinaisten eltikkeiden lisdksi eld-
keldisilld on Pohjoismaissa oikeus kattaviin julkisiin terveydenhoito- ja so-
siaalipalveluihin ja erityisiin tukimuotoihin kuten esimerkiksi eldkeldisten
asumistukeen.

Pohjoismaiden lisdksi kansaneliikejdrjestelmd on tiissii tarkastelluista
maista myos lsossa-Britanniassa, Alankomaissa, Kanadassa, Australi-
assa ja Uudessa-Seelannissa. lson-Britannian kansaneldkejdrjestelmii
poikkeaa kuitenkin periaatteellisesti pohjoismaisisista kansaneldkejiir-
jestelmistd siind, ettii eldke karttuu ldhtokohtaisesti tyontekoon perustu-
vien vakuutusmaksujen eikd asumisajan perusteella. Sveitsin yleiset
eliikeva kuutu kset m u istuttavat kattavu udeltaan I son-Britan n ia n ka nsa n-
eliikejdrjestelmiid. Alankomaiden ja Kanadan kansaneldkejdrjestelmdt
ovat asumisperusteisia, mutta ne eivdt ole etuuksiltaan yhtd kattavia kuin
pohjoismaiden jdrjestelmdt. Kanadan kansanelSke on myos tuloharkin-
tainen. Eniten pohjoismaisia kansaneldkejdrjestelmiti etuuksien katta-
vuuden suhteen muistuttavat Australian ja Uuden-Seelannin kansan-
eldkejdrjestelmiit. Niistd myonnettiiviit etuudet ovat kuitenkin tiukemmin
tulo- ja varallisuusharkintaisia kuin pohjoismaiset kansaneldkkeet.

Useimmissa manner-Euroopan maissa eldketurva rakentuu pddosin
tyoeldkkeen varaan. lttivaltaa, Luxemburgia ja Saksaa lukuunottamatta
ndissdkin maissa on kuitenkin erityisid toimeentulotuen tyyppisid vdhim-
miiiseldkkeitii vanhuksille ja tyokyvyttomille, joissakin maissa myos leskil-
le. Pohjoismaisista kansaneldkejdrjestelmistd ne eroavat siind, ettii
etuuksia on vdhemmdn ja tuloharkinta on tiukempi. Toisaalta on syytd
huomata, ettd monissa manner-Euroopan maissa myos tyoeldketurvaan
sisdltyy vdhimmdiseliike. Niistd on maakohtaisissa selvityksissd kerrottu
tyoeldkkeiden yhteydessd.

Raja vdhimmdiseldketurvan ja muun toimeentuloturvan v6lilld on toisi-
naan liukuva. Esimerkiksi leskenelSkettd maksetaan joissakin kansan-
eliikemaissa leskien lisdksi kaikille taloudellisen tuen tarpeessa oleville
yksinhuoltajille. Varsinaisten eldkkeiden lisdksi maksetaan usein erilaisia
tarveharkintaisia erityislisid. Tehtdvdn rajauksen vuoksitdssii on keski\rt-
ty eldkkeiden kuvaamiseen ja vain niihin kiintedsti liittyvdit erityislisdt on
mainittu.

Tyoeldketurvaa koskevassa /uvussa 3 on kunkin maan lakisddteisid el6-
kejdrjestelmid tarkasteltu yksityiskohtaisesti. Lihtdkohtana on ollut kuva-
ta kattavimmat yksityisen sektorin palkansaajien ja yrittdjien eldikejdr-
jestelmdt. Monessa maassa palkansaajat ja yrittdjiit kuuluvat samaan
tyoeldkejiirjestelmiiiin. Tiissii mukana olevista kahdestakymmenestiiyh-
destd maasta yhdeksdssd palkansaajat ja yrittiijiit kuuluvat samaan
jdrjestelmddn. Viidessii kansaneldkemaassa lakisddteistdi tyoeldketurvaa
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ei ole lailla sdddetty pakolliseksi yrittdjille. Ndissd maissa myos pal-
kansaajien tyoeldketurva on tasoltaan matala taisitd eiole lainkaan. Seit-
semdssd maassa yrittEijillti on erillinen tai useita erillisiS lakisddteisia tyo-
eldkejdrjestelmi6 tai yrittdjdt voivat vapaaehtoisesti liittyd palkansaajien
lakisiiiiteiseen tyoeldkejdrjestelmddn. Yrittdjien erillisid lakisddteisiii tyo-
eldkejdrjestelmid on kdsitelty suppeammin kuin palkansaajien jdrjestel-
mid osin siksi, ettd ne ovat pddpiirteiltddn olleet samanlaisia kuin palkan-
saajien eldkejdrjestelmdt ja toisaalta siksi, ettii niistd on ollut vdhemmdn
tietoja saatavissa. Usean erillisen yrittdjien eldikejdrjestelmiin perusteelli-
nen kuvaaminen ei olisi ollut mahdollista my6skddn tyon vdlttdmdttomdn
rajaamisen vuoksi.

Vai keim ma n raja nveto-on gel man jaottel ussa vd hi m mii iseld ketu rva-tyo-
eldketurva-lisiieldketurva ovat aiheuttaneet joidenkin maiden pakolliset
lisdeldkejdrjestelmdt, jotka nimensii perusteella ndyttdisivdt kuuluvan lu-
kuun neljS' Lisdeldketurva'. Kaikissa kolmessa maassa, Kreikassa, Rans-
kassa ja Sveitsissd, joissa on tdllaiset ldhes kaikki palkansaajat kattavat
pakolliset lisdeldkejdrjestelmdt, on kuitenkin ollut luonnollisinta kdsitelld
niitd tyoeldketurvan yhteydessd. Pakolliset lisdeldkkeet muodostavat
niiissd maissa kiinteiin kokonaisuuden lakisddteisten tyoeldkkeiden
kanssa ja vakuutukseen kuuluminen on lailla sdddetty pakolliseksi. Sveit-
sin pakollista lisdeliiketurvaa on Suomessa usein kutsuttukin tyoelSkejdr-
jestelmiiksi. Kun maassa kuitenkin on yleinen lakistititeinen ansiosidon-
naisia eldkkeitd maksava eldkejdirjestelmd, on tiissii katsottu perustel-
I ummaksi pu h ua pakollisesta lisdeldkejdrjestelmiistd.

Lisiieldketurvaa koskevassa /uvussa 4 on kdsitelty kunkin maan tyomark-
kinasopimuksiin perustuvia ja tyonantajakohtaisia listieldkejdirjestelmiS.
Kansainvdlisesti kdytetyssii eliiketurvan kokonaisuutta kuvaavassa ns.
kolmen pilarin mallissa ntimii edustavat tyypillisimmillddn eldketurvan
toista pilaria. El6keturuan ensimmdiselld pilarilla tarkoitetaan silloin
yhteiskunnan jdrjestdmdd lakisddteistd eliiketurvaa, joka kattaa hyvin laa-
joja vdestoryhmiS. Monissa manner-Euroopan maissa ensimmdinen pila-
ri m uodostu u tydeldkejdrjestel miistd. Pohjoismaissa si i hen voidaa n I u kea
sekd kansaneliikkeet ettd tyoeldkkeet. Ensimmdisen piladn turvaan viita-
taan usein englanninkieliselld kdsitteelld 'social security pensions'. Tiitii
osaa eliiketurvasta voidaan sosiaaliturvasopimuksilla tai EU-asetuksella
siirtdd maasta toiseen. Toisen pilarin muodostaa tydmarkkinoilla sovittu
eldketurva, joka sekin voi olla suuria palkansaajaryhmi6 koskevaa ja
kyseisille ty6markkinaosapuolille pakollista. Jdrjestelmid koskeva pdd-
toksenteko tapahtuu kuitenkin pddosin tyomarkkinoilla. Sosiaaliturvaso-
pimukset ja EU-asetus eivdt koske toisen pilarin eliiketurvaa. Kolmannen
pilarin muodostaa tiiysin yksilollinen, vapaaehtoinen, henkilokohtaisesti
jdrjestetty I isiieldketu rva.

Erityisesti lisiieliiketurvaa tarkasteltaessa tulee keskeiseksi kdsitteellinen
ero ns. etuusperusteisten ja maksuperusteisten eldkejdryestelmien vdlilld.
Etuusperusteisilla (defined benefit) jdrjestelmillii tarkoitetaan eldkejdrjes-
telmiti, joissa etuuksien taso on ennalta sovittu ja vakuutusmaksut kerti-
tiitin niin suurina, ettii luvatut etuudet voidaan maksaa. Maksuperustei-
sella (defined contribution) jdrjestelmdlld taas tarkoitetaan jiirjestelmiii,
joissa perittdvien maksujen suuruus on ennalta sovittu. Kootut maksut ja
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niille saatu tuotto ratkaisevat sen, kuinka suuria etuuksia vakuutetut aika-
naan saavat. Etuuksien tasoa ei ole ennalta sovittu, vaikka ndissdkin
jdrjestelmissd on luonnollisesti taustalla jokin oletettu eldkkeen tavoiteta-
so, jonka mukaan maksut on mitoitettu. Suomen tyoeldkejiirjestelmd, jos-
sa luvataan 60 %:n eldke 40 tydvuoden jdlkeen on tyypillinen etuuspe-
rusteinen jdrjestelm6. Tyypillisid maksuperusteisia jdrjestelmid taas ovat
monet Ldnsi-Euroopan maiden tyonantajakohtaiset lisdelSkejdryestelmtit.

Merkittdvd periaatteellinen ero etuusperusteisten ja maksuperusteisten
jdrjestelmien vdlilld on se, ettd pelkistetyssd maksuperusteisessa jtirjes-
telmdssd vastuu eldketurvan riittdvyydestd siirtyy vakuutetulle itselleen.
Eldketurvan jdrjestdjti ei ole sitoutunut takaamaan enempiiti kuin sen,
mitii maksetuilla maksuilla ja niiden tuotolla voidaan kustantaa. Kiiytiin-
ndssii jako etuus- ja maksuperusteisiin jdrjestelmiin ei kuitenkaan aina
ole ndin selke6, etenkiian silloin kuin maksuperusteisen jdrjestelmdn peri-
aatetta on sovellettu lakisiidteisiin tai pakollisiin lisdeldkejdrjestelmiin ku-
ten Ranskassa, Sveitsissd ja Tanskassa.

Luvussa 5 on kerrottu lyhyesti vakuuttamisesta ja etuuksien myontiimi-
sestd ja maksamisesta erilaisissa ulkomaantilanteissa. Sosiaaliturvasopi-
mukset ja EU-asetus on tdssd ainoastaan mainittu, koska niiden sisdltod
on kiisitelty perusteel lisesti Eldketurvakesku ksen muissa julkaisuissa.

Sosiaaliturvasopimukset ja EU-asetus koskevat kuitenkin ainoastaan la-
kisddteistd sosiaalitu rvaa. Ne eiviit koske tyomarkkinasopimu ksiin perus-
tuvaa turvaa, eivdtkd myoskddn Kreikan, Ranskan ja Sveitsin pakollisia
lisdeldkejdrjestelmid. EU:n sisdllS lisdeldketurvan puutteellinen siirret-
tiivyys maasta toiseen onkin katsottu tyovoiman vapaata liikkumista estd-
vdksi tekijdksi ja EU:n komissio on erityisesti viime vuosina kiinnittdnyt
siihen huomiota. Etuuksien siirrettdvyyden lisiiksi ongelmia aiheuttaa
verotuskiiytdnnon erilaisuus eri maissa. Ttissii yhteydessii ei kuitenkaan
ole ollut mahdollisuutta paneutua ndihin verotukseen liittyviin ongelmiin.

Luyussa 6 on kerrottu kunkin maan eliiketurvassa vireilld olevista merkit-
tdvistd uudistuksista. Eldketuruan lyhyemmdn ja pidemmdn aikavtilin ra-
hoitusvaikeudet ovat monessa maassa pakottaneet jossain miidrin
leikkaamaan lakistititeistd eldketurvaa. Tdltd osin uudistukset ovat osit-
tain jo toteuttamisvaiheessa ja tulevat maakuvauksissa esiin eri etuuksien
yhteydessd.

Paitsi suoranaista eldkkeiden tasoon puuttumista yritetddn kustannuksia
pienentdd etsimdllti keinoja ennenaikaisen eliikkeellesiirtymisen vd-
hentiimiseksi. Tdhdn on pyritty mm. kaventamalla erilaisia vanhuuseliik-
keiden varhenn usmahdollisu uksia ja tiukentamal la tydkyvyttomyyseldk-
keiden myontiimiskriteereitii.

Joissakin maissa lakisddteisen, jakojdrjestelmiiiin perustuvan eliiketur-
van kustannuspaineita on osaltaan pyritty helpottamaan luomalla lainsiiii-
ddnnon keinoin edellytyksid tyonantajakohtaisten, rahastoitujen eldke-
jdrjestelmien perustamiselle. Tdmdn ns. toisen pilarin eldketuruan sisdlld
on viime vuosina ollut ndhtdvissd lisddntynyt kiinnostus maksupe-
rusteisiin eldkejdrjestelmiin. Keskeisend syynii tdhdnkin on ollut tyonan-
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tajien halu rajoittaa eldkekustannuksiaan ja toisaalta tarve kyetii parem-
min ennustamaan tulevia kustannuksia.

Erilaisten eldkemenojen rajoittamiseen pyrkivien muutosten ohella mo-
nissa maissa on vireilld el6kejdrjestelmien tasa-arvoistaminen sukupuol-
ten kesken. Tdmd ndkyy toteutumassa tai vireillii olevana naisten eld-
keikien nostamisena samaan kuin miehillii. Perhe-eldkejdrjestelmissd
miehille on annettu tai ollaan antamassa oikeus leskeneldkkeeseen sa-
moin ehdoin kuin naisille. Myos miesten ja naisten mahdollisuuksia jaada
kotiin hoitamaan pienid lapsia eliiketurvaa menettdmdttd on joissakin
maissa parannettu.

Eldketu rvan mu utossu u ntau kset ndyttdvdt jossai n mddrin olevan saman-
kaltaistamassa eri maiden eldkejdrjestelmid. Tdllaista liihentymistd on
niihtiivissd esimerkiksi Pohjoismaiden ja manner-Euroopan maiden kes-
ken. Sarnanaikaisesti, kun Pohjoismaissa kansaneliikkeiden tuloharkin-
taisuuden lisddminen ja saattaminen asumisvuosien mukaan karttuviksi
on vdhentdnyt niiden universaalia luonnetta ja korostanut ty6eldketurvan
merkitystii, on monissa manner-Euroopan maissa eliiketurvan tyosidon-
naisuutta vdhentdnyt viihimmiiiseldketuruan parantaminen ja tyoelti-
keturvan laajentaminen kattamaan myos muita kuin tyoskentelyaikoja.
Eldketurvan erilaisiin perusperiaatteisiin nyt vireilld olevat muutokset eivdt
kuitenkaan ndytd kajoavan.
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Alankomaat

1. Yleistd
Valuuttakurssi: 1 guldeni (NLG) = 2.7 57 FIM (keskikurssi tammikuu 1 995)

Alankomaissa on kansanvakuutusjdrjestelmii, joka takaa vdhimmdistur-
van kaikille maassa asuville. Jdrjestelmdstd maksetaan vanhuus-, tyoky-
vyttomyys- ja perhe-eldkkeitd sekd lapsilisiti jg korvausta suurista sai-
rianhoidon 

-ku'stannuksista. 
Eldkkeet ovat periaatteessa tasasuuruisia.

Vanhuuseldkettd kuitenkin pienennetiiSn su hteessa puuttuvaan asumis-
tai tyoskentelyaikaan. Toisin kuin esim. Suomen kansaneliikeiqrj.esJgl-
mds-sa tyokyvyttomyyselii kkeen saa m i n en edel lyttdd yleensd, ettd hakija
on aikaisemmin ollut ansiotyossti.

Yksityisen sektorin palkansaajilla on kansanvakuutuksen yleisen lVokV-
vyttomyyseldketu rvdn I isdksi ansiosidon na i nen tyokyvyttomyyselii ketu r-
vi. nniioty6hon sidottua sosiaaliturvaa ovat myos tavalliset sairaanhoi-
tokorvau k6et sekd sa ira uspiiivdraha- ja tyottomyyskorvau kset. Lakisdd-
teistd ansioihin sidottua vanhuuseltikettd Alankomaissa ei ole.

Koska lakisdiiteinen eldketurva on pdiiosin vdhimmmdisturvaa, ovat tyo-
markkinasopimuksiin perustuvat ja tyonantajakohtaiset lisiieldkejdirjestel-
mdt yleisid. Niihin kuuluu yli 80 % tyontekijoistd.

2. Vdhimmdiseldketurva

2.1. Hallinto

Sosiaaliturvan hallinto on Alankomaissa hajanainen. Sosiaaliturva kuuluu
kahden eri ministerion, sosiaali- ja tyoministerion sekd hyvinvointi-, kan-
santerveys- ja kulttuuriministerion hallinnonalaan. Eldkeasiat kuuluvat
sosiaali- ja ty6ministerion alaisuuteen.

Yleisen vanhuuseldkelain ja yleisen perhe-eldkelain mukaisten etuuksien
hallintoa hoitaa sosiaalivakuutuspankki (Sociale Vezekeringsbank, SVB)
aluetoimistoineen. Sil16 on ulkomaanasioiden hoitoa varten oma toimisto.
SVB:n hallinnossa on tyonantaja- ja tyontekrjtijdrjestojen sekii ministerion
edustus. SVB toimii yhdyselimend sosiaaliturvasopimusasioissa.

Yleisen vanhuuseldkelain, yleisen tyokyvyttomyyseldkelain ja yleisen per-
he-eldkelain mukaisten etuuksien rahoittamiseksi perittiiviit vakuutus-
maksut kerdtiiiin veroviranomaisen toimesta ennakonpiddtyksen yhtey-
dessd.

Yleisen tyokyvyttomyyseldkkeen ja pal ka nsaaj ien tyQfyvyftomyys-el?k-
keen halli'hnosth vasiaavat eri ammatti- ja toimialojen tyoneuvostot. Tyon-
euvostot vastaavat myos ndiden etuuksien rahoittamiseksi perittdvien
vaku utusmaksujen keiddm isestd yleistd tyokyvyttomyyseldkettd I u ku u n-
ottamatta. Kullakin toimialalla on yksi neuvosto, johon alalla toimivan
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tyonantajan on liityttdvd. Tyoneuvostojen hallinnossa on sekd tyonantaja-
ettd tyontekijdijti rjestojen ed ustus.

Tyoneuvostot voivat hoitaa etuuksien hallinnon itsendisesti tai yhdessd.
19:std tyoneuvostosta 13 on jdttdnyt hallinnon yhteisen hallintotoimiston
(Gemeenschappelijk Administratiekantoor, GAK) hoitoon. Muut hoitavat
hallinnon itsendisesti. GAK on tyomarkkinajdrjestojen keskusliittojen pe-
rustama yhdistys. Myos GAK toimii yhdyselimend sosiaaliturvasopimus-
asioissa. Kun ulkomainen tyonantaja ldhettdd tyontekijoitd Alankomaihin,
hiinen on syytd olla yhteydessii GAK:iin. GAK neuvoo, mihin tyoneu-
vostoon tyonantajan tulee liittyd ja maksaa vakuutusmaksut.

Sosiaalivakuutusneuvosto (Sociale Verzekeringsraad, SVR) toimii sekd
SVB:td ettd GAK:ia ja itsendisid tyoneuvostoja valvovana viranomaisena.
Se avustaa ministeriotd lainsddddntotydssd ja toimii valituselimend.

2.2. Rahoitus

Sosiaaliturva rahoitetaan suurimmaksi osaksi tyontekijd- ja tyonantaja-
maksuin. Tyontekijoiden maksuosuus on huomattavasti korkeampi kuin
tyonantajien. Kaikki sosiaalivakuutusmaksut yhteensii ovat vuon na 1 995
tyontekijoille 45,55 % ja tyonantajille 1 0,75 o/o vakuutusmaksun perustee-
na olevista palkoista. Edellisestii vuodesta tyonantajien maksut ovat
nousseet hieman yli prosenttiyksikon ja tyontekijdmaksut puolestaan las-
keneet vajaan prosenttiyksikon.

Kansanvakuutusetuuksien rahoittamiseen perittdvd veroluonteinen va-
kuutusmaksu on osa edelld mainittua kokonaismaksua, ja se peritddn
tyontekijoiltd ja yrittdjiltd. Tyonantajamaksuista luovuttiin verouudistuksen
yhteydessd vuonna 1990. Tyonantajat velvoitettiin silloin maksamaan
tyontekijoille korvauksena maksua, jota kutsutaan OT-maksuksi
(overhevelingstoeslag). Maksu on 11,6 % palkasta 76 350 guldenin (n.
210 500 FIM:n) suuruiseen vuositulon yltirajaan asti. Tdmiin ylittdvdstd
palkan osasta maksua ei suoriteta.

Palkansaajien ansiosidonnaisten
tukseen osallistuvat sekd tyontekijdt
tavat tdltdkin osin tyontekijdt yksin.

sosiaalivakuutusetuuksien rahoi-
ettii tyonantajat. Eldketurvan rahoit-

Vakuutusmaksut ovat seuraavat (1.1.1995) :

Yleinen vanhuuseliike, AOW 14,55 o/o

Yleinen perhe-eldke, AWW 1,80 o/o

Yleinen tyokyvyttomyyseliike, AAW 6,30 %
TyontekijoidentyokyvyttomyyselSke,WAO 9,40o/o

Vakuutusmaksut peritddn vain miiiirdttyjen tulorajojen vdliin jddvdstd pal-
kan osasta. Kansanvakuutusmaksu peritiidn 6074 ja 44349 guldenin
(16 750 - 122 270 FIM:n) vdlisestd vuosipalkasta. Vakuutusmaksu pal-
kansaajien tyokyvytt6myyseliikkeen (WAO-eldkkeen) rahoittamiseksi
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taas peritSSn 99 - 286 guldenin (n.270 - 790 FIM) vdlisestii pdivdpalkas-
ta. Pdivdpalkka lasketaan viisipdiviiisen viikon mukaan.

Valtio osal I istu u elSketurvan ra hoitu kseen maksama lla n uorena tyokyvyt-
tomdksi tulleiden eldkkeistd aiheutuvat kustannukset. Eldkkeiden rahoi-
tus perustuu jakojdrjestelmiidn.

2.3. Verotus

Asumisperusteisten, lakisddteisten etuuksien vakuutusmaksut eivtit ole
verovdhennyskelpoisia. Sen sijaan vain tydntekijdt kattavien, lakisddteis-
ten etu u ksien rahoittam iseksi perittdvdt va ku utusmaksut voidaan viihen-
tdd verotuksessa. Sama koskee sekii tyonantaja- ettd tyontekijdmaksuja.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Niihin sovelletaan
veroasteikkoa, joka poikkeaa hiukan yleisessii tuloverotuksessa ktiytettii-
vdstd. (Verotuksesta ks. myos kohta 4.).

2.4. Yakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika ja tyoskentelyaika Alankomaissa 15 ja 65
ikdvuoden vdlisenii aikana. Asumisaika on vakuutusaikaa riippumatta sii-
td tyoskenteleekd maassa vai ei, samoin tyoskentely on vakuutusaikaa
vaikka ei asuisikaan maassa. Ulkomailla asumisen ja tyoskentelyn aikana
vakuutus voidaan pitdd voimassa vapaaehtoisin vakuutusmaksuin.

2.5. Yleinen vanhuuselike

Nykyinen yleinen vanhuuseldkelaki on vuodelta 1957. Siitd kdiytetiiiin
yleisesti lyhennettii AOW.

Oikeus eldkkeeseen

Eldkeikd on 65 vuotta. Sen jdlkeen eliike voidaan myontiiii riippumatta
siitd, lopettaako eldkkeensaaja tyonteon vai ei. Eldkkeen varhennusmah-
dollisuutta ei ole. Eliike voidaan myontid myos ulkomailla asuvalle (ks.
kohta 5).

Tdyden eldkkeen saamiseksi edellytetddn 50 vuoden vakuutusaikaa eli
asumista tai tyoskentelyd Alankomaissa koko 15 ja 65 ikdvuoden vdlisen
ajan. Varsinaista vdhimmdisvakuutusaikaa eldkkeen saamiseksi ei ole.
Tdyden eldkkeen mddrd pienenee kuitenkin 2 o/o jokaiselta puuttuvalta
vakuutusvuodelta. 50 vakuutusvuotta ei edellytetd niiltd Alankomaiden
kansalaisilta, jotka jdrjestelmdn tullessa voimaan olivat yli 1S-vuotiaita.
Heille luetaan hyvdksivuodet 15 ikdvuoden tdyttdmisestd vuoteen 1957
edellyttden, ettd he 59 vuotta tdytettyddn ovat asuneet Alankomaissa tai
sen siirtomaassa vdhintdtin 6 vuotta.
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Eldkkeen mSdrdytyminen

Eldkkeen m65rd on sidottu maan vdhim
kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja
nettovdh immdispalkan mukaan.

mdispalkkaan, jota tarkistetaan
heindkuussa. Eldke mddrdytyy

Alankomaat

Yksin asuvan tdysi el5ke on 70 % nettovdhimmdispalkasta. Eldke on
(1.1.1995) 1429,55 guldenia/kk (n. 3900 FIM).

Naimisissa olevien ja avoliitossa asuvien eldkeldispariskuntien el6kettd
koskevat miiii riiykset ovat mu uttuneet 1 .2.1 994 al kaen. 1 .2.1 gg4 jdl keen
mydnnettyjen eldkkeiden tdysi mddrd on 50 % nettoviihimmiiispalkasta
molemmille, jos molemmilla on oikeus eldkkeeseen. Jos toinen ei ole vie-
ld eldkeidssd, voidaan eldkettd saavan elSkkeeseen maksaa puolison
eliikkeen suuruinen lisd, 50 % vdhimmdispalkasta. Puolison omat tulot
pienentdviit kuitenkin lisdn mddrdd. Vdhennys lasketaan kaavalla (E - G )
x 2/3, jossa 5 = puolison bruttotulot ja G = 15% bruttovdhimmdispaikasta.
Tdysi puolisoeldke puolisolisineen on (1 . 1 . 1 995) 1987,82 guldenia/kk (n.
5500 FIM). Puolisoeliike voidaan maksaa myos kahdelle samassa talou-
dessa asuvalle miehelle tai naiselle. Eldkkeitd pienennetii dn 2 %jokaista
puuttuvaa vaku utusvuotta kohti.

Eldkkeen tarkistami nen

Elaikkeitd tarkistetaan vdhimmdispalkan tarkistusten mukaisesti tavalli-
sesti kahdesti vuodessa, tammikuussa ja heiniikuussa.

Elikkeen maksamien

Kuukausieliikkeen lisdksi maksetaan erillinen lomaraha toukokuussa.
Yksin asuvan eldkeldisen lomaraha on 998,76 guldenia (n.2750 FIM) ja
pariskunnan yhteensd 1426,80 guldenia (n. 3900 FIM).

2.6. Ylei nen ty6knry/ttdmyyseldke
Ylei nen tyokyvytttomyyseldkelaki, AAW, tu I i voimaan vuonna 1 975. Yrittd-
jiit ja nuoret tyokyvyttomiit, jotka eivit ole ehtineet osallistua tyoeldmddn
saavat koko tyokyvyttomyyseldketurvan AAW-lain mukaan. palkan-
saaji I la on laval I isesti oikeus myos pal kansaaj ien tyokyvyttdmyyseldkkee-
seen (WAO) (ks. kohta 3.1.). Jos WAO-eldke on suurempi, maksetaan
koko eldke WAO-eldkkeenii. AAW-eldkettd maksetaan, jos se on WAO-
eldkettd suurempi. AAW-eldkkeend maksetaan talbin erotus. Eldke
rahoitetaan kuitenkin AAW-eldkettd vastaavalta osalta aina AAW-jdrjes-
telmdstd, vaikka se maksettaisiin WAO-eldkkeend. Koska eldkkeen
m.yonldmiseksiedellytetiiiin yleensii ansiotulojen menetystd, eiesim. ko-
tidideilld ole oikeutta eldkkeeseen yksinomaan kotona tehdyn tyon perus-
teella.
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Oikeus eldkkeeseen

Elitke voidaan myontdd 18 - 64-vuotiaalle Alankomaissa asuvalle henki-
lolle, jonka tyokyvyttomyys on kestdnyt 52 viikkoa ja jatkuu edelleen. Ul-
komaalaisen on tdytynyt asua maassa viihintddn vuoden ajan.

ElSkettd ei aikaisemmin ole voitu myontdd henkilolle, jolla ei ole ollut tuloja
tyokyvyttomyyttd edeltdviiltd vuodelta tai tulot ovat olleet hyvin vdhdiset.
t,tuoiena tyokyrnTttomdksi tulleita ja opiskelijoita ovat tdltd osin koskeneet
eri mddrdyks6t. Naita eldkkeen myontiimiskriteereitti on viime vuosina
haluttu kiri'-stea siten, ettd eldkettd ei ole myonnetty, jos ansiot ovat jdiineet
alle mddrdtyn rajan. Mm. monet opiskelijat menettivdt ntiin oikeuden eltik-
keeseen. lviaan korkein oikeus katsoi mdiiriiyksen rikkovan EY:n sdddok-
sid ja siitd luovuttiin. Tdlld hetkelld eldkkeen saamiseksi ei ole asetettu
miiSrdittyti vdhimmiiistuloa tyokyvyttomyyttd edeltdvdltd vuodelta, mutta
asia on edelleen avoin. Vireilld olevassa lainmuutoksessa esitetiidn, ettii
eldkkeen myOntdmiseksi vaadittaisiin tietty viihimmiiistyoskentelyaika
tyokyvyttomyytta eOettdvdn vuoden aikana. Tyoly.yttomffid edeltd-
riee6ta tyos3bobsta eliikkeen myontiimiskriteerinii ei siis ole tarkoitus
luopua.

Eldke on voitu myontdd henkilolle, joka sairauden tai vamman vuoksi on
osittain tai kokonian tyokyvyton. Tyokyvyttomffiti on arvioitu vertaamal-
la niitd ansiomahdolliduuksi-a, joita tyontekuella hdnen jiiljelldi olevan tyo-
kykynsd perusteella olisi tyostii, jota voitaisiin pitdd tt?l"ttS.sopiv_ana. kou-
ttitu's ja tyokokemus huomioon ottaen, niihin ansioihin, jotka hdnellS oli
en nen ty6kyvyttomffi di. Myontdmiskriteereitii ti u ken netti i n ku iten ki n elo-
kuussa'1993 niin, ettii tyontekijdn voidaan edellyttdii ottavan vastaan
muutakin kuin hiinen kouiutustaan ja kokemustaan vastaavaa tyotii.

Elikkeen miidriytym i nen

AAW-lain mukaan tyokyvyttomyysluokkia on kuusi. Eldke mddirdytyy ndi-
den luokkien mukaan seuraavasti:

tyokWyttomyysaste eliikeprosentti

21%
28%
35 o/o

42%
50,75 0/o

70 0/,

35%
45%
55 o/o

65 o/o

Elflkeprosentin mukainen elSke lasketaan maan vdhimmmiiispdivdpal-
kasta, joka on ns. perusmeara. Vuonna 1994 se oli 99,46 guldenia (n.?lg
FIM). jos eldkkeensaaja on alle 23-vuotias, on eliikeperuste p_ienempi..18
- 22,-vuotiaalla se on idstd riippuen 45,26 - 84,54 guldenia piiivdssii. Jos
eldkkeensaajalla on huollettavia lapsia tai puoliso, voidaan hdnelle mak-
saa lisdnd tiloharkintaista TW-etuutta, joka varsinaisesti kuuluu tyotto-
myysetuuksiin.



Eldkkeen tarkistam i nen

AAW-eldkkeitii tarkistetaan samoin kuin yleisiii vanhuuseldkkeitd vdhim-
mtiispalkan muutosten mukaisesti yleensd kahdesti vuodessa.

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan kuukausittain. Toukokuussa maksetaan listiksi lomara-
ha, joka on 8 % vuosieldkkeestd. Eldke muutetaan vanhuuseliikkeeksi
yleisessd vanhuuseliikeidss6.

2.7 . Ylelnen perhe-eldke

Yleistd perhe-eliikettd, AWW-eldkettti, voidaan maksaa mies- tai naisles-
kelle ja tiiysorvolle lapselle. ElSkkeet ovat tasasuuruisia.

Oikeus eldkkeeseen

Perhe-eldkettd voidaan maksaa, jos edunjdttiijii oli kuollessaan vakuutet-
tu. Vakuutuskauden pituudella eiole merkitystd, ei myoskddn silld olivatko
leski tai lapsi vakuutettuja.

Leskeneltike voidaan maksaa jatkuvana, jos puolisoilla on yhteinen lapsi,
joka ei ole avioitunut tai, jos leski on tyokyvyton ja oli ollut tyokyvyton kol-
me kuukautta puolison kuollessa tai, jos leski oli puolison kuollessa tdyttd-
nyt 40 vuotta (tai ttiytti saman kuukauden aikana).

Jos edelld mainitut edunsaajaa koskevat edellytykset eivdt tdyty, makse-
taan tilapdinen leskeneldke. Tilapdistd eldkettd maksetaan lesken idstii
riippuen viihintddn 6 ja enintddn 19 kuukautta. Maksuaika pitenee kuu-
kaudella jokaista vuotta kohti, jolla lesken ikdi ylittdiii 26 vuotta.

El;ike voidaan miidrtityin edellytyksin my6ntdd myos entiselle puolisolle.

Lapseneldkettd voidaan maksaa alle 1 6-vuotiaille tdysorvoille. Tyokyvyt-
t6mdlle lapselle eldkettd voidaan maksaa kunnes hdn tdyttditi 18 vuotta ja
opintojaan jatkavalle 27-vuotiaaksi asti. Lapseneldkettd ei makseta, jos
lapsi on menettdnyt vain toisen vanhemman. Leskeneldke maksetaan
kuitenkin korotettuna, jos leskelld on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia.

EI6kkeen miiiirdytyminen

Perhe-eldkkeet ovat tasasuuruisia. Niiden mtidrd on sidottu maan netto-
vii h im mii ispal kkaa n kuten van h u us- ja tyokyvyttomyyseld kkeiden ki n. N e
ovat jonkin verran korkeampia kuin vanhuuseldkkeet, koska niistd peri-
tddn kaikki sosiaalivakuutusmaksut toisin kuin vanhuuseldkkeistd. Les-
keneldke ilman lapsikorotusta on 70 % nettovdhimmdispalkasta ja lap-

Alankomaat
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sikorotuksen kanssa 100 o/o. Eldke ilman lapsikorotuksia on 1.1.1995
alkaen 1 755,24 guldenia (n. 4 800 FIM) kuukaudessa. Jos leskellti on
huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia on eldke 2403,68 guldenia
(n. 6 600 FIM). Lapseneliike on 561,68 guldenia (n. 1 500 FIM) alle 10-
vuotiaalle, 842,52 guldenia (n. 2 300 FIM) 10 - 1G-vuotiaalle ja 1 123,35
guldenia (n. 3 100 FIM) 16 vuotta tdyttdneelle lapselle.

El5kkeen tarkistaminen

Eliikkeitd tarkistetaan kahdesti vuodessa samoin kuin vanhuuseldkkeitd

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan kuukausittain. Toukokuussa maksetaan lisdksi lomara-
haa 8 o/o eldkkeen vuosimdiirdstd. Jos leski avioituu uudelleen, leskenelS-
ke lakkaa. Leskelle maksetaan silloin vuosieltikkeen suuruinen kertakor-
vaus. Eldke muutetaan yleisessd eliikeidssd vanhuuseldkkeeksi.

2.8. Vapaaehtoinen vakuutus
Ulkomailla oleskelun aikana yleisen vanhuuseldkevakuutuksen voi pittiti
voimassa maksamalla vapaaehtoisia vakuutusmaksuja (ks. kohta 5.).
Vapaaehtoisia maksuja voidaan maksaa myos jdlkikdteen niiltti vuosilta,
joina eldkettd ei ole'karttunut' ulkomailla asumisen vuoksi. Maksuja voi
maksaa jdlkikdteen enintddn viideltii vuodelta.

3. Tyoel5keturva

3.1 . Palkansaajien tyttkyvytttimyyseldke

Pal ka nsaaj ien tyokyvyttomyyseldke kattaa yksityisen sektori n pal kansaa-
jat. ltsendiset yrittdjdt eiviit kuulu jdrjestelmdiin. Julkisen sektorin tyonte-
kijoille on omat WAO-eldkkeitd korvaavat eldkkeet.

WAO-eldkkeen saajilla on yleensd samanaikaisesti oikeus myos yleiseen
tyokyvyttomyyseliikkeeseen (AAW). Jos se olisi pienempi tai yhtii suuri
kuin WAO-eldke, maksetaan koko eldke WAO-eldkkeend. AAW-eldkettd
maksetaan siltd osin kuin sen miiiirti ylittdidi WAO-eldkkeen. (Ks. kohta
2.6.)

Tyokyvyttomyyseldkkeitd koskeva laaja uudistus toteutettiin elokuussa
1 993. WAO-elii kkeen tasoa mada I lettii n ja tyokyvyttomyyden arvioi ntikri-
teereitd ti u ken nettii n. Myos tyokyvyttomyyden jatku mista seu rataan ai ka i-
sempaa tarkemmin.
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Oikeus eliikkeeseen

WAO-eldkettd voidaan maksaa, jos sairaus jatkuu yli 52 viikkoa. Ensim-
mdiseltd tyokyvyttomyysvuodelta ma ksetaa n taval I isesti sairausajan pdi-
vd ra haa. Tyokyvyttomyyttai a rvioidaa n samoi n ku in AAW-eldkkeessd (ks.
kohta 2.6.). Pienimmiin WAO-eldkkeen saamiseksi riittdd kuitenkin
I 5 oh:n tydkyvyftomyysaste, ku n AAW-eldkkeessii tyokyvyttomyyden tu-
lee olla vdhintddn 25 %.

Eldke voidaan nykyisin myontdd viideksivuodeksi kerrallaan, mutta vuo-
desta 1998 alkaen vain kolmeksi vuodeksi. Vuoden kuluttua eliikkeen
mydntiimisestd eliikkeensaajan tu lee kdydd terveydentila n seu ra ntatut-
kimuksessa.

Eldkkeen mddriiytyminen

Elokuun 1993 uudistuksen jdlkeen eliike maksetaan kokonaan aikaisem-
piin ansioihin suhteutettuna vain idstd riippuvalta mddrdajalta. Alle 33-
vuotiaana tyokyvyttomdksi tulleelle maksetaan heti matalampi eldke.
Tiitd matalampaa eldkettd kutsutaan jatkoeldkkeeksi. Kokonaan aikai-
sem paa n pal kkatasoon su hteutettua a lkuelii kettii maksetaan seu raavan
taulukon mukaisesti:

ikii tyokyvyttomyyden al kaessa maksuaika, vuosia

0
0,5

-3233-37
38-42
43-47
48-52
53-57
58-

E ld keprosentti mdd rdytyy tyokyvyttomyysasteen m u kaa n seu raavasti

tyokyvyttomyysaste eldkeprosentti

Alkueldkkeen mddrdytymisperusteena on tydntekijdn pdivdd kohden
laskettu keski pal kka tyokyvyttomyyttd vdil ittomdsti edeltdneen vuoden ai-
kana. Ttimti pdivdpalkka kerrotaan luvulla 100/108. Suurin eliikkeen pe-
rusteena oleva piiivdpalkka on 286,84 guldenia.

Alkueldkkeen pdd\rttyii maksetaan jatkoeliike, jonka perusmdtirti on

,5
1

1

2
3
6
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14%
21o/o
28%
35%
42%
50,75 0/o

70%

15 -25 %
25-35%
35-45%
45 - 55%
55-65%
65-80%
80%-
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70 o/o maan viihimmdispalkasta. Perusmddrddn lisdtiidn 1,4 o/o tyoky-
vyttomyyttd edeltdneen palkan ja vdhimmdispalkan erotuksesta kutakin
vuotta kohden, jolla eldkkeensaajan ikd ylitti 15 vuotta, kun hdn tuli tyoky-
vyttomdksi.

Ne tyokyvyttomyyseldkkeet, jotka olivat maksussa, kun uudistus tuli voi-
maan, maksetaan entisen suuruisina. Alle SO-vuotiaiden oikeus eldkkee-
seen tarkistetaan kuitenkin uusien tyokyvyttomyyskriteerien mukaisesti.

Eliikkeen tarkistaminen

El6kkeitd tarkistetaan kahdesti vuodessa, tammikuussa ja heiniikuussa,
sopimuspalkkojen keskimdiirdisen muutoksen mu kaan.

Eldkkeen maksaminen

Eldkettd maksetaan niin kauan kuin tyokyvyttomyys jatkuu, kuitenkin
enintddn yleiseen vanhuuseldkeikiiiin asti. Eldkkeeseen maksetaan
lomaraha kerran vuodessa, toukokuussa. Lomaraha on 8 % vuosieldk-
keen mddrdstS.

3.2. Mahdollisuus siirrya varhennetulle eldkkeelle

Lakisddteisissd eldkejdrjestelmissii ei ole mahdollisuutta siirtyti vanhuus-
eliikkeelle ennen yleistd eldkeik66. Se ei tavallisesti ole ollut mahdollista
myoskiiiin lisdeldkejdrjestelmissd. Sen sijaan erilliset tyoehtosopimuksis-
sa sovitut tai yksittdisen tyonantajan jdrjestdmiit etuudet, jotka mahdollis-
tavat tyostd poisjSdmisen ennen eliikeikdd, ovat yleisid. Ndmd ns. VUT-
etuudet eiviit ole varsinaisia eldkkeitd. Ne onkin jdrjestetty tyonantajien
lisdeldkejdrjestelmistti erillisind etuusjdrjestelminii. Julkisen sektorin
tyontekijoistd ldhes kaikki kuuluvat VUT-etuuksien piiriin, yksityisen sek-
torin tyontekijoistd arviolta puolet.

Kun VUT-etuuksista 70-luvulla sovittiin tyomarkkinaosapuolien kesken,
tavoitteena oli, paitsitarjota pitkddn tyoeldmdssd olleille mahdollisuus siir-
tyii 'eliikkeelle', helpottaa tyottomyystilannetta. VUT-jdrjestelmdt ovat kui-
tenkin osoittautuneet ennakoitua kalliimmiksi. Tdmd johtuu osin siiti, ettd
etu uden myontiimisikd6 on monissa jdrjestelmissii viihitellen madallettu.
Etuus on myos osoittautunut huomattavasti arvioitua suositummaksi. Vii-
me vuosina onkin etsitty keinoja kustannusten vtihentdmiseksi. Maan
hallitus esitti vuonna 1991 VUT-etuuksien korvaamista joustavan eldke-
idn ktiyttoonotolla lisdeldkejdrjestelmissd. Tdllainen eltikkeellesiirtymls-
mahdol lisu us ndyttddkin olevan yleistymdssd. Varhennetut van huuseltik-
keet maksetaan tdlloin tavallisesti vdhennettyinii. Etuuksista on kerrottu
tarkemmin kohdassa 4.



4. Lisdeldketurua

Yleistd

Alankomaissa su urin osa tyontekijoistei kuul u u johonkin tyomarkkinasopi-
mukseen perustuvaan tai yksittdisen tyonantajan perustamaan lisdeliike-
jdrjestelmddn. Vuonna 1991 koko tyossd olevasta 25 - 65-vuotiaasta vd-
estostd 82,2 oh kuului tdllaiseen eldkejdrjestelmddn. Julkisen sektorin
noin miljoonasta tyontekijdstd kdytdnnollisesti katsoen kaikki olivat julki-
sen sektorin lisdeldkejdrjestelmdn (ABP:n) jdsenid. Valtion rautatieldisilld
on ollut oma eldkejdrjestelmdnsd, joka kuitenkin yksityistettiin vuonna
1994. Yksityisen sektorin tyontekijoistd lisdeldketurua kattoi 77,3 % eli yli
2700 000 tyontekijddi.

Tyomarkkinajdrjestot ovat keskeisesti vaikuttaneet lisdeldkejdrjestelmien
kehittymiseen. Sopim uksi in perustuvien, alakohtaisten jdrjestelmien mer-
kitys johtuu osin siitd, ettd tyo- ja sosiaaliministerio voivuonna 1949 anne-
tun lain nojalla mddrdtd niiden jiisenyyden pakolliseksi kaikille alalla toimi-
ville yrityksille. Pakollinen jiisenyys koskee myos sellaisia tyonantai,ia ja
tyontekijoitd, jotka eiviit ole tydmarkkinasopimuksen tehneiden jdrjestojen
jdsenid. Tyonantaja voi saada vapautuksen elSkejdrjestelmtiiin liittymi-
sestd vain, jos tyonantajan itse jdrjestdmd lisdturva antaa vdhintddn
samantasoiset etuudet ku in alakohtainen jdrjestelmd.

Vuoden 1991 lopussa toimialakohtaisia jdrjestelmid oli 81 ja niissti oli yli
2 200 000 jdsentd. Jdsenmddrd kasvoi voimakkaasti 80-luvun aikana
(vuonna 1983 jdseniS oli 1 446042). Jdrjestelmistd 65 on pakollisia koko
toimialalle. Myos monilla vapaiden ammattien harjoittajilla on pakollinen
lisdeldkejdrjestel md.

Vaikka toimialakohtaiset jdrjestelmiit ovat kattavia, ovat myos tyonantaja-
kohtaiset lisdeldkejdrjestelmdt yleisid. Ne kattoivat vuonna 1991 yli puoli
miljoonaa tyontekijdd. Tyonantajien kiinnostusta lisdeldketurvan jdrjestd-
miseen lisdd osaltaan mahdollisuus vdhentiid vakuutusmaksut verotuk-
SESSA.

Lisdeldketurvan jdrjestdminen on Alan komaissa tiukasti lailla sdddettyd.
Jdrjestelmid valvoo Vakuutuskamari, joka on koko vakuutusalaa valvova
viranomainen.

Lisdeldkejdrjestelmien tulee olla tiiysin rahastoituja. Lisdeldketurva voi-
daan jdrjestdd joko tydnantajan omassa siidtiOssd, toimialan yhteisessd
siiiitiossd tai kassassa tai vakuutusyhtiossii.

Etuudet

Tavallinen alaikdraja lisdeldkejdrlestelmtidn pddsemiseksi on 25 vuotta.
Tyomarkinasopimu ksiin perustuvissa jiirjestelmissd ikdraja voi kuitenki n
olla matalampi, 18 tai 21 vuotta. Monissa jdrjestelmissii edellytetddn li-
sdksi, ettd tyosuhde on kestdnyt vdhintdiin vuoden.

Alankomaat
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Etuudet maksetaan tavallisestijatkuvina eliikesuorituksina, kertasuorituk-
set ovat verotuksellisista syistd harvinaisia. Etuusperusteiset jdrjestelmdt
ovat vallitsevia.

Etuuksina maksetaan yleensii vanhuus- ja perhe-eldkkeitd. Tyokyvytto-
myyseliike ei ole kuulunut kovin yleisesti etuuksiin, koska lakisddteisen
jdrjestelmdn antama turva on ollut kattava. Kun lakisddteistd turvaa on
tdltd osin leikattu, ovat monet lisdeldkejdrjestelmdt alkaneet myontdd
myos tydkyvttomyyseldkkeitd.

Yleinen vanhuuseliikeikii on 65 vuotta. Varhaiseliikejiirjestelyt ovat olleet
harvinaisia, koska niitd eiole lakisdiiteisissd jdrjestelmissdkddn. Joustava
eldkkeellesiirtymismahdollisuus niiyttiiii nyt kuitenkin olevan yleistymds-
sd. Silld pyritddn koruaamaan kalliiksi osoittautunut erillinen VUT-jdrjes-
telmd (ks. kohta 3.2 ja jdljempdnd). Varhennetut eldkkeet maksetaan
yleensii viihennettyind.

Vanhuuseldkettd karftuu tavallisimmin 1,75 o/o 3 - 5 viimeisen tyovuoden
keskipalkasta kerrottuna tyovuosien mddrdlld. Pisin karttumisaika on 40
vuotta ja eldke tdlloin enimmillddn 70 % perusteena olevasta palkasta.

Perhe-eldkkeend maksetaan nais- tai miesleskelle tavallisestiT0 % edun-
jdttdjdn vanhuuseliikkeestd tai karttuneesta vanhuuseldkeoikeudesta
mukaanlukien tuleva aika vanhuuseldkeikddn asti. Alle 18-vuotiaalle lap-
selle maksetaan lapseneldkettd tavallisesti '14 % (tiysorvolle kaksin-
kertainen mddrd) edunjdttdjdn vanhuuseltikkeestii tai vanhuuseliikeoi-
keudesta tuleva aika mukaanlukien.

Jos tyokyvyttomyyseldkettd maksetaan, sen miiiirii on yleensd enintiiiin
80 o/o siitd palkan osasta, joka ylittdd lakisiiiiteisen ansiosidonnaisen
tyokyvyttomyyselii kkeen perusteena oleva n pal ka n yldtu loraja n.

Lisdeldkkeen miidriid vdhennetddn tavallisesti lakisddteisen eldkkeen
miiii rii I lii, tai elii kkeet yhteensovitetaan m u u I la tavoi n.

Oikeuden listieldketurvaan tulee lain mukaan sdilyd tyosuhteen paa$-
tytikin, jos tyontekijd on kuulunut jdrjestelmdiin vdhintddn vuoden ajan.
Jos jdsenyys on kestdnyt alle vuoden eikii vapaakirjaoikeutta synny, mak-
setaan tyontekijiin vakuutusmaksut yleensii kokonaisuudessaan takai-
sin. S56tiot, kassat ja vakuutusyhtiot ovat solmineet keskendiin sopimuk-
sia, joiden perusteella karttunut eldkeoikeus voidaan tyonantajan vaih-
tuessa siirtdd uuden tyonantajan lisdeldkejdrjestelmddn.

Maksussa olevien eliikkeiden ajoittainen tarkistaminen on yleistS, vaikka
siitd ei yleensii ole siiiinnoissii mainintaa. Toimialakohtaisissa jdrjes-
telmissd tarkistuksista sovitaan tyomarkkinaosapuolten kesken, muuten
korotuksista pddttdd tyonantaja tai kassan tai sddtion hallitus. Tarkistuk-
set seuraavat tavall isesti elinkustan n usten mu utosta.
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VUT-etuudet

Toimialakohtaisista tai yksittdisen tyonantajan perustamista VUT-etuus-
jdrjestelmistd maksetaan varhaiseldkettd korvaavaa etuutta tyontekijdlle,
joka siirtyy vapaaehtoisesti pois tyostii ennen yleistd eldikeikdid. VUT-
etuus ei ole eldke, ja se onkin jdrjestetty lisdeldkejdrjestelmistd erillisend
etuutena. Se rahoitetaan tyontekijd- ja tyonantajamaksuin tai vain tyon-
antajamaksuin.

VUT-etuuden voi tavallisesti saada 62 vuoden iiistii, mutta matalampiakin
myontdmisikid on. Etuuden saajan on yleensd ttiytynyt olla tyonantajan
palveluksessa viihintiitin 10 vuotta. Etuus on usein 70 - 85 % bruttolop-
pupalkasta. Etuudella on usein myos enimmdismdiird. Siita maksetaan
sekd lakisddteiset ettd lisdeldketurvan vakuutusmaksut. Vanhu useldkettd
karttuu siis sek6 lakisiiiiteisestd ettd lisdeldkejdrjestelmtistii myos VUT-
etuuden maksuajalta.(VUT-etuudesta ks. myos kohta 3.2.)

Vakuutusmaksut ja verotus

Sekd tyonantajan ettd tyontekijdn vakuutusmaksut ovat verotuksessa vd-
hennyskelpoisia, eikii tyonantajan vakuutusmaksua lasketa tyontekijdn
tu loksi. Jdrjestel mdn tdytW ku iten ki n tayttaa mdd rdtyt verolai nsddddn non
edellytykset mm. eliikkeiden enimmdismddristd.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Niihin sovelletaan
veroasteikkoa, joka poikkeaa hiukan yleisessd tuloverotuksessa kiiytettii-
vdstd.

5. Tytissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisd6teinen eliiketurva

Yleisen vanhuuseldkevakuutuksen voi kansallisen lainsiiiidiinnon mu-
kaan siiilyttiiii ulkomailla oleskelun aikana maksamalla vapaaehtoisia va-
kuutusmaksuja. Sosiaalivakuutuspankilla on oma paikallistoimisto ulko-
maanasioiden hoitoa varten. Lisdtietoja vakuutusmaksujen maksamises-
ta voi kysyd tdstii tomistosta.

Alankomaihin muuttava voi pidentdii vaku utusaikakarttumaa maksamalla
vapaaehtoisia vakuutusmaksuja. Takautuvia maksuja voi maksaa 1 - 5
vuodelta.

Jos Alankomaissa eldkkeelld oleva muuttaa ulkomaille, oikeus lakisddtei-
seen eliikkeeseen jatkuu ilman rajoituksia ja eliike maksetaan uuteen
asuinmaahan. Eldkkeen myonttimisessd ulkomaille on sen sijaan kansal-
lisen lainsiiiidiinnon mukaan rajoituksia. Yleinen vanhuuseldke ja perhe-
eldke voidaan myontdti ulkomaille, mutta lakisddteisid tyokyvyttomyys-
eldkkeitd ei makseta ulkomaille ilman erillistd sopimusta. Oikeus perhe-
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eldkkeeseen edellyttdd aina, ettd edunjdttdjd oli kuollessaan vakuutettu
Alankomaissa, edunsaajien asuinpaikalla ei ole merkitystd.

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden m6drdytymisestd ja maksamisesta toiseen maa-
han ovat Suomen ja Alankomaiden vdlillS voimassa EU-asetuksen 1408/
71 ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 miitiriiykset. EU-asetus on yli-
kansallista lainsddddntodi ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset
sdddokset poikkeavat sen mddrdyksistd. Kahdenvdlistd sosiaaliturvaso-
pimusta ei Suomen ja Alankomaiden vdlilld ole.

Lisde!6keturva

Toimialakohtaisten pakollisten lisdeldkejdrlestelmien jdsenyys on pakolli-
nen yleensii myos alalla toimivien kansainvdlisten yritysten ulkomaisille
tyontekijoille. Tyo- ja sosiaaliministerio voi kuitenkin vapauttaa Alanko-
maissa lyhyelld tyokomennuksella olevan ulkomaisen tyontekijdn jdrjes-
tel miin jdsenyydestii.

U I koma i I le m u uttavan tyontekijd n jiisenyys I i sdelSkejdrjestel miissd pddt
tyy, vaikka tyosuhde ulkomailla jatkuisi saman tyonantajan palvelukses-
sa. Karttunutta eldkeoikeutta ei myosktidn voi siirtiiii ulkomaisen tyonan-
tajan lisdeldkejdrjestelmddn. Vapaakirjaoikeus karttuneeseen eldkkee-
seen kuitenkin sdilyy. Parlamentille on annettu lakiesitys, joka tekisi mah-
dolliseksi karttuneen eldkeoikeuden siirtdmisen myos ulkomaiseen lisd-
eldkejdrjestelmddn. EU-asetuksen 1408171 miiiirdykset eivdt koske
lisdeldketurvaa.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Yleisen perhe-elikkeen uudistus on ollut vireillii pitkddn. Uudistuksessa
nykyinen tuomioistuimen pddtokseen perustuva mieslesken oikeus les-
keneliikkeeseen on tarkoitus kirjata lakiin. Leskeneldkkeen tasoa on
myos tarkoitus jonkin verran leikata ja tehdd alkueldkkeen jdlkeen mak-
settava jatkoeldke tuloharkintaiseksi. Uudistus on viivdstynyt, koska
lakiesityksen mukaan eldke voitaisiin maksaa myos avoliitossa eliineille
pariskunnille ja parlamentti on vaatinut tdhdn tdsmennyksid.

Syksylld 1994 muodostettu uusi hallitus esitti hallitusohjelmassaan useita
sosiaaliturvamenojen pienentdmiseen tdhtiiiiviii uudistushankkeita. Hal-
lituksen mukaan sairausvakuutusjtirjestelmii ja osin myos tyokyvytto-
myyseldkejiirjestelmd tulisi yksityistaiei. Hallitus ehdotti muutoksia myos
perhe-eliikkeisiin ja vanhuuseldkkeisiin. Niiden myontdmiskriteereitii tuli-
sisen mukaan kiristdd mm. tuloharkintaa lisddmdlld.



7. Osoitteita
Tyo- ja sosiaaliministeri6, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Ministry of Social Affairs and Employment, Anna van
Hannoverstraat4, Postbus 90802, NL-2509 LV Den Haag.

Sosiaalivakuutusneuvosto, Sociale Verzekeringsraad (SVR), Social
lnsurance Council, Postbox 100, NL-2700 AC Zoetermeer.

Sosiaalivakuutuspankki, Keskushallinto, Sociale Vezekeringsbank
(SVB), Social lnsurance Bank, Head Office, Postbox 1100,
NL-1180 BH Amstelveen.

Sosiaalivakuutuspankki, Ulkomaanasioiden toimisto, Sociale
Verzekeringsbank (SVB), Social lnsurance Bank, Office for foreign affairs,
Postbox 7105, NL-1007 JC Amsterdam.

Yhteinen hallintotoimisto, GAK, Gemeenschappelijk Administratiekan-
toor, Joint Office for Social lnsurance Administration, Postbus 8300,
NL-1005 CA Amsterdam.

8. Kirjallisuus
Benefits Report - Europe, U.S.A. Wyatt Data Services - Europe
Brussels 1994.

Bolderson Helen, Gains Francesca. Crossing National Frontiers.
Department of Social Security Research Report No. 23. HMSO. London
'1993.

lBlS Briefing Service - Netherlands. Charles D. Spencer & Associates,
inc. Chicago. January 1995.

lBlS Reference Manual - Netherlands. August 1994.
Charles D. Spencer & Associates, inc. Chicago 1994

Laitinen Si ni kka. Eldkkeistd ulkomailla. Eldketurvakeskus.
Suunnittelu- ja laskentaosasto. Katsauksia 4/93.

System on Social
Cologne. October
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MISSOC-lnfo3194. Bulletin of the Mutual lnformation
Protection in the Community. MISSOC Secreteriat
1 994.

Pieters Danny et al. lntroduction into the Social Security Law of the
Member States of the European Community. Second edition. Bruylant.
Brussel 1993.

Social Protection in the JMember States of the Community. Situation on
July 1st 1993 and evolution. Comission of the European Communities.
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Directorate- General of Employment, lndustrial Relations and Social
Affairs. MISsOC-Secretariat. Cologne 1 993.

Sociale Verzekeri ngsban k. I nternationa I N ewslette r 931 1 3 E/FiN L.
Amsterdam 1993.

Supplementary pensions in the European Union. Social Europe.
Supplemenl 3194. Brussels 1 994.

Turner John, Dailey Lorna M. (toim.) Pension Policy: An lnternational
Perspective. U.S. Department of Labor Pension and Welfare benefits
Admnistration 1990. Washington, DC 1991.

J ulkaisemattomat !iihteet:

GAK:n kirje 16.8. 1990 Eldketurvakeskukselle koskien
tyokyvyttomyyseldkkeiden myontiimiskriteereitd.

Heinild-Hannikainen Tarja. Vierailu sosiaalivakuutuslaitoksissa
Hollannissa 28. - 29.3.1988. Muistio 12.4.1988.

Heinild-Hannikainen Tarja, Sakslin Maija. EY:n sosiaaliturvasiidnnosten
soveltamiskdiytiinto Hollannissa. Vierailu Hollannissa 5. - 7. 11.199'1.
Muistio 21.11.1991.

Social Protection in the Member States of the Community. Situation on
July 1st 1994 and evolution. Comission of the European Communities.
Dir6ctorate-General of Employment, lndustrial Relations and Social
Affairs. MISsOC-Secretariat. Cologne I 995 (?). Julkaisematon
kdsikirjoitus.

Schaub Eberhard. Systems of determining invalidity. lnternational Social
Security Association. Permanent Committee on Old-Age, lnvalidity and
Survivors' lnsurance. 21th meeting. Tunis, 12 October 1994.
Esitelmdmoniste.

VB:n (Alankomaiden toimialakohtaisten lisdeldkejdrjestelmien liitto) kirje
EU:n komission DG V:lle 11 .4.1994.
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Lakisddteinen eldketurva muodostuu Australiassa maassa asumisen pe-
rusteella myonnettiivistd elSkkeistd, joilla on tasasuuruinen enimmdis-
mddrd. ElSkkeet ovat tulo- ja varallisuusharkintaisia. Nditd eldkkeitd kut-
sutaan tdssii kansaneldkkeiksi. Kansaneltike-etuuksia ovat vanhuuseldk-
keet, tyokyvyttomyyseldkkeet sekii lesken- ja orvoneldkkeet. Lesken-
etuuksia niaksetaan paitsi puolison kuoleman myos muusta syystd johtu-
van yksinhuoltajuuden perusteella.

Lakisddteisen vdhimmiiiseliiketurvan lisdksi Australiassa tuli vuonna
1992 voimaan laki lisdeldketakuusta, jonka tarkoituksena on taata pal-
kansaajille tietty vdhimmdistyoeldketurvan taso. Listieldketakuu tarkoit-
taa, ettd tyonantaja on velvollinen maksamaan tyontekijoistditin vdhim-
mdislisdelSkemaksuja joko kollektiiviseen lisdeldkejdrjestelmddn, tyon-
antajan omaan eldkejdrjestelmddn tai yksilollisestijiirjestettyyn vakuutuk-
seeri. Tellaisen eliiketurvan tulee olla tdysin rahastoitua. Lisiieliiketakuu
ei edellytd uuden eldkejdrjestelmdn perustamista, .!9 olemassa oleva
tyonantijan kokonaan taiosittain rahoittamalisiieldkejdrjestelmd voitdyt-
taa lisaeiaketakuun vaatimukset. Lisdeldketakuun tultua voimaan katta-
vat lisirelSkejdrjestelmdt kyselytutkimusten mukaan arviolta 93 %
kokopdivdtyontekijoista )a67 % osa-aikatyontekr.loistd. Yrittiijiit jiiiivdt kui-
tenkin lisdeldketakuun ulkopuolelle.

Australiassa on myos tyomarkkinasopimuksiin perustuva pakollinen tyon-
antajan lisdeldkedraksu. Sekin voidaan maksaa joko kollektiiviseen elii-
kejdijestel mddn ta i tyona ntajan omaan eliikejdrjestelmd.fl n. Tdl 16 maksu l-
la 

-v6idaan 
myos osittain tdyttdd lakisdtiteinen lisdeldketakuuvelvoite.

Tyonantajan v'apaaehtoisesti jdrjestiimd lisiieltiketurva on yleistd eri$i-
sesti toimihenkiloilld ja johtavassa asemassa olevilla.

Lisdeldkejdirjestelmiit ovat Australiassa usein maksuperusteisia. Tavallis-
ta on, ettti jatkuvan eldkkeen sijasta maksetaan kertakorvaus ja ettd lis-
eliiketurvan taso on samankin tyonantajan palveluksessa erilainen eri
tyontekijdryhmilld.

1. Yleistd
Valuuttakurssi: 1 dollari(AUD) = 3.298 FIM (keskikurssisyyskuu 1995)

2. Vdh immdiseldketu rva

2.1 . Kansaneldkejdrjestelmd

Ensimmdinen vanhuuseldkkeitd koskeva laki tuli voimaan Australiassa
vuonna 1909, tyokyvyttomyyseldkkeitd alettiin maksaa vuonna 1910 ja
leskeneldkkeitd vuonna 1942. Nykyinen sosiaaliturvalaki on vuodelta
1991 (Social Security Act 1991).



Kansanelii kejd rjestel md n etu uksia myonnettiiessd ja maksettaessa avo-
liitossa asuvat rinnastetaan aviopariin.

2.1.1. Hallinto

Kansaneldkkeiden hallinnosta vastaa sosiaaliministerio (Department of
Social Security) ja sen alue- ja paikallistoimistot. Ulkomaanasioita varten
ministeriollii on oma toimistonsa, lnternational Operations Branch (lOB).

2.1.2. Rahoitus

Etdkkeet rahoitetaan yleisin verovaroin. Erityisid sosiaalivakuutusmaksu-
ja ei ole.

2.1.3. Verotus

VanhuuslSkkeet ja leskelle maksettavat etuudet ovat veronalaista tuloa.
Veroa ei kuitenkaan peritd, jos eldkeldisellS on kansanelikkeen lisdksi
vain vdhdn muita tuloja. Yksindiselld eldkkeensaajalla muita tuloja voiolla
enintddn 2090 dollaria vuodessa ja naimisissa olevalla 3610 dollaria.
Tydkyvyttomyyseldkkeistd ei peritd veroa, jos eliikkeensaaja ei ole tdyt-
tdnyt vanhuuseldkeikdd. Tdmdn jdlkeen vero peritddn samoin kuin van-
huuseldkkeestd. Eldkkeisiin maksettavat lisiit kuten lddkekustannuskor-
vaus ja asumistuki ovat verotonta tuloa, samoin tiiysorvon hoitajalle
maksettava eldke.

2.1.4. Vakuutusaika

Australian kansaneliikejdrjestelmdssii ei kdytetd kisitettd vakuutettu.
Eldkkeisiin ovat oikeutettuja miiiirdtyin edellytyksin kaikki maassa asuvat
kansalaisuudesta riippumatta.

2.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuseldke on tulo- ja varallisuusharkintainen siten, ettd arvioitaessa
eliikeoikeutta sovelletaan joko tuloharkintaa tai varallisuusharkintaa riip-
puen siitd kumpi johtaa pienempddn eldkkeeseen. Tulo- ja varallisuusra-
joja selvitetiiii n ta rkem m i n kohdassa Eliikkeen mdd rdytym i nen.

Eliikkeen myontdminen edellyttdd, ettd hakija asuu eldkettd hakiessaan
Australiassa ja on asunut maassa vdhintddn 10 vuotta, joista 5 vuotta
yhdenjaksoisesti, jossain vaiheessa eldmdnsii aikana. Joissakin tilanteis-
sa 10 vuoden asumisedellytyksestd voidaan luopua.
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Miesten yleinen eldkeikd on 65 vuotta ja naisten tEllld hetkella 60,5 vuotta.
Naisten elSkeikd nousee asteittain 20 vuoden aikana 65 vuoteen taulukon
1 mukaisesti.

TAULUKKO 1: Naisten yleinen eldkeikd syntymdajan mukaan

SyntymS-
aika

01.07.1935 - 31 .12.1936
01.01.1937 - 30.06.1938
01 .07.1938 - 31 .12.1 939
01.01.1940 - 30.06.1941
01.07 .1941 - 31 .121942

01.01.1943 - 30.06.1994 63
01.07 .1944 - 31.12.1945 63,s
01.01.1946 - 30.06.1947 64
01.07.1947 - 31.12.1948 64,5
01.01.1949 ja myohemmin 65

Eldke-
ike

60,5
61
6'1,5
62
62,5

Syntymd-
aika

Eldke-
ika

Eldkkeen myontdminen ei edellytd tyonteon lopettamista, mutta tulot v5-
hentdvdt eldkkeen mddrdd ja voivat estdd sen maksamisen kokonaan.
Eliikkeeseen ei liity varhennusmahdollisuutta.

Vanhuus- tai tyokyvyttomyyseldkkeelld olevan miehen vaimolle voidaan
maksaa vaimon eldkettd (wife pension), jos vaimolla ei ole oikeutta muu-
hun elskkeeseen. Eldke on tulo- ja varallisuusharkintainen samoin kuin
miehen vanhuuseldke.

Hoitajan eldkettd (carer pension) voidaan maksaa henkilolle, joka.hoitaa
jatkuvan avu n ta rpeessa olevaa vai keasti vammautu nutta kansa neldkettd
iai rintamaveteraanieliikettd saavaa eldkeldistd. Hoitajan tulee asua eltik-
kensaajan kanssa samassa asunnossa tai hyvin ldhelld. Edellytyksend
on lisiiksi, ettei hoitajalla itselliidn ole oikeutta kansaneliikkeeseen.

Eldkkeen mddrdytyminen

Tiysi vahuuseliike yksiniiiselle on 167,95 dollaria viikossa (20.9.1995
alk'aen) ja 8 733,40 dollaria vuodessa (n. 2 400 FIM/kk). Naimisissa ole-
van tiiysieliike on 140,10 dollaria viikossa ia7 285,20 dollaria vuodessa
(n. 2 0b0 FIM/kk). Eldke maksetaan tiimdn suuruisena riippumatta siitii,
dnko myos puoliso eliikkeensaaja. Eldkkeeseen maksetaan lisiiksi aina
lddkekuiukorvauksena 2,60 dollaria viikossa. Korvaus on sama kaikille
eldkkeensaajille.

Tuloharkintaa sovelletaan siten, ettd muut tulot viihentdvdt eldkettd puo-
lella siitd m65rdstd, jolla ne yksindiselld ylittdviit 2 444 dollaria vuodessa
ja naimisissa olevalla, puolison tulot mukaan lukien, 4 264 dollaria. Lisii--eldkkeet ja ulkomailta maksettavat elSkkeet otetaan huomioon tuloina.

Varallisuusharkintaa sovelletaan tuloharkinnan sijasta, jos sen mukaan
miiiirdytyvd eldke on pienempi. Varallisuutena otetaan huomioon sddstot,
sijoitukset ja omaisuus lukuunottamatta vakinaista asuntoa ja lisdeldke-
siast6a, joka tiiyftdiii tietyt eldkeoikeuden sdilymistd koskevat mddrdyk-



set. Eldke pienenee, jos yksindisen omistusasunnossa asuvan varalli-
suus ylitttiii 118 000 dollaria ja naimisissa olevan pariskunnan varallisuus
167 500 dollaria. Viikkoeldke pienenee 1 ,50 dollaria varallisuusrajat ylittd-
vdd 1 000 dollaria kohden. Eldkettdiei makseta lainkaan, kun yk'sin5isen
henkilon varallisuus ylittEid 231750 dollaria ja naimisissa olevan pariskun-
nan 356 500 dollaria. Niihin, joilla ei ole omistusasuntoa sovelletaan kor-
keampia varallisuusrajoja.

Eldkkeen lisdksi voidaan maksaa erilaisia avustuksia tulo- ja va-
rqJliquygharkinnan perusteella. Tdllaisia ovat mm. asumistuki ja erilaiset
pdivittdisiin menoihin maksettavat avustukset. Huollettavist'a lapsista
maksetaan vanhuusel5kettd saaville lapsilisdd ilman erillistd tulohar-
kintaa.

Vaimon eliike on saman suuruinen kuin naimisissa olevan eldkkeen-
saajan vanhuuseldke. Siihen sovelletaan myos samaa tulo- ja varalli-
suusharkintaa.

Hoitajan eliike on naimisissa olevan eldkkeensaajan vanhuuseldkkeen
suuruinen, jos hoitaja on hoidettavan puoliso. Muussa tapauksessa eliike
on yksindisen eldkkeensaajan vanhuuseliikkeen suuruinen. Tulo- ja va-
rallisuusharkintaa sovelletaan samoin kuin vanhuuseldkkeeseen.

Eldkkeen tarkistaminen

ElSkkeitd tarkistetaan kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa,
kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti.

Eliikkeen maksaminen

Eldkkeen maksaminen alkaa siitd pdivdstd, jona eldkeikd tiiyttyy. Erdk-
keen maksaminen voi alkaa myos myohemmin esimerkiksi siksi, ettii
muut tulot ovat estdneet sen maksamisen aikaisemmin. Myohennettyyn
eldkkeeseen ei makseta lykkdyskorotusta. Eldkkeet maks6taan kahd6n
viikon viilein.

2.1 .6. Tyti kyvyttr5myyse I d ke

Oikeus eliikkeeseen

TyokyvyttomyyselSke voidaan myontdd 16 vuotta tdyttdneelle Austra-
liassa asuvalle henkildlle, joka eivield ole tiiyttdnyt yleiitii vanhuuseliike-
ikdd. Jos tyokyvyttomyys on alkanut enn6n Airsiraliaan muuttamista,
edellytetddn 10 vuoden asumista maassa samoin kuin vanhuuseldkkees-
sd (ks. kohta 2.1.5.). Muussa tapauksessa riittdii, ettd asuu maassa eld-
kettd hakiessaan.
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Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd henkilo_lle, jgnfg ryofyky on sai-
rdud6n-tai v-ahman vuoksi alentunut vdhintiidn 20 %. Eldke voidaan
myontiiii, jos tyokWyttomyyden on arvioitu kestdvdn vdhintddn kaksi
vuotta.

Eldke on tuto- ja varallisuusharkintainen samoin kuin vanhuuseliike_ (ks.
kohta 2.1.5.). LisdelSkkeitd ei oteta huomioon tuloharkinnassa, jos niitd ei
makseta enhen vanhuuseldkeikdii. Sokeilla on oikeus eldkkeeseen ilman
tulo- ja varallisuusharkintaa.

Tyokyvyttomyyseldkkeelld olevan miehen vaimolle voidaan maksaa vai-
nion'eU ketti iamoi n edellytyksin ku in va nhu useliikkeel lii olevan m iehen
vaimolle (ks. kohta 2.1.5). Jos mies taivaimo on alle 21-vuotias, eldkkeen
myontdminen edellyttdd, ettd pariskunnalla on lapsia.

Tyokyvyttomyyseldkkeel lii olevan vaikeasti va mmautu neen ja jqL[ryql
aiua tdrvitsdvan henkilon hoitajalle voidaan maksaa hoitajan eldkettd.
Effikkeen myonttimisedellytyksistd ja mddrdstd on kerrottu kohdassa
(2.1.5.).

Eldkkeen mdiirdytymi nen

Etdke mdiiirytyy samoin kuin vanhuuseliike (ks. kohta 2.1.5.). Elak-
keeseen mi(detaan lddkekulukorvausta samoin kuin vanhuuseldk-
keeseen. Myos muita lisid voidaan maksaa samoin kuin vanhuus-
eldkkeeseen(ks. kohta 2.1.5.).16 - 20-vuotiaille maksettava tdysi elSke
on kuitenkin matalampi kuin tdysivanhuuseldke. Se on mitoitettu samoin
kuin muut tiimtin ikaiaille maksettavat sosiaalietuudet kuten opintotukija
tyonhak'rjalle maksettava tuki.

Eldkkeen tarkistaminen

Tyokyvyttomyyseldkkeitd tarkistetaan yleensd 9a!'n?a.n. aikaan kuin
vinhiruseldkk-eite, maaliskuussa ja syyskuussa kuluttajahintojen muu-
toksen mukaan.

Eliikkeen maksaminen

Eldke maksetaan kahden viikon vdlein. Oikeus eliikkeeseen tarkistetaan
2 - 5 vuoden viilein. Eldkettd ei myonnetd vanhuuseldkeidn tiiyttdneelle,
mutta sen maksamista voidaan jatkaa vanhuuseldkkeen sijasta.

2.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eliikettd vastaavia etuuksia on useita. Leskelle voidaan maksaa
leskeneldkettii, joka on lakkauttamisvaiheessa oleva etuus. Kun lesken-
eliikkeiden myontiiminen vdhitellen lakkaa, jddvdt leskenetuuksiksi tila-
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pdinen leskenavustus ja yksinhuoltajaeliike. LeskenelSkettd ja yksin-
huoltajaeldkettii maksetaan paitsi leskille myds esim. avioeron taiasumu-
seron vuoksi yksin jddneille.

Varsinaisia lapseneltikkeitd ei ole. Sen sijaan perhe-etuusjiirjestelmiistti
maksetaan tdysoruoneldkettd molemmat huoltajansa menettdneen lap-
sen hoitajalle.

Etuudet ovat tulo- ja varallisuusharkintaisia lukuunottamatta tdysorvon
eldkettd.

Oikeus eldkkeeseen

Tilapdistd leskenavustusta (bereavment allowance) voidaan maksaa 14
viikon ajan puolison tai avopuolison kuoleman jdlkeen mies- tai naisles-
kelle, jolla ei ole oikeutta leskeneldkkeeseen tai yksinhuoltajaeldkkee-
seen. Edellytyksend on myos, ettd leskelle ei makseta mitddn muuta toi-
meentuloetuutta.

Tilapdistd leskenavustusta maksetaan ilman muita asumisaikaedellytyk-
sid, jos sekd edunsaaja ettd puoliso tai avopuoliso asuivat kuoleman-
tapauksen sattuessa Australiassa. Muussa tapauksessa edellytetddn,
ettd eldkkeenhakija on asunut maassa joko viisi vuotta vdlittomdsti ennen
eldkkeen hakemista tai 10 vuotta jossain eldmiinsd vaiheessa.

Yksinhuoltajaeldkettd (sole parent pension) voidaan maksaa yksinhuolta-
jalle, joka eldttdid vdhintddn yhtd alle 1G-vuotiasta lasta. Edellytyksend
eldkkeen myontiimiselle on, ettei hakijalla ole oikeutta muuhun toimeen-
tuloetuuteen. Jos hakija on jddnyt yksinhuoltajaksi Australiassa asues-
saan, ei muita asumisaikaedellytyksid ole kuin, ettd hdn asuu maassa
eldkettd hakiessaan. Muussa tapauksessa edellytetddn viiden tai kym-
menen vuoden asumista samoin kuin tilapdisen kansaneldkkeen saami-
seksi (ks. edelld).

Leskeneldke-etuus (widow pension class B) on ollut lakkautusvaiheessa
1.7.1987 alkaen. Leskeneldke voidaan edelleen myontdd naisleskelle,
joka oli tiiyttiinyt 50 vuotta 1.7 .1987 , jos hdnelld ei ole oikeutta yksin-
huoltajaeldkkeeseen sekii naisleskelle, joka oli tilyttiinyt 45 vuotta
1.7.1987 ja jolle silloin tai myohemmin on maksettu yksinhuoltajaelSkettd
tai muuta lasta huoltavalle leskelle aikaisemmin maksettua eldketta. Oi-
keus leskeneldkkeeseen alkaa, kun oikeus tdhdn toiseen eldkkeeseen
p66ttyy.

Tdysorvonekikettd maksetaan alle 16-vuotiaan lapsen tai alle 25-vuoti-
aan piiiitoimisesti opiskelevan lapsen hoitajalle. Eldkettd maksetaan, jos
molemmat vanhemmat ovat kuolleet, taijos toinen vanhemmista on kuol-
lut ja toinen eiesim. laitoshoidossa olon vuoksivoi hoitaa lastaan. Lapsen
taytyy asua Australiassa, muita asumisajan kestoon liiffiia vaatimuksia
ei ole. Hoitajalla taytyy olla tdstd lapsesta oikeus myos lapsilisSdn. Tdy-
sorvoneliike maksetaan ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.
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Eldkkeen mddrdytyminen

Tilapiiinen leskenelSke, yksinhuoltajaeldke ja leskeneldke ovat saman
suuruisia kuin yksindiselle eldkkeensaajalle maksettava vanhuuseldke.
Tdyden eliikkeen mddrd on siten 167,95 dollaria viikossa (n. 2 400 FIM/
kk). Elirkkeeseen voidaan maksaa lisid samoin kuin vanhuuseldkkee-
seen. Myos tulo- ja varallisuusharkinta ovat samat kuin vanhuuseliikkees-
sd (ks. kohta 2.1.5).

Tiiysorvoneldke on 17,40 dollaria viikossa (n. 250 FIM/kk).

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd, maaliskuussa ja
syysku ussa, ku I uttajah i ntojen m u utoksen mu kaan.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan kahden viikon vdlein. Yksinhuoltajaeliikkeen mak-
saminen edellyttdd, ettd eldkkeensaaja toimittaa neljdn viikon vdlein tie-
don siitd, ettei elSkkeen myontiimiseen vaikuttaneissa olosuhteissa ole
tapahtunut muutosta. 12 ensimmiiisen viikon jdlkeen riittdd, ettii ilmoitus
tehdddn 12 viikon viilein.

Tilapdistd leskeneliikettii tiiytyy hakea 14 viikon kuluessa puolison kuole-
maita. Eldkettd maksetaan takautuvasti vain neljdn ensimmdisen viikon
ajalta.

Tdysorvonelti ke maksetaan lapsil isii n yhteydessd.

3. Tytieldketurua

3.1. Pakollinen lisdeldketurva

Yleistd

Koska lakisiidteiset eldkkeet ovat tulo- ja varallisuusharkintaisia ja niilld
on tasasuuruinen enimmtiismddrd, ovat ty6nantajakohtaiset lisdeldkejdr-
jestelmdt olleet yleisid jo kauan. Listieliiketurvaa on kuitenkin jtirjestetty
piidasiassa johtavassa asemassa oleville ja toimihenkiloille. Ruumiillisen
tyon tekijdt saivat vasta 1980-luvun alkupuolella sovittua ensimmiiiset
lisdeldkejdrjestelmien perustamista koskevat ty6markkinasopimukset.
Turvatakseen kaikille tyontekijoille vdhimmiiistasoisen lisdeliiketurvan,
joka osaltaan vdhentdisi lakisddteisiii vdhimmiiiseldkemenoja, hallitus
a ntoi vuon n a 1 992 esityksen I isdeld keta kuujdrjestelmdn perusta misesta
(The Superannuation Guarantee). Jiirjestelmii tuli voimaan 1 .7. 1 992. Sitd
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kutsutaan myos lisiieliikkeen takuumaksujdrjestelmdksi, Superannuation
Guarantee Gharge (SGC), koska jdrjestelmdd koskeva laki tekee
tyOnantajalle pakolliseksi viihimmiiiseliikemaksun maksamisen kaikista
tyontekijdistdiin. Jos tyonantaja laiminlyo maksun, hdn joutuu maksa-
maan'Superannuation Guarantee Gharge'-veron veroviranomaisille, jo-
ka sijoittaa sen tyontekijdn valinnan mukaiseen eldkejdrjestelmiiiin. Kos-
ka varsinainen eltikemaksu on verovdhennyskelpoinen, on sen maksami-
nen tydnantajalle edullisempaa kuin "sakkoveron" maksaminen.

Eldkemaksu voidaan maksaa tyomarkkinasopimuksin sovittuun elSkejdr-
jestelmddn, tyonantajan omaan eldkejdrjestelmddn tai yksilolliseen eld-
kejdrjestelyyn. Lisdeldketurva voi olla maksuperusteinen tai etuusperus-
teinen. Takuumaksua koskevat sdddokset eivdt mddrdd enimmdismdd-
riiS lukuunottamatta maksettavien etuuksien tasoa eivdtkd sitd, mitii eri
etuuksia lisdeldketurvan tulee sisdltdd.

Jdrjestelmdn kaftavuus

Lisdeldkevakuutusmaksu on maksettava ldhes kaikista alle 65-vuotiaista
tyontekijoistd niiltd kuukausilta, joina heiddn ansionsa ovat vdhintddn 450
dollaria (n. 1 500 FIM). Maksut on maksettava sekd kokopdivd- ettd osa-
aikatyontekijoistd. Ainoastaan alle 18-vuotiaista osa-aikatyontekijoistd
maksua eitarvitse maksaa. 

\

Maksut on maksettava myos ulkomailla asuvasta, Australiassa vaikka ti-
lapdisestikin tyoskentelevdstd tyontekijdstii. Ainoastaan erityiselld maa-
hantuloviisumilla maassa tilapiiisesti tydskentelevdt johtajat voivat jeada
jdrjestelmdn ulkopuolelle. Ulkomailla asuvasta ja tyoskentelevdstii tyon-
tekijdstd ei australialaisen tyonantajan tarvitse maksaa maksuja. Jdr-
jestelmd ei koske mydskddn Australiassa asuvaa ty6ntekijdd, joka tyos-
kentelee ulkomailla ulkomaisen tyonantajan palveluksessa. Sen sijaan
Australiassa asuva, australialaisen tyonantajan palveluksessa ulkomail la
tyoskentelevd kuuluu jdrjestelmddn.

Eldkemaksut ja etuudet

Lisdeldketakuujdrjestelmd on suunniteltu maksuperusteisen jdrjestelmdn
periaatteiden mukaan. Tyonantaja voi kuitenkin maksaa maksut myos
etuusperusteiseen jdrjestelmddn. Siind tapauksessa hdnen tulee mddrd-
ajoin esittdd aktuaarin laatima todistus siit6, ettd tyontekijdlle jdrjestetty
lisdeldketurva on vdhintddn arvioitua lisdeldketakuumaksulla saatavaa
eldketurvaa vastaava.

Lisdeldketakuumaksut tulee maksaa tiiysin rahastoivaan eldkejdrjestel-
mdiin. Laki velvoittaa tyonantajan maksamaan maksuja, mutta myos
tydntekijdt voivat osallistua rahoitukseen, jos siitti on sovittu tyonantaja- ja
tyontekijdosapuolten kesken. Tyontekijdmaksujen perusteella karttuva
eliike on kuitenkin vapaaehtoista lisdeldketurvaa eikii sen osalta tarvitse
soveltaa pakol I ista taku u ma ksua koskevia mddrdyksiS.
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Takuumaksun suuruus riippuu tydnantajan vuoden palkkasummasta kir-
janpitovuonna 1 991 -92 tai yrityksen ensimmtiisend tdytend toimintavuo-
tena, jos se on myohemmin. Valittua vuotta kutsutaan perusvuodeksi. Jos
palkkasumma perusvuotena on alle 1 000 000 dollaria on maksun suu-
ruus 5 % tyontekijdn palkasta kirjanpitovuonna 1995-96. Jos palkkasum-
ma perusvuotena ylittiiii 1 000 000 dollaria vakuutusmaksu on 6 % pal-
kasta kirjanpitovuonna 1995-96. Maksu on tarkoitus nostaa sekd suur-
ettd pientyonantajilla 9 %:iin vuoteen 2OO2 - 2003 mennessd.

Takuumaksun perusteena olevalla vuosipalkalla on yldraja, 1.7.1995 -
30.6.1996 se on 86 880 dollaria (n.287 000 FIM). Rajaa tarkistetaan kes-
kipalkkojen muutoksen mukaan vuosittain.

Tyontekijdlld on vapaakirjaoikeus koko lisdeldketakuumaksun perusteella
karttuvaan eldkkeeseen. Odotusaikoja vapaakirjaoikeuden syntymiselle
ei saa olla. Tyonantajan tulee sdilyttiid vapaakirja tyontekijdn eldkeikddn
astitai kunnes tyontekijd liihtee pysyvdsti maasta tai kuolee. Kuolemanta-
pauksessa karttunut eliike voidaan maksaa omaisille.

Karttunut eldkeoikeus voidaan maksaa paitsi jatkuvana eliikkeenii myos
keftakorvauksena, mikti Australiassa on yleinen kdiytdnto. Maksettavat
etuudet eivdt saa ylittdd vuosittain tarkistettavaa ralaa (Reasonable Be-
nefit Limit, RBL). Muussa tapauksessa niihin ei sovelleta edullista vero-
tusta. Kertakorvauksena maksettavissa eliikkeissd raja on 418 000 dolla-
ria. Jos kyseessd on jatkuva eldke, on koko eliikekarttuman raja 836 000
dollaria vuonna 1 995-96.

4. Lisdeldketurva

Yleistd

Monet tyontekijdliitot perustivat 1980-luvulla alakohtaisia lisdeldkejdrjes-
telmiii, joihin tyonantajat neuvottelujen jiilkeen sitoutuivat maksamaan
elii kema ksuja tyontekijoistdd n. Tyona ntajat saivat sa mal la myos ed usta-
jansa jiirjestelmien hallintoon. Vuoden 1987 alusta sovittiin pakollisesta
tyonantajan 3 %:n vdhimmdismaksusta, joka voidaan maksaa joko tyo-
markkinajdrjestojen perustamiin tai muihin kollektiivisiin lisdeldkejirjestel-
miin tai tyonantajan omaan eldkejdrjestelmdiin. Pakollinen lisdeldketakuu
ei ole muuttanut niiitti tydmarkkinasopimuksia, vaan niissd sovitut maksut
ovat edelleen pakollisia. Ne voivat muodostaa osan pakollista lisdeldketa-
kuumaksua (lisdeliketakuusta ks.luku 3.). Toimialakohtaisten jiirjestelmi-
en listiksi osavaltiot ovat perustaneet alueellisia jdrjestelmid. Myos joita-
kin yleisid lisdeldkejdrjestelmid, kuten 'Australian Retirement Fund' on
perustettu.

Tyonantajien omiin lisdeldkejdryestelmiin kuuluivat aikaisemmin yleensd
vain toimihenkilot ja johtavassa asemassa olevat tyontekijiit. Pakollisten
maksujen tultua voimaan tyonantajat ovat jdrjestiineet lisdeldketurvaa
yleensd koko henkilostolleen. Eldketurvan taso voi kuitenkin olla erilainen



eri tyontekiojdryhmille ja eri tyontekijoiden turva voidaan jdrjestdd eri lisd-
eld kejd rjestel m issii.

Saadakseen edullisen verotuskohtelun lisdeldkejdrjestelmien tulee tiiyt-
tdd lisdeldketurvaa koskevan lain (Occupational Superannuation Stan-
dards Act, OSSA) mddrdykset. Laki on annettu vuonna 1987. Sen mu-
kaan tydntekualla on mm. vapaakirjaoikeus siihen eldkkeeseen, joka on
karttunut hdnen omien maksujensa ja tyonantajan pakollisten maksujen
perusteel la. Tyona ntaja n va paaehtoisia maksuja va paa ki rjaoi keus ei kos-
ke. Tyonantajan tulee siiilyttiid osa vapaakirjasta eldketapahtumaan tai
S5-vuoden ikiitin asti, jos se on myohempi.

Laajat kollektiiviset eldkejdrjestelmiit ovat yleensd maksuperusteisia.
Suurten tyonantajien lisdeldkejdrjestelmdt ovat tyypillisesti olleet etuuspe-
rusteisia, mutta maksuperusteisten jdrjestelmien suosio on viime vuosina
kasva n ut m m. I isdeliikkeen taku ujd rjestel miistd johtuen.

Etuudet

Yleinen vanhuuseldkeikd lisdeldkejdrjestelmissd on 65 vuotta, varhen net-
tuna eldkettii voidaan maksaa 55 vuotta tdyttdneille. Eliikkeen maksun
tulee alkaa viimeistiidn, kun tyontekua tayttaa 70 vuotta.

Kertasuorituksina maksettavat etuudet ovat tavallisia sekti etuusperus-
teisissa ettd maksuperusteisissa jiirjestelmissii. Etuusperusteisissa jdr-
jestelmissd kertakorvauksen mddrd vaihtelee riippuen tyontekijdn ase-
masta ja tyovuosien mddrdstii. Korvaus on korkeampi korkeammassa
asemassa olevilla. Se on yleensii 12,5 - 17 ,5 oh loppupalkasta kerrottuna
tyovuosien mddrdlld. Johtavassa asemassa oleville se voi olla korkeam-
pikin.

Jatkuvan vanhuuseldkkeen mddrti on tavallisesti 1,25 - 2 % kolmen vii-
meisen vuoden keskipalkasta kerrottuna tydvuosien miitiriillii. Eldkkeitd
tarkistetaan yleensd vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mu-
kaan, kuitenkin enintdan 5 %.

Maks u perusteisissa jdrjestelyissi sekd tyontekijd n ettd tyona ntajan ma k-
sut riippuvat usein tyontekijdn asemasta. Eldke tai vastaava kertasuoritus
muodostuvat maksuista karttuneesta pddomasta ja sille saadusta tuotos-
ta. Ruumiillisen tyon tekijoilld maksut ja vastaavastietuudet ovat pienem-
mdt kuin toimihenkiloil16 ja johtotehtiivissti olevilla. Tyonantajan maksut
ovat 5 - 15 % palkasta ja tdmdn ylikin, kun taas tyontekijdn maksut ovat
2,5 - 5 o/o.

Varhennettuna eldkkeend maksetaan tavallisesti karttunut eliikeoikeus i l-
man vakuutusmatemaattista vdhennystii.

Kuolemantapauksessa maksetaan yleensd vanhuuseldkkeenii mak-
settavaa kertakorvausta vastaava summa (ns. tuleva aika mukaanluki-
en), jos henkilo ei kuollessaan ollut eldkkeelld. Jos vanhuuseltike on jo
maksettu kertakorvauksena, ei kuoleman tapauksessa endd makseta
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korvausta. Jatkuvaan eldkkeeseen sen sijaan liittyy usein myos perhe-
eld ketu rva. Pysyvdsti tyokyvyttomd I le maksetaan taval I isesti sa man su u-
ruinen kertakorvaus kuin kuolemantapauksessa.

Vaku utusmaksut ja verotus

Vakuutusmaksuja on selvitetty edelld. Tyonantaja voi yleensd vdhentdS
tyontekijoiden eliikemaksut yrityksen verotuksessa, jos jiirjestelmd tdyt-
tdd lisdeldkejdrjestelmid koskevan lain, OSSA:n miiiirdykset. Eldkejdr-
jestel md ltd perit66n 1 So/o:n vero tyonantajan va ku utusmaksu ista. Ma ksu-
ja voidaan kuitenkin anoa verovihennyskelpoisiksi siihen mddrdin asti,
joka tarvitaan sal I itu n ma ksim ieliikevastu u n rahastoi m iseen. Tyonantaja-
maksut eivdt ole tyontekijdlle veronalaista palkkaa.

Tyontekijdn maksuosuudet eivdt yleensd ole verovdhennyskelpoisia, jos
tyontekijdistd maksetaan pakollista lisdeldkkeen takuumaksua (SGC).
Pienituloiset palkansaajat voivat kuitenkin saada vtihennysti vakuutus-
maksujen verotuksesta. Vdhennys pienenee tulojen kasvaessa siten, ettii
sitd ei eniiii myonnetd lainkaan, jos vuosipalkka on 31 000 dollaria tai
enemmdn (n.102 200 FIM). ltsendiset yrittiijtit ja muut sellaiset henkilot,
joille tyonantajan jdrjestdmd turva on vdhdinen tai sitd ei ole, voivat vd-
hentdd maksamiaan eliikevakuutusmaksuja.

Maksussa olevat eldkkeet ovat pddstidntoisesti verotettavaa tuloa siltii
osin kuin niistd on viihennetty tyontek'tjdn omien vakuutusmaksujen mdd-
rd. Verotuksessa eldketulosta voidaan lisdksivdhentdd 15 %. Myos kerta-
korvauksena maksettavasta etuudesta peritddn vero siltd osin kuin siitd
on viihennetty tyontekijdn omien vakuutusmaksujen miiiird. 1.7.1983 jal-
keen ansaitun etuuden osalta vero on alle S5-vuotiaalle maksettavasta
korvauksesta 20 %. S5-vuotta tdyttdneelle maksettavasta korvauksesta
vero on 15o/o, siltd osin kuin korvaus ylittdid n. 80 000 dollaria. Jos kerta-
korvauksella ostetaan jatkuva eldke, verotetaan vasta maksettavaa eld-
kettd.

5. Tycissd tai elikkeelld toisessa maassa

Suomi ja Australia neuvottelevat sosiaaliturvasopimuksen solmimisesta.
Neuvottelut on saatettu ldhes pddtokseen ja sopimuksen odotetaan tule-
van voimaan vuoden 1996 aikana.

Australian kansaneliikkeitd ei kansallisen lainsiiiiddnnon mukaan yleen-
sd myonnetd ulkomailla asuvalle. Poikkeus tiistii on tilanne, jossa ulko-
mailla eldkeldismiehensd kanssa asuvalle naiselle on maksettu vaimon
eliikettii, kun mies kuolee. Vaimolla on silloin oikeus yksinhuoltajaeldk-
keeseen tai leskeneldkkeeseen samoin edellytyksin kuin Australiassa
asuvalla.

u
Lainsddddntoii, joka koskee Australiassa my6nnetyn elSkkeen maksa-



mista ulkomaille muuttavalle, on viimevuosina uudistettu. Talla hetkelld
on voimassa useita siirtymdkauden sddnnoksid. Seuraavassa kerrotaan
pddpiirteissddn eldkkeiden maksamisen edellytyksistd.

Vanhuuseliikkeet, jotka on myonnetty ennen 1 .7.1986, maksetaan ulko-
maille ilman rajoituksia. Tiimiin jdlkeen myonnetyt eldkkeet maksetaan
ulkomaille ensimmdisen 12 kuukauden ajan saman suuruisina kuin Aust-
raliassa, mutta sen jdlkeen suhteessa asumisajan pituuteen. Tdysi eldke
maksetaan, jos asumisaikaa Australiassa on 16 iktivuoden ja van-
huuseldkeidn vdlisenii aikana 25 vuotta (Working Life Residence). Jos
asumisaikaa on vdhemmdn, maksetaan asumisajan mukainen osuus
tdydestd eliikkeestd. Vanhoja mddrdyksid sovelletaan vield niihin, jotka
asulvatAustraliassa 8.5.1985 ja muuttavat maasta ennen 1.7.1996. Heil-
le eliike maksetaan vdhentdmdttomdnd.

Tyokyvyttomyyseldkkeet, jotka on mydn netty en nen 1 .7 .1 986, maksetaa n
ulkomaille ilman rajoituksia. 12.11.1991 jtilkeen mydnnetyt eliikkeet mak-
setaan ulkomaille pddsddntoisesti vain 12 kuukauden ajan. Tdmdn jdl-
keen eldke voidaan maksaa vain hyvin vaikeasti tyokyvyttomdlle. Eldke
maksetaan asumisaikaan suhteutettuna. Vanhoja sddnnoksiii sovelle-
taan Australiassa 8.5.1985 asuneisiin, jotka muuttavat maasta ennen
1.7.1996. Heille eliike maksetaan lyhentdmdttomdnd niin kauan kuin tyo-
kyvyttomyys jatkuu.

Tilapdinen leskeneldke maksetaan ulkomaille rajoituksitta. Vaimon eldke
ja leskenel5ke maksetaan ulkomaille 12 kuukauden ajan. Jos Australias-
sa asumisaikaa on vdhintddn 10 vuotta, voidaan eldkettd maksaa pysy-
vdsti. Eldke suhteutetaan silloin '12 kuukauden jiilkeen asumisaikaan sa-
moin kuin vanhuus- ja tyokyvyttomyyseliike. Leskeneliike maksetaan v5-
hentdmdttomdnd, 1o-s s-efa test<i et15 hiinen aviopuolisonsa asuivat Aus-
traliassa, kun aviopuoliso kuoli.

Yksinhuoltajaeldke maksetaan ulkomaille '12 kuukauden ajan. Jos eldke
on myonnetty aviopuolison kuoleman johdosta ja molemmat asuivatAust-
raliassa puolison kuollessa, voidaan el6ke maksaa pysyvdsti asumisai-
kaan suhteutettuna.

Kansaneldkkeisiin maksettavia lisid ei makseta ulkomaille, ei myoskiitin
hoitajan eldkettd.

Lisdeldketakuumaksun perusteella karttunut lisdeldkeoikeus voidaan siir-
tdd tyontekijiin mukana uuteen asuinmaahan. Tyonantaja ei ole velvolli-
nen siiilyttdmtiiin vapaakirjaa omassa eldkejdrjestelmdssddn. Jos vapaa-
kirja jiidi australialaiseen jdrjestelmddn, maksetaan eliikkeet tai kertasuo-
ritukset aikanaan myos ulkomaille.

6. Vireillii olevia uudistuksia
Vuoden 1995-96 talousarvioesityksen yhteydessd esitettiin, ettd myos
tyontekijoiltd alettaisiin perid tyomarkkinasopimuksiin perustuvaa pakol-
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lista lisdeldkemaksua heiniikuun 1997 alusta. Maksu olisi silloin I o/o pal
kasta, nousisi 2o/o:iin vuoden 1998 heindkuun alusta ja 3 %:iin vuoden
1999 heindkuun alusta. Lisiksivaltio maksaisi lisiiosaa tyontekijdn mak-
suun. Tavoitteena on, ettd tyonantajan maksu, tyontekijdn maksu ja valti-
on maksama osuus olisivat vuonna 2002 yhteensd 15 % keskituloisen
palkansaajan palkasta. Tdmd maksu maksettaisiin tyontekijdn eldketilille.

Hallituksen tavoitteena on pidemmdllS aikavdlilld lisdtd jatkuvan eldkkeen
suosiota nykyisin suositumman kertakorvauksen sijaan. Kdytdnto on
osoittanut, ettd kertakorvauksen ottaneet joutuvat usein myohempind eld-
kevuosinaan turvautumaan lakisddteisiin viihimmdise16kkeisiin ja se lisdd
osaltaan valtion kustannuksia.

7. Osoitteita
Sosiaaliministerio: Department of Social Security, P:O. Box 7788,
Canberra Mail Centre ACT 2610, faksi: + (61-6) 24479 83,
puhelin: + (61-6) 24477 88.

Sosiaaliministeridn ulkomaanasioita hoitava toimisto: I nternational
Operations Branch (lOB), GPO Box 273C, Hobart, Tasmania 7001,
Australia, faksi: 61 02205777.

8. Kirjallisuus
A guide to Social Security
Social Security. Adelaide 1

Bolderson Helen, Gains Francesca. Crossing National Frontiers.
Department of Social Security Research Report No. 23. HMSO. London
1993.

Employee Benefit Reference Manual 1995. Swiss Life lnsurance and
Pension Company. Zurich 1995.

lBlS Briefing Service. Australia. lnternational Benefits lnformation
Service. June 1995, August 1995.Charles D. Spencer & Associates, inc.
Chicago 1995.

lBlS Reference Manual - Australia. lnternational Benefits lnformation
Service. November 1995. Charles D. Spencer & Associates, inc.
Chicago'1995.

lnformation Handbook 1993. A guide to payments and services.
Department of Social Security. Adelaide 1993.

lnternational Benefit Guidelines 1995. William M. Mercer Limited.
London 1995.
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Noble Lowndes Consultants & Actuaries. Focus. May 1992.

The Superannuation Guarantee. An Employer's Guide
Australian Taxation Office. 1992.
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 frangi (BEF) = 0.150 FIM (keskikurssi tammikuu 1995)

Eliiketurva Belgiassa on piidosin tyonteolla ansaittua turvaa. Lakisddtei-
sistd ty6elirkejdrjestelmistii maksetaan vanhuus- ja perhe-eldkkeitd. Tyo-
kyvytt6myyseldkkeet maksetaan sairausvakuutusjiirjestelmdstii.

Belg iassa on pal ka nsaaj ien ylei nen eld kejdrjestel mg, igta koskeva laki on
sii€i-detty vuorina 1967. Aikaisemmin erilliset tyontekijoiden, toimihenkiloi-
den, merimiesten ja kaivostyontekijoiden eldkejdrjestelmdt sulautettiin sil-
loin hallinnoltaan j-a rahoitukseltaan yhteniiiseksijdrjestelmdksi. Laissa on
kuitenkin edelleen merimiehiii ja kaivostyontekijoitii koskevia erityissiitin-
n6ksid.

Palkansaajien yleiseen eldkejdirjestelmiidn kuuluvat kaikki Belgias.sa
palkkatyos'sd ol6vat, jos he eivdt kuulu johonkin lakisdiiteiseen erityisjdr-
jestelmiiSn.

Yrittiijillii on oma lakisddteinen eldikejdryestelmdnsd, samoin julkisen sek-
torin tyontekijoilE. Yrittdjien eldkejdrjestelmiidn kuuluvat myos maata-
lousyrittdjdt.

Niille Belgiassa asuville el6keikdisille, jotka eiviit muuten saa riittiivdd toi-
meentulo? voidaan maksaa el6kejdrjestelmiistii erityistd tuloharkintaista
viihimmiiisetuutta.

Suuremmat tyonantajat jdrjestdvdit yleisesti lisdeliiketurvaa erityisesti toi-
mihenkil6ille. Tyomarkkiirasopimuksiin perustuvia koko toimialan kattavia
lisdeldkejdrjest-elmia on sen sijaan vdhiin. Lisdeliiketurvan merkitys eld-
keturvan kokonaisuutta ajatellen on vdhiiinen.

2. Vdhimmdiseldketurva

2.1. Vanhuusian vdhimmdisturva

Belgiassa on erityinen vdhimmdiseldkkeen tyyppine.n .tuloharkintainen
etuus niille maassa asuville eldkeikdisille henkiloille, jotka eivdt muuten
saa riittdvdii toimeentuloa (le r6gime du revenu garanti aux personnes
6g6es). Etuus voidaan myontdii Belgian kansalaiselle ja esim. EU-ase-
tu-kseri l4}sfl taisosiaaliturvasopimuksen perusteella kansalaiseen rin-
nastettavalle. Se maksetaan, jos hakijan ja puolison tulot yhteensd eivdt
ylitd mddirdttyd tulorajaa. Etuus on yksinasuvalle 236 S22frangia Yqgqgq-
3a (n. 35 500 FIM) jd perheelliselle 315 359 frangia (n' 47 300 FIM)' Toi-
sen henkilon jatkuvan avun tarpeessa olevalle voidaan maksaa lisdksi
hoitoavustusta.



Etuuden maksamisesta huolehtii kansallinen eldkelaitos. Se rahoitetaan
kokonaan verovaroin.

2.2. Ty i5kyvylki m yys et u u d et

Vammaisille voidaan maksaa erilaisia vdhimmdisetuuksia, joista ansion-
menetyskorvaus vastaa osaltaan vdhimmdistyokyvyttdmyyseldkettd. Se
on tuloharkintainen ja saman suuruinen kuin eldkeikdisten vdhimmiiis-
etuus (ks. kohta 2.1 .). Etuutta voidaan maksaa 21 - 65-vuotiaalle Belgias-
sa asuvalle Belgian kansalaiselle tai tdhdn rinnastettavalle.

Jatkuvan avun tarpeessa olevalle vammaiselle voidaan maksaa myos
erityistd hoitoavustusta. Etuus on tuloharkintainen ja sen midrd riippuu
avun tarpeesta. Etuudet rahoitetaan verovaroin.

3. Tyrieldketurva

3.1. Palkansaajien yleinen eldkejdrjestelmii

3.1.1. Hallinto

Palkansaajien eldkejdrjestel miin yl i n valvova viranoma i nen on sosiaali-
ministerio (Ministere de la Pr6voyance sociale). ElSkkeiden mydntdmisen
ja maksamisen hoitaa kansallinen eldkelaitos (Office nationaldes pen-
sions, O. N. P.). Eldkehakemus jiitetddn kunnalliselle viranomaiselle, joka
toimittaa sen edelleen.

Pal kansaaj ien sosiaalitu rvamaksujen kerdd m isestii ja edelleen jakami-
sesta laitosten kesken vastaa kansallinen sosiaaliturvalaitos (Office natio-
nal de securite sociale).

Laitosten johtoelimissd on sekii tyonantajien ettd tyontekijoiden edus-
tus.

3.1.2. Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmiitin. Tyonantajan ja tyonteki-
jdn vanhuuseliike- ja perhe-eliikemaksut ovat yhteensd 16,36 o/o pal-
kasta ilman yldtulorajaa. Ty6nantajan maksuosuus on 8,86 % ja tyonte-
kijdn 7, 50 %. Ty6ntekijoiden vaku utusmaksut peritiidn palkkaperustees-
ta, joka on 108 % todellisesta palkasta. Valtio maksaa vanhuus- ja per-
he-eldkemenoista n. 20 %.
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Sosiaalivakuutusmaksut on j5ddytetty vuosina 1994 - 1996 osana laa-
jaa kansantalouden tasapainottamisohjelmaa. Myos valtionosuudet on
toistaiseksijdddytetty. Vuoden 1995 alusta tyonantaja, joka palkkaa vd-
hintSSn vuoden tydttomdnd olleen henkilon, saa alennusta tiimdn sosiaa-
livakuutusmaksuista ensimmdisend vuonna 75% ja toisena vuonna
50 %. Jos tyontekijd oli ollut tyottomdnd vdhintddn kaksi vuotta, alen-
nus on vastaavasti 100 % ja75 %.

3.1.3. Verotus

Tyonantajan ja tyontekijdn lakisddteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat
kokonaan verovdhennyskelpoisia. Maksussa olevat elSkkeet ovat ve-
ronalaista tu loa. Eldketu losta myon netddn kuitenkin erityinen el6kevd-
hennys.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusajaksi luetaan aika, jona henkilo on ollut tyosuhteessa ja mak-
sanut vakuutusmaksuja. Vakuutusajan tavoin otetaan huomioon vakuu-
tusaikaa korvaava aika. Tdllaista aikaa ovat mm. iiitiysloma-, sairaus- ,

tyokyvyttomyys-, tydttdmyys- j a asepa lvel u a i ka.

Eldkkeen laskennassa otetaan pddsddntoisesti huomioon aika 20 ikdvuo-
den tiiyttdmisestd eldkeidn tdyttdmist6 edeltdvdn vuoden loppuun. Myos
vakuutusaika 65 vuoden tdyttdmisen jdlkeen voidaan ottaa huomioon
eliikkeen laskennassa, jos tdyden eliikkeen saamiseksi vaadittava va-
kuutusaika ei sitd ennen ole tdyttynyt.

Vakuutusta voi jatkaa vapaaehtoisesti ajoi lta, joina pakol linen vakuutus
ei ole voimassa (ks. kohta 3.1.7.).

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus elikkeeseen

Vdhimmdisvakuutusaikoja eliikeoi keuden saamiseksi ei ole. Sekii m ie-
het ettd naiset voivat siirtyi eldkkeelle 60 - 65 ikdvuoden vdlilld valitse-
manaan ajankohtana. Eldkkeelle siirtymistd voi myohentdd eni ntiidn viisi
vuotta. Tdltd ajalta on maksettava vakuutusmaksut, jos eldketti ei ole
vielii karttunut enimmdismddrdd.

Tyokyvyttomyysel 5 kettd tai tydttomyyspd ivd ra haa saavat m ieh et voivat
valita vanhu useldkkeellesi irtymisajankohdan 60 - 65 i kdvuoden vdlil ld.
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Tyomarkkinasopimusperusteisella varhaiseldkkeelld olevat miehet pysy-
vdt varhaiselSkejdrjestelmdssd 65 vuoden ikddn. Sen sijaan tyokyvytto-
myyseldkettd, tyottomyyspdivdrahaa tai varhaiseliikettii saavien nais-
ten on siirryttdvd vanhuuseliikkeelle 60 vuoden ikdisind.

Vanhuuseldkkeen saaminen edellyttdd periaatteessa tyonteon lopettami-
sta. Eldkkeellii ollessa voi kuitenkin tehdd tyotd, jos vuosityotulo ei ylitd
asetettua enimmdism ddrdd.

Eldkkeen mddrdytyminen

Tdyden vanhuuseliikkeen saamiseksi edellytetddn miehiltd 45 vuoden
ja naisilta 40 vuoden vakuutusaikaa. Jos vakuutusmaksuja on makset-
tu lyhyemmdltd ajalta, eldkettii pienennetddn 1l45tai 1140 jokaista puut-
tuvaa vuotta kohti. Tdmd miesten ja naisten eri pituinen vakuutusaika
on katsottu Euroopan yhteisojen tuomioistuimessa miehid diskriminoi-
vaksija siitd on tarkoitus luopua vuoteen 2006 mennessii.

Yksinasuvan eldkkeensaajan tdysi eldke on 60 % koko vakuutusajan
tarkistetuista keskiansioista. Naimisissa olevan eldkkeensaajan eldke
on samansuuruinen, jos puoliso saa omaa eldkettd. Jos puolisolla ei
ole omia tuloja, el6ke on 75 % vastaavista ansioista. Huomioon ote-
taan ansiot 1325 550 frangin (n. 198 800 FIM) vuositulorajaan asti
(1.1.1995). Ennen vuotta 1980 ansaittuihin tuloihin sovelletaan joitakin
erityismddrdyksid.

Eldkettd miiiiriittdessii vakuutusajan ansiot tarkistetaan kuluttajahinta-
indeksin muutokseen perustuvalla kertoimella ja lisdksi kertoimella, joka
kuvaa yleisessd elintasossa tapahtunutta muutosta.

Eronnut puoliso, jolla ei ole avioliiton aikana ollut omia tuloja, voi lukea
hyvdkseen 62,syo entisen puolisonsa avioliiton aikaisista eldkkeen pe-
rusteena olevista tuloista. Ndistd tuloista viihennetiidn mahdollisesti mak-
setut elatusmaksut.

Tdyden tyouran tehneille maksetaan aina mddrdtty viihimmdiseldke. Yk-
sinasuvan eldkeldisen ja eldkkeensaajapuolisoiden viihimmdiseldke on
320 432 frangia (n. 48 000 FIM)ja naimisissa olevan, jos puolisolla ei
ole omia tuloja 400 425 frangia (n.60 000 FIM)vuodessa.

Toi mi hen kiloi I le maksettavi I la eldkkei lld on myos enimmdismddrd. Yksin-
asuvan miehen eliike voi olla enintiiiin 551 253 frangia ( n. 82 700 FIM)
ja yksinasuvan naisen 590 008 frangia (n. 88 500 FIM) vuodessa. Nai-
misissa olevan miehen enimmdiseliike on 689 066 frangia (n. 103 300
FIM)ja naisen 737 610 frangia (n. 110 600 FIM). Tyontekijoiden eldk-
keissd nditd enimmdismiiiirid ei ole.
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El6kkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitdi tarkistetaan automaattisesti kahdella prosen-
tilla silloin, kun kuluttajahintaindeksin muutos ylittiid kaksi prosenttia
edellisestii tarkistuksesta. Lisdksi el6kkeitd tarkistetaan vuosittain kertoi-
mella, joka kuvastaa yleistd elintason muutosta. Tdmd tarkistus voidaan
maksaa myos erillisend tasasuuruisena lisiind.

Vuonna 1994 otettiin kdyttoon ns. terveysindeksi (l'indice sant6). Se on
kuluttajahintaindeksi, jota mddrdttdessd ei ole otettu huomioon alkoho-
lijuomien, tupakan, bensiinin ja dieselpolttoaineen hinnan muutoksia.
Tavallisen ku luttajah intaindeksin sijaan eltikkeiden tarkistu kset tapah-
tuvat toistaiseksi taman indeksin muutosten mukaisesti. Se on johtanut
indeksitarkistusten aikavdlin pitenemiseen.

Elikkeen maksaminen

Elikkeisiin maksetaan kerran vuodessa, toukokuussa, lomaraha. Vuon-
na 1994 yksinasuvan eldkkeensaaian lomaraha oli enintddn 20716 fran-
gia (n. aiOO ftU; ja eldkkeensaajapuolisoiden 27 283 frangia (n. 4100
ftU). .tos kuukausieldke on tiitti pienempi, maksetaan kuitenkin enin-
tddn kuukausieliikkeen suuruinen etuus.

3.1.6. Perhe-elike

Perhe-eldkettd voidaan maksaa leskeneldkkeend nais- tai miesleskel-
le. Palkansaajien eldkejdrjestelmiistd ei makseta lapsen eldkett6. Or-
von lapsen hubttajalte maksetaan kuitenkin korotettua lap_silisdd. Se on
9 gg2irangia (n. 1500 FIM) tasta kohden kuukaudessa. Siihen makse-
taan vielii lapsen idstd riippuvaa lisiiti. Korotettua lapsilisdd maksetaan
alle 18-vuotiaasta lapsesta tai alle 2S-vuotiaasta, jos lapsi opiskelee'
Jos lapsi on tyokyvyton, ei ikdrajaa ole.

Oikeus eliikkeeseen

Puolisolla on oikeus leskeneldkkeeseen, jos seuraavat ehdot tdyttyvdt:

tr puoliso on yli45-vuotias taityokyvyton (vdhintSdn 213)tai huoltaa
lasta

tr avioliitto oli puolison kuolinpdivdnd kestdnyt vdhintddn vuoden tai
avioliitosta on syntynyt tai syntymdssii lapsi tai kuolema oli tapatur-
man aiheuttama

tr edunjdttdjd oli vanhuuselakkeensaaja, taijos hdn oli vield tyo-

44



ikdinen, hdn oli maksanut vakuutusmaksut viihintddn vuoden
ajalta ja

tr edunsaajan omat tulot eivdt ylitd mddrdttyjd enimmiiisrajoja.

Jos mainitut ehdot eivdt tdyty, voidaan el6ikettd kuitenkin maksaa tilapdi-
sesti vuoden ajan. Eldkettd voidaan maksaa vuoden ajan myos siitd,
kun puoliso on solminut uuden avioliiton. Jos oikeus eldkkeeseen lak-
kaa sen vuoksi, ettii alle 4S-vuotiaan lesken tyokyky palaa tai hdnelld ei
endd ole huollettavia lapsia, voidaan eldke maksaa vuoden ajan tdyte-
nd ja sitten vdhimmdiseldkkeen suuruisena kunnes leski on 4S-vuotias.
Jos leskelld on oikeus omaan vanhuuseldkkeeseen, hdn voivalita kum-
man eliikkeen haluaa maksettavaksi. Jos oikeus eldkkeeseen lakkaa,
maksetaan kahden vuoden eliikkeen suuruinen kertakorvaus.

Eronneella puolisolla on itsendinen oikeus leskeneliikkeeseen siltd ajalta,
jonka avioliitto edunjdttdjdn kanssa kesti. Oikeus eldkkeeseen edellyt-
td6, ettii edunjdttdjdn tulot avioliiton aikana olivat suuremmat kuin edun-
saajan.

Eldkkeen mddriiytyminen

Jos edunjiittdjd ei ollut vanhuuseliikkeelld, leskeneldke on 80 % siitd
vanhuuseldkkeestd, joka edunjiittdjdlle olisi maksettu, jos hdn olisijatka-
nut tyontekoa normaaliin vanhuuseldkeikddn asti. Tyonteon oletetaan
tdlloin alkaneen 20-vuotiaana, vaikka se olisi tosiasiassa alkanut myo-
hemmin. Jos edunjdttdjd oli vanhuuseliikkeelld, leskeneliike on 80 %
van h u useldkkeestii. Leskeneliike mddriitddn si itd vanh u useltikkeestd,
joka maksetaan puolisoaan huoltavalle eldkkeensaajalle.

Eronneen puolison eldkkeen perusteena on 62,5 % edunjdttiijdn van-
huuseldkkeen laskentaperusteesta avioliiton ajalta.

Edunjditt#ijtin tdyteen eldkkeeseen perustuva vdhi m miiiseldke on
315 053 frangia (n.47 300 FIM) vuodessa.

Eldkkeen tarkistaminen

Leskeneldkkeisiin tehdddn indeksitarkistukset samoin kuin vanhuus-
eliikkeisiin (ks. kohta 3.1.5.).

3.1.7 . Vapaaehtoinen vakuutus

Palkansaajien yleiseen eldkejdrjestelmiidn voi liittyd vapaaehtoisesti,
jos pakollisen vakuutuksen edellytykset puuttuvat. Myos ulkomaalaiset
voivat kuulua jdrjestelmdiin vapaaehtoisesti niin kauan kuin asuvat maas-
sa.
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Pakollista vakuutusta voidaan myos jatkaa vapaaehtoisesti esim. pien-
ten lasten hoidon, opiskelun ja lyhytaikaisten tyosuhteiden vdliin jddvdl-
td ajalta.

3.2. Tytikyvytttimyyse ldke

Sairausvakuutusjdrjestelmdstd maksetaan tyokyvyttdmyyseldkkeitd julki-
sen ja yksityisen sektorin palkansaajille sekd yrittdjille.

Hallinto

Jdrjestelmdn hallinnosta vastaa kansallinen sairausvakuutus- ja tyokyvyt-
tomyyslaitos (lnstitut national d'assurance maladie-invalidit6, l.N.A.M.).
Paikallistasolla jdrjestelmdd hoitavat uskonnollisin ja poliittisin perus-
tein syntyneet yksityiset keskindiset sairauskassat (les mutualit6s, "mu-
tuelles")ja yleinen sairauskassa. Tyontekijd voi liittyd haluamansa kas-
san jdseneksi.

Rahoitus

Tyokyvytto myyseld kkeet ra h oitetaa n tyona nt aja- ja tyontekij d ma ksu i n
sekd valtionosuuksin. Tyokyvyttomyyseldkemaksu on osa sairausva-
ku utuksen kiiteisetu uksien rahoittamiseen perittdv66 kokona isma ksua.
Tdmd maksu on yhteense3,So/o palkasta ilman yldtulorajaa. Tyonanta-
jan maksu on 2,35 % ja tydntekijiin 1 ,15 o/o. Tyontekijoiden vakuutus-
maksut peritiiiin palkkaperusteesta, joka on 108 o/o todellisesta palkas-
ta.

Va ltion osuus tyokyvyttomyyseldkkeiden rahoituksessa on merkittdvd.
Toisen tyokyvyttomyysvuoden kustannuksista valtion osuus on 50 %,
kolmannen 75 % ja neljiinnestti vuodesta alkaen 95 %. Vakuutusmak-
suista ja verotuksesta ks. myos kohdat3.1.2. ja 3.1.3.

Oikeus eliikkeeseen

Eldkkeen saaminen edellyttdii, ettd kokopdivdtyontekijd on maksanut
va kuutusmaksut vdh intddn kuudelta ku u kaudelta ja ty6sken nellyt tiind
aikana vdhintddn 120 pdiviia. Osa-aikatyontekijdn on tdytynyt olla va-
kuutettuna vdhintddn kuusi tai kahdeksantoista kuukautta, josta ajasta
hiinen on tdytynyt tyoskennelld vdhintddn 120 pdivddi tai 400 tuntia.

Tyontekijdn tyokyvyn tulee olla sairauden taivamman vuoksisiinii mdd-
rin alentunut, ettei hiin voi ansaita enempdii kuin kolmanneksen vas-
taavan koulutuksen saaneen ja samalla alalla toimivan tyontekijdn nor-
maaliansioista.



Elikkeen mddrdytyminen

Ensimmdisen vuoden ajalta maksetaan sairausajan pdiviirahaa. Se on
suuruudeltaan 60 % pdivdpalkasta, josta otetaan huomioon enintiiiin
3 555 frangia (n. 530 FIM).

Tyokyvyttdmyyseldke on 65 % pdivdpalkasta edellii mainittuun tulora-
jaan asti, jos vakuutetulla on huollettavia. Jos vakuutetulla ei ole huolletta-
via ja hdn asuu yksin, on eldke 45 %. Jos htin asuu toisen henkilon
kanssa, jolla on omia ansioita on eldke 40 o/o. Jos vakuutettu on jatku-
van hoidon tarpeessa tai sairaalahoidossa, on eldke aina 65 % elSke-
perusteesta.

Sddnnollisessii ansiotyossti olleen vakuutetun eldke on vdhintddn 1 260
frangia (n. 190 FIM) pdivdssd, jos hdnelld on huollettavia. Yksinasuvan
henkilon eldke on vastaavasti vdhintiidn 1 008 frangia (n. 150 FIM) ja
vakuutetun, joka asuu yhdessti henkildn kanssa, jolla on ansiotuloja,
902 frangia (n. 135 FIM). Epasiidnnollisesti tyossd olleen vakuutetun
viihimmdiseliike on 1 011 frangia (n. 150 FIM) pdivdssd, jos hdnelld on
huollettavia ja758 frangia (n. 110 FIM), jos huollettavia ei ole. Eldke voi
kuitenkin olla enintdiin 75 % ansionmenetyksestd.

Tyokyvyttomdn henkilon lapsista maksetaan lisdksi korotettua lapsili-
sdd.

Eliikkeen tarkistaminen

Tyokyvyttomyyseliikkeeseen tehdddn indeksitarkistu kset sa moi n ku in
vanhuuseldkkeeseen (ks. kohta 3.1.5.).

3.3. Mahdollisuus siirtya varhennetulle eldkkeelle

Pa lkansaajien yleisen el6kejdrjestel md n joustavan eldkkeel lesi irtymis-
mahdollisuuden listiksi Belgiassa on tyomarkkinasopimuksiin perustu-
via varhaiseldkejdrjestelmiii. Kansallisella tasolla varhaiseliikejdrjeste-
lyistd on sovittu vuoden 1974 kansallisessa tyoehtosopimuksessa. T6-
mdn sopimuksen mukaan tyonantaja voi tyontekijain ja tyontekijdjdrjes-
ton kanssa neuvoteltuaan irtisanoa 60 vuotta tdyttdneen miestyonteki-
jdn (naisten yleinen eldkeikd oli aiemmin 60 vuotta), jolle sitten makse-
taan tyoehtosopimuksen mukaista korvausta. Edellytyksend on, ettd
tydntekijd on ollut yrityksen palveluksessa vdhintdiin 5 vuotta taisamal-
la alalla 10 vuotta viimeisten 15 vuoden aikana tai tyoeldmiissd viihin-
tddn 20 vuotta.

Tyontekijdlle maksetaan tdyttd tyottomyyspdiviirahaa (60 % palkasta
tulokattoon asti) ja sen lisiiksi erityiskorvausta, joka on puolet pdivdra-
han ja loppupalkan erotuksesta tulokattoon asti. Erityiskorvauksen mak-
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saa tyonantaja. Tyottomyyspaivarahan tulokatto on 670 506 frangia/v
(n. 100 600 FIM) ja erityiskorvauksen 1 169 700 frangia/v (n. 175 500
FrM).

Monissa toimiala- tai tyopaikkatasolla tehdyissd tyoehtosopimuksissa
on sovittu kansal lisen tason sopi m u kseen perustuvaa varhaiselSkejdr-
jestelmdd paremmista varhaisel6ke-ehdoista. N iissii eldkkeellesi i r-
tymisikd on usein matalampija erityiskorvaus saattaa olla parempi. Halli-
tus on kuitenkin viimevuosina rajoittanut sopimisvaltuuksia tdltd osin
niin, ettd normaalitilanteessa 58 vuotta on periaatteessa aikaisin eldk-
keellesiirtymisikd. Jos tyonantaja siirtiidi eliikkeelle alle 60-vuotiaan,
hiinen tule palkata tilalle tyoton tyonhakija. Taloudellisissa vaikeuksissa
olevat tai tuotantoaan uudelleen jtirjestdvdt yritykset voivat kuitenkin
mddrdtyin edellytyksin siirtdd tyontekijditii varhaiseldkkelle jo 50 vuo-
den taiyleisemmin 52:n tai 55 vuoden ikdisend ilman tyollisttimisvelvoi-
tetta.

Tydnantajilta peritdtin erityinen maksu tyottomyysvakuutusjdrjestelmii6n
jokaisesta varhaiselakkeelle siirretystd tydntekijdstd. Maksu on tilantees-
ta riippuen 1 000 - 4 500 frangia kuukaudessa. Lisiksi tyontekijoistd
maksetaan vanhuuseldkemaksua 1 000 frangia kuukaudessa.

Vuonna 1 993 solmitussa kansallisessa tyoehtosopimuksessa sovittiin
mahdollisuudesta siirtyd varhaiseldkkeelle osa-aikaisesti. Sopimuksen
mukaan kokoptiiviityontekijdivoi siirtyd osa-aikaiselle varhaiseldkkeelle
ja saada korvausta menetetyistd ansioista osin tydnantajalta ja osin
valtiolta. Tyontekijdn on tiiytynyt olla tydeldmdssd vdhintddn25 vuotta.
Eldkeikd ei sopimuksen mukaan saa olla alle 55 vuotta, toteutetuissa
jdrjestelyissd se on tavallisesti 58 vuotta.

3.4. Yrittdj ien eldkejdrjestel mi
Yrittdjien lakisddteiseen ja pakolliseen eliikejdrjestelmddn kuuluvat kaikki
Belgiassa toimivat yrittdjdt ja sellaiset yrittdjien avustajat, jotka eiviit ole
tyosu hteessa. Myos maatalousyrittdjdit kuuluvat jdrjestelmddn.

Jdrjestelmiistd maksetaan vanhuus- ja perhe-eldkkeitd. Tyokyvyttomyys-
eldkkeet maksetaan sairausvakuutuksesta, johon kuuluminen on myos
yrittdjille pakollista (ks. kohta 3.2).

Itseniiisten yrittdjien eldkejdrjestelmd kuuluu pienkauppaministerion vas-
tuualueeseen lukuunottamatta tyokyvyttomyyseldkkeit6, jotka hoidetaan
sai ra usvaku utusjtirjestel miissii kuten pal kansaaj ien tyokyvyttomyys-
eliikkeet.

Yrittdjdn tulee liittyd johonkin valitsemaansa itsendisten yrittdjien sosiaali-
va kuutuskassaan. Kassat h uolehtivat vakuutusmaksujen keriiiimises-
td. Niiden yhteisend hallintoelimenti toimiiYrittdjien kansallinen sosiaali-
vakuutuslaitos (lnstitut national d'assurances sociales pour travailleurs



ind6pendants). Tdmd laitos vastaa vakuutusmaksujen perimisestd ja
paidttiid eld kke iden my6ntii m isestd. E ldkkeiden maksatu ksen hoitaa ka n-
sallinen eliikelaitos (O.N. P.).

Oikeus el6kkeeseen syntyy ja eldke mddrdytyy pddpiirteissdiin samoin
kuin palkansaajien elSkejairjestelmdssd. Ennen vuotta 1985 jdrjestel-
mdstd maksetti i n ku iten ki n vaku utusvuositta in tasasu u ru isena ka rttuvia
eldkkeitd.

Tyokyvytt6 myystu rvaa sekd sa i ra usva ku utusetu u ksia va rten yrittdj d n tu-
lee liittyd johonkin niistd sairauskassoista, joihin palkansaajatkin kuulu-
vat. Sairausvakuutusjdrjestelmiistd yrittdjille maksettava tyokyvytt6myys-
eldke on tasasuuruinen etuus.

4. Lisdeldketurva

Yleistd

Tyonantajat jdrjestdvdt yleisesti lisiieldketurvaa erityisesti toimihenkiloille.
Tyomarkkinasopimuksiin perustuvia, koko toimialan kattavia jdrjestel-
mid on sen sijaan viihtin. ElSketurvan kokonaisuutta ajatellen lisdeldke-
turvan merkitys ei ole kovin suuri. OECD:n vuonna 1992 julkaiseman
tutkimuksen mukaan lisdeldkejdrjestelmdt kattavat Belgiassa vain noin
5 % kaikista tydntekijoistS.

Lisdeldkejdrjestelmien tulee olla tdysin rahastoivia. Tavallisimmin lisd-
eliiketurva on jiirjestetty vakuutusyhtiossd, mutta myos yhden tyonan-
tajan eldkesddtiot ovat yleisiii.

Etuudet

Lisdeldkejdrjestelmistd ma ksetaan enimmdkseen etu usperusteisia eldk-
keitii, joskin viime vuosina myos maksuperusteiset jiirjestelyt ovat li-
sddntyneet etenkin hyvin palkatuilla tyontekijoilla.

Lisdeldkejdrjestel mdii n pddsem iseksi saatetaan edel lyttdd m u utaman
kuu kauden, en i m mil lddn yleensd vuoden kestii nyttd tyosu hdetta. Ttimd
odotusaika koskee ku iten ki n vai n van hu useld kkeitd, tyokyvyttomyys- ja
perhe-eliiketu rva kattaa tyontekijdt yleensii heti tyosu hteen al kamises-
ta. Alaikdraja jdrjestelmiin pddsemiseksi on usein 25 vuotta.

Vanhuuseldke myonnetiitin yleensti 65 vuotiaalle miehelle ja 60 vuoti-
aalle naiselle samoin kuin aiemmin lakisddteinen eldke. Kun lakiseatei-
sen eldkkeen ikdraja muutettiin vuoden 1991 alusta joustavaksi, tullaan
todenndkoisesti myos yksityisten vakuutusten eldkeikiii muuttamaan.
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Kyselytutkimusten mukaan yleisin eldkeikd tulee olemaan 65 vuotta sekd
miehilld ettd naisilla. Varhaiseliikkeelle siirtyminen 60/55 vuoden iiissd
on mahdollista useissa jdrjestelmissd. Eldke maksetaan tdlloin tavalli-
sesti vdhennettynd, mutta jos eldkkeel lesiirtymi nen ta pahtu u tyonanta-
jan aloiteesta, voidaan eliike maksaa tdytend.

Vanhuuseldkkeen mddrdd laskettaessa otetaan huomioon lakisddtei-
sestd jdrjestelmdstd maksettava eltike. Lisdeldke voi olla 60 - 80 %
elSkkeen perusteena olevasta palkasta (3 - 5 viimeisen tai parhaan
vuosiansion keskiarvo) vdhennettynd lakisddteisen eldkkeen mddrdlld
ja kerrottuna maksimaaliseen vakuutusaikaan suhteutetulla todellisella
vakuutusajalla. Toinen yleinen eldkkeen mddrdytymitapa on sellainen,
ettii eldkettii karttuu vain esim. 15 % siihen vuosituloon asti, jolta kart-
tuu myos lakisddteistti eldkettii, ja sen ylimenevdltii osalta 60 - 80 %.

Tyokyvyttomyyseldkkeend maksetaan tavallisesti 10 - 20 % siiti pal-
kan osasta, jolta maksetaan myos lakisddteistd eldkettd ja tdmdn yli-
menevdltd osalta 60 - 80 %. Eldkkeen miiiira riippuu myos tyokyvytto-
myyden asteesta.

Leskeneliikkeenii maksetaan yleisesti 50 - 60 % edunjiitttijan vanhuus-
eldkkeestd tai eldkeoikeudesta, johon voi sisdltyti myos tuleva aika. Les-
keneliike my6nnetddn nykyisin yleensi myos miehille. Lapseneldkkeend
maksetaan 10 -20 % edunjdttdjdn eldkkeestii tai eliikeoikeudesta. Lap-
seneldkettti maksetaan kunnes lapsi tdyttdd 18 vuotta tai 25 vuotta,
jos hdn opiskelee.

Vakuutusjdrjestelyissii oi keus eliikkeeseen sdi lyy tyosuhteen kestosta
riippumatta. Eldkesddtioitd koskevissa laeissa ei toistaiseksi ole ollut
mddrdyksid vapaakirjaoikeudesta. Nyt on kuitenkin vireilld lainmuutos-
esitys, jonka mukaan vapaakirjaoikeuden tulee syntyii vuoden jdsenyy-
den perusteella. Tdhdn asti on voitu edellyttdd viidenkin vuoden jdsenyyt-
td ennen kuin eldkeoikeus on sdilynyt. Karttunut eliikeoikeus voidaan
tavall isesti si i rtdd u u uden tyonantajan lisdeldkejdrjestel mdiin.

Eldkkeiden automaattiset indeksitarkistukset ovat harvinaisia. Eldkkeitii
tarkistetaan yleensd kertaluonteisesti eldkekassan hallituksen pdititok-
selld.

Vakuutusmaksut ja verotus

Lisiieliiketu rvan rahoittavat yleensd tyontekijdt ja tyonantajat yhdess6.
Ty6ntekijoiltd perit66n tavallisesti porrastettu maksu, esim. 0 - 1 % la-
kisddteisen eliiketurvan kattamaan vuosituloon asti ja 1 - 6 % sen ylit-
tdvdltd osalta. Tyonantaja kustantaa usein kaikkiriskivakuutukset ja mak-
saa vakuutusmaksuista perittdvdt verot.
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Periaatteessa sekd tyonantajan ettd tyontekijdn vakuutusmaksut ovat
verovdhennyskelpoisia. Tdhdn on kuitenkin olemassa useita rajoituksia
ja poikkeuksia erityisesti tyonantajan maksuosuuksia koskien. Tyonte-
kijdn vakuutusmaksut ovat vtihennyskelpoisia vain, jos ne on maksettu
Belgiassa toimivaan eldkesidtioon tai vakuutusyhtioon. Vuodesta 1 994
alkaen tyontekijdn vakuutusmaksuista voi vdhentdd vain osan (30 -
40 %). Lisdksi sekii tyonantajan ettd tyontekijiin vakuutusmaksuista pe-
ritddn erityinen 4,4 o/o'.n suuruinen vero.

Tyontekijd n maksamat ylimddrdistd I isdeld ketu rvaa rahoittavat maksut
ja sairausvakuutusmaksut eivdt ole vdhennyskelpoisia.

Eliikkeet ovat verona laista tuloa. Verotu ksessa myonnetiiiin tasasu u rui-
nen vdhennys kaikille eldkkeensaajille.

5. Tycissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vaku utu kseen kuu lum isesta, vaku utusa i kojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestii ja maksamisesta toiseen maa-
han ovat Suomen ja Belgian vailillS voimassa EU-asetuksen 14OBl71 ja
sen toimeenpanoasetuksen 574172 miidriiykset. EU-asetus on ylikan-
sallista lainsiiiidtintoti ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset sdd-
dokset poikkeavat sen mddrdyksistd. Kahdenvdlistd sosiaaliturvasopi-
musta ei Suomen ja Belgian vdlilld ole.

Belgian kansallisen lainsddddnnon mukaan ulkomailla tyoskentelevdt
voivat kuulua erityiseen ulkomailla tyoskentelevien sosiaalivakuutukseen
(s6curit6 sociale d'outre-mer), josta maksetaan vanhuus- ja perhe-eldk-
keit6. Vakuutusta hoitaa ulkomaanasioiden sosiaalitoimisto.

Kansallisen lainsddddnn6n mukaan lakisddteinen tyoeldke voidaan mak-
saa Belgian kansalaiselle ulkomaille ilman sosiaaliturva- tai muuta so-
pimusta. Eldkkeiden maksaminen ulkomaille ulkomaan kansalaiselle
sen sijaan edellyttdd maiden vdlistd sopimusta. Vtihimmiiisetuuksien
maksaminen edellyttdd tosiasiallista asumista Belgiassa. Vanhuusel6-
ke maksetaan keskeytyksettii, jos ulkomailla oleskelu kestdd enintdiin
kuukauden. Vammaisetuuden maksua jatketaan, jos ulkomailla oleske-
lu eiylitd kolmea kuukautta. Sosiaaliministerion erityiselld luvalla vammai-
setuus voidaan kuitenkin terveydellisistd syistii maksaa ulkomaille pi-
dempiidnkin.

Lisdeld kejdrjestelm istd karttu n ut eld keoi keus voidaan si irtdd u lkomailla
olevan tyonantajan lisdeldkejdrjestelmtiiin. Verotuksellisista syistd tds-
td aiheutuu kuitenkin taloudellisia menetyksid.
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6. Vireilld olevia uudistuksia

Maan hallitus esitti syksylla 1993 laajan toimintasuunnitelman, jonka
tarkoitu ksena on pa rantaa tyol I isyysti la n netta ja yritysten kansai nvdl is-
td ki I pai I uasemaa sekd tasapai nottaa sosiaal itu rvan rahoitusti lan netta.
Tiitii suunnitelmaa on toteutettu jiiddyttEimdlld palkat ja sosiaaliturva-
maksut vuosina 1994-96. Tyonantajamaksuista myonnetddn kuitenkin
vdhennystd tyonantajalle, joka palkkaa tyottomdn tyonhakijan (ks. koh-
ta 3.1 .2.). Vuodesta 1996 alkaen sosiaaliturvan kokonaismenojen kas-
vulle tullaan asettamaan vuosittainen raja. Kustannuksia pienentiid myos
palkkojen ja etuuksien tarkistamisessa kdyttoon otettu ns. terveysin-
deksi, joka on pidentdnyt indeksitarkistusten vdliS (ks. kohta 3.1.5.). Li-
sdksi eldkkeistd on alettu perid ylimdiirdistd veroa.

Palkansaajien yleisessd eldkejdrjestel mtissd tdyden vanh u useldkkeen
saamiseksi vaadittava eripituinen vakuutusaika miehilld ja naisilla on
tarkoitus yhtendistdd vuoteen 2006 mennessd. Hallitusta on arvosteltu
muutoksen lykkddmisestd, mutta se on vedonnut taloudelliseen tilantee-
seen ja todennut, ettei nopeampaan muutokseen ole tdlld hetkellii edel-
lytyksid.

Sosiaa I ivaku utusmaksujdrjestel mdd on tarkoitus m uuttaa n iin, ettd usei-
den erillisten maksujen sijaan otettaisiin kdyttoon vain kaksi maksua;
toinen olisi yleinen sosiaalivakuutusmaksu, jolla rahoitettaisiin koko vii-
estolle maksettavat etuudet ja toinen tyonantajan ja tyontekijdn yksi
yhtendinen vakuutusmaksu, jolla rahoitettaisiin kaikki tyohon perustu-
vat sosiaalietuudet.

Suunnitteilla on myos sosiaaliturvan hallinnon uudistus, jolla pyritddn
hallinnon yhteniiistiimiseen.

7. Osoitteita

Sosiaaliministerio, Ministdre de la Pr6voyance sociale, Rue de la
Vierge Noire 3C, B-1000 Bruxelles 1.

Kansallinen eldkelaitos, Office national des pensions (O.N.P.), Tour du
Midi 3, B-1060 Bruxelles 6.

Kansallinen sairausvakuutus- ja tyokyvyttomyyslaitos, lnstitut
national d'assurance maladie-invalidit6 (l.N.A.M.), 211, avenue de
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Espanja

1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 peseta (ESP) = 0.035 FIM (keskikurssitammikuu 1995)

Eliiketurva on Espanjassa piidosin tyoskentelyn perusteella ansaittua tur-
vaa. Maan kattavin eldkejdrjestelmd on palkansaajien yleinen eldkejdrjes-
telmd. Siihen kuuluvat pakollisesti kaikki tyontekijdt, jotka eivdt kuulu
johonkin sitd korvaavaan erityisalan eldkejdrjestelmddn. Tdllaisia erityis-
alan jdrjestelmiS on Espanjassa useita. Omat eldkejdrjestelmiinsd on
mm. monilla julkisen sektorin tyontekijiiryhmilld, yrittdjilld, maataloudessa
tyoskentelevilld, merimiehilld ja kaivosalan tyontekijoillti. Myos joillakin
vapaiden ammattien harjoittajilla kuten lakimiehilld ja lSdkdreilld on am-
mattikunnan oma eldkejdrjestelmd. Ndiden erityisjdrjestelmien etuudet
ovat pitkdl le yhteneviit yleisen eld kejd rjestel mii n etu u ksien kanssa.

Kansaneldkejiirjestelm66 Espanjassa ei ole, mutta asumisen perusteella
mydnnettdviid sosiaaliturvaa on viime vuosina kehitetty. Vuodesta 1990
on ollut voimassa tuloharkintainen viihimmdiseldkejdrjestelmd, josta
myonnettidn eldkkeitd niille Espanjassa asuville, joilla ei ole oikeutta tyo-
elSkkeeseen tai joiden tydeldke jiiEi tiettydi vdhimmdismddrdd pienem-
mdksi.

Tyonantajakohtaiset lisdeldkejdrjestelmdt eiviit ole yleisid Espanjassa.
Ne kattavat arviolta vain noin 3 % tyontekijoistii. Osaltaan tdhdn vaikuttaa
lakisddteisen turvan korkea taso.

2. Vdhimmdiseldketu rva

Niille Espanjassa asuville, joilla ei ole oikeutta tyoeldkkeeseen, joko siksi
ettd he eivdt ole olleet tyossti tai ovat tyoskennelleet niin lyhyen aikaa,
ettd heille ei ole syntynyt oikeutta eldkkeeseen, voidaan maksaa vakuu-
tusmaksuista ja ty6nteosta riippumatonta tyokyvyttomyys- tai vanhuus-
eldkettd. Eldkettd voidaan maksaa myos niille, joiden tyoeldke jtiii tiettyd
vdhimmdismddrdd pienemmiiksi.

Vakuutusmaksuista riippumattomat viihimmiiiseldkkeet kuuluvat sosiaali-
asiainministerion (Ministerio de Asuntos Sociales) hallinnonalaan, kun
taas sosiaalivakuutusetuuksista vastaa ty6- ja sosiaaliturvaministerio (Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social). Sosiaaliasiainministerion alaisuu-
dessa toimiva kansallinen sosiaalipalvelulaitos (lnstituto Nacionalde Ser-
vicios Sociales, INSERSO) ja autonomisten alueiden paikallisviranomai-
set hoitavat etuuksien myontiimisen ja maksamisen. Etuudet rahoitetaan
kokonaisuudessaan valtion varoin.

2.1. Vanhuuseliike

Vakuutusmaksuista riippumaton vanhuuseliike, pensi6n de jubilaci6n no
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contributiva, voidaan myontaa 65-vuotta tdyttdneelle henkilolle, jonka eld-
Fe i?C q[e- virf immdistason ja jonka muut tutot ovat aile 752 372 pesetaa
(n- 26. 300 FIM) vuodessa tai alle 88S 282 pesetaa (n. 3,1 000 FtM), jos
hdnelld on huollettavia.

Lisdksi edellytetddn, ettd hakija on asunut Espanjassa vdhintddn 10 vuot-
ta 16:n ja 65:n ikdvuoden viililld, ndistd kaksi vuotta vdrittdmdsti ennen
eldkkeen hakemista.

Eldke on suuruudeltaan 456 89_0 pesetaa (n. 16 000 FIM) vuodessa, jos
pgfgglse on yksi edun_saaja. Eldkeldispariskunnaile etdke on yhteerisd
7!97?9 pesetaa (n,27 200 FIM). Muut omat ja puotison tutot pienentdvdt
eldkettd koko midrdllddn kuitenkin niin, ettii25 % etuudesta haksetaan.

2.2. Ty okyvytttimyyse I d ke

vakuutusmaksuista riippumatonta tyokyvyttomyyserdkettd, pensi6n de
invalidez no contributiva, voidaan maksaa 18 -65-vuotiaalle pitkdaikai-
sesti ty6kyvyttomdlle henkilolle, jos hdnelld ei ole oikeutta'tyoeldke-
jdrjestelmdstd maksettavaan tydkyvyttdmyyseldkkeeseen tai e'iare laavdhimmiiistasoa pienemmdksi. Hakijan ja perheen muihin tuloihin sovel-
letaan edellii ma in ittuja van h u useld kkeen tu lorajoja.

IVglyVn tulee olla alentunut vdhintddn 65 %. Lisdksi edellytetddn, ettd
hakija on asunut Espanjassa vdhintddn 5 vuotta, joista kaksivdlitt6mdsti
ennen eldkkeen hakemista.

IygfWyttgmyyseldkkeen suuruus riippuu tyokyvyttomyysasteesta. Jos
lVri!rySo^nprysaste on 65 oh, mutta aile 75 % oh etafe 4SO ggO pesetaa
(n. 16 000 FIM) vuodessa. Jos taas tyokyvyftomyysaste on yti 7s % tal
gdt1tp?qg _on_. 

jatkuvan avun tarpeessa, dn etSlie 6g5 335 pesetaa
(n.24 000 FIM) vuodessa.

3. Tycieldketurva
Ptitiosa espa nja laisten eldketurvasta m uodostu u lakisiidteisten tyoeldk-
keiden antamasta turvasta. Kattavin tyoekikejdrjestel mistd on pa l k-a nsaa-
jien yleinen eldkejdrjestelmd. se on osa lakiSddteisen sosiaaiiturvan ko-
konaisu.utta,.lg$q on siitidetty yleisessd sosiaaliturvalaissa. Nykyinen laki
on vuodelta 1974, mutta se noudattaa pitkdlti vuonna 1963 arin6tun sosi-
aaliturvalain periaatteita

Vuonna 1985 jdrjestelmdiin tehtiin merkittdvid muutoksia. Silloin sovittiin
qnyop a mmattia lakohtaisten, yleistd eldkejd rjestel mdd korvaavien jarjes-
telmien yhdenmukaistamisesta viihiteilen yteisen eldkejdrjestelmdn kdns-
sa.
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3.1. Palkansaajien yleinen elikejdrjestelmd

Palkansaajien yleiseen eldkejdrjestelmddn kuuluminen on lakisiiiiteisesti
pa- kollista kaikille niille palkansaajille, jotka eivdt kuulu johonkin sitd kor-
Vaavaan erityisalan jirjestelmddn (ks. kohta 1). Jdrjestelmiidn kuuluu
suurin osa yksityisen sektorin tyontekijoistd erityisesti teollisuuden ja kau-
pan alalta sekii palvelualoilta.

3.1.1. Hallinto

Eldkejdrjestelmdn ylin valvonta kuuluu tyo- ja sosiaaliturvaministeriolle.
Jiirjedte[miin hallinnosta vastaa Kansallinen sosiaaliturvalaitos, lnstituto
Na6ional de la Seguridad Social (l.N.S.S.) alue-ja paikallistoimistoineen.
Sosiaaliturvalaitos laskee ja myontdd eltikkeet. Jdrjestelmdn varoista, va-
kuutusmaksujen kerdiimisestii ja eldkkeiden maksamisesta vastaa Ylei-
nen sosiaaliturvarahasto. Tesoreria General de la Seguridad Social
(T.G.S.S.) Sosiaaliturvarahasto pitdd myds rekisterid tyonantajista ja
tvontet<iioiOen vakuutuskausista. Kansallisen sosiaaliturvalaitoksen johto-
dtimissd on sekd tyonantaja- ettd tyontekijdijdirjestojen edustus'

3.1.2. Rahoitus

Eldkejdrjestelmdn rahoitus perustuu jakojdrjestelmiidn. Eldkkeet rahoite-
taan tyohantajien ja tyontekijoiden vakuutusmaksuilla sekd valtion tuella.
Vuonna 1993 valtion osuus koko sosiaaliturvabudjetista oli yli30o/oja sen
oletetaan kasvavan edelleen.

Samalla sosiaalivakuutusmaksulla rahoitetaan eldkkeiden lisdksi myds
sairausvakuutus- ja perhe-etuudet sekii sosiaaliavustuksia ja joitakin mui-
ta erityisetuuksia.

Vakuutusmaksut peritddn ammattiluokittain mddrdytyvdstd vakuutus-
maksun perusteena olevasta palkasta. Tyonantajan vakuutusmaksu on
24,4 o/oid tyontefilan 4,9 oh. Ammattiluokkia on 11. Aiemmin niilld kaikilla
oli omat ylti- ja alatulorajat, mutta nykyisin yldtulorajoja on vain kaksi'

Neljdssd parhaiten palkatussa ammattiluokassa vakuutusmaksu peritiiiin
enintadn 362 190 pesetan (n.12 700 FIM) kuukausituloista. Muissa am-
mattiluokissa korkein vakuutusmaksun perusteena oleva kuukausipalkka
on 269 940 pesetaa (n. 9 400 FIM). Jos tyontekijdn palkka jaa alle ylQlg-
jan, peritiiiin vakuutusmaksu todellisista ansioista kuitenkin vdhintddn
ammattil uoka n alatulorajasta.

Vakuutusmaksun perusteena oleva alatulorala mddriiytyy kunkin am-
mattiluokan vdhimmiiispalkan mukaan. Alatuloraja on vdhimmdispalkka
lisdttynd sen kuudesosalla. Tulorajoja tarkistetaan vuosittain viihimmiiis-
palkkojen ja yleisen palkkakehityksen mukaisesti.
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3.1.3. Verotus

Tyonantajan ja tyontekijdn lakisddteiset sosiaarivakuutusmaksut ovat ko-
konaan verovd hennyskelpoisia.

Van h u useldkkeet. ja perhe-eliikkeet ovat veronala ista tu loa. Tyokyvytto-
myyseldkkeistd ei sen sijaan peritd veroa.

3.1.4. Vakuutusaika

vakuutus kattaa 16. vuotta tdyttdneet tyontekijait. Tyontekijd rekisteroi-
dddn vakuutetuksi, kun hiin aloittaa eniimmdiSen tyosuhtdensa. Tdmd
rekisterointi ta.pahtuu vain kerran koko tyohistorian bikana. sen jdlkeen
tyontekijdn vakuutushistoria muodostuu vakuutusajoista (alta), niihin rin-
nastettavista ajoista ja ajoista joita ei tueta vakuutuiajaksi (baia).

vakuutusaikaa on tyoskentelyaika. siihen rinnastetaan mm. aika, jonka
tyontekijei on kuulunut. vapaaehtgiseen vakuutukseen, ollut asepalveluk-
:9ssg. taityottomdnd (ks. kohta 3.4.). Vakuutusaikaan rinnastetaan myos
90 pdivdd varsinaisen vakuutusajan pddttymisestd.

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldkkeen saamiseksi edellytetddn, ett6 tyontekijd on maksanut
vakuutusmaksut viihintddn 15 vuoilen ajarta, kaksi vuotta tdstd ajasta
eldkkeelle jddmistd edeltdvien 8 vuoden 

-aikana. 
Eldkkeen maksaniinen

edellyttaidr tyonteon lopettamista.

Yleinen vanhuuseliikeikd on 65 vuotta sekii miehilld ettd naisilla. Tyonte-
kijdt, jotka ovat kuuluneet vakuutukseen 1.1.196T tai sitd ennen ji joita
ovat koskeneet tuolloin voimassa olleet eldkeikdsdddokset, voivat ;a'aoa
va rhen netu lle eld kkeel le tdytettydin 60 vuotta. Jokai nen va rhen n usvuosi
kuitenkin pienentdii eldkkeen mddr6d. vqrhennettuja eldkeikid on myoijoissakin.te.rveydelle haitallisissa toissd. Erityisid tyollisyystilanteeseen'liit-
tyvid mahdollisuuksia siirtyd eldkkeelle ennen yieistii 'etareiraa selvite-
tddn kohdassa 3.2.

Eldkkeelle voijdddd.myohemmin kuin 6s vuotiaana. Jos tyontekijd jatkaa
tyontekoa, karttuu eldke normaalisti enimmdismddrddnsd asti.

Eldkkeen mddriytyminen

15 vuoden vdhimmdisvakuutusaikaan perustuva eliike on 60 % eliikkeen
perusteena olevasta tulosta. Td mdn yt ittava na ajalta eldke trd karttuu 2 %vuodessa. Enimmdiskarttuma 35 vakirutusvuod6n jdlkeen on 100 % eldk-
keen perusteena olevasta tulosta. Maksettava elake voi kuitenkin olla
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enintdSn 3714 508 pesetaa vuodessa (n. 130 000 FIM).

Eldkkeen perusteena kdytetddn vakuutusmaksun perusteena olleita
keskituloja'8 viimeisen vuoden alalla. Kuukausiansioita laskettaessa kiiy-
tetddn jai<ajana lukua 112 (14x8), koska eldke maksetaan 14 kertaa vuo-
dessa.'Vaku utusmaksu n p'erusteena olevat tu lot miiiirdy$a! 1 1 am mat-
tiluokan mukaisesti. Kusiakin ammattiluokassa vakuutusmaksun perus-
teena olevilla tuloilla on omat ala-iayldrajansa (ks. kohta 3.1.2.). Eliikettd
mddrdttdessii kuuden ensimmiiiden vuoden tulot tarkistetaan kuluttaja-
hintaindeksillS. Kahden viimeisen vuoden tuloihin ei tehdd indeksitarkis-
tuksia.

ElSkkeelld on vdhimmiiismiidrii, joka yksinasuvalle 65 vuotta 1?ytt9-
neelle on 5't 180 pesetaa (n. 1 800 FIM) kuukaudessa ja perheelliselle
60220 pesetaa (n.2 100 fiU;. rute 05-vuotiaan yksinasuvan vdhimmiii-
seliike dn 4a 670 pesetaa (n. i 600 FIM) kuukaudessa ja perheellisen 52
700 pesetaa (n. 1 840 FIM).

Vuonna 1967 tai sitii ennen vakuutukseen kuuluneelle ennen 65 vuoden
ikdii maksettavaa vanhuuseldkettii pienennetddn 8 % jokaista varhen-
nusvuotta kohden.

Elikkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain. Tarkistus tapahtuu vuo-
den alussa ja perustuu alkavan vuoden ennakoituun kuluttajahintaindek-
sin muutokseen.

Elikkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa. Ylimddrdiset maksuerdt mak-
setaan heind- ja jouluussa.

3. 1 .6. TytikyvytttimyYseliike

Palkansaajien yleisessd eldkejdrjestelmdssii on kaksi tyokyvyttomyys-
eldkettii, tilapiiihen ja pysyvii. Sairausajan pdivdrahaa m.aksetaan ensin
1 2 kuukaud6n alan. l'aia 

-ait<aa 
voidaan pidentdd kuudella. kuukaudella,

jos tyokyvyn olet'etaan palaavan hoidon jatkamisella. Jos tyokyvyttomyys
'eOetieen 

lbtkuu, mutta'sen ei oleteta ole,van pypyvae, voidaan maksaa
ti lap6ist6 tyokyvyttomyyselakettd. Jos tyokyvyttomyys muodostu.u pysy-
vdksi tai oh alunpitiidri pysyvaii, voidaan maksaa. pysyva? tyoky\4/tto-
myyseldkettti. Pyiyva tyotiyrnfttomyys jaetaan neljddn eri luokkaan tyoky-
r4ftiomyysasteen riru kaan, 

-eliikkeen 
suuru us on ndissii eri lainen.
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Tilapdinen tyttkyvyttttmyyseldke

Tilapdistd tyokyvyttomyysetuutta voidaan maksaa tyontekijdlle, joka on
saanut sairausajan pdiviirahaa enimmdisajalta, jonka sairautta edelleen
hoidetaan, ja joka ei kykene vield palaamaan ty6hon. Eldkkeen myon-
tiiminen edellyttiiii, ettti vakuutusmaksut on maksettu 180 pdiviiltd vdlitto-
mdsti en nen tydkyvyttomyyden al ka mista. Jos tyokyvyftomyys on tapatu r-
man aiheuttama, ei vdhimmdisvakuutusaikaa sovelleta. Eldkettd voidaan
maksaa sairausajan piiiviirahan pddttymisestii alkaen enintdiin kuuden
vuoden ajan.

Tilapiiinen tyokyvyttomyyseldke on sairausajan pdivdrahan suuruinen.
Se on 75 o/o viimdsen tyoskentelykuukauden vakuutusmaksujen perus-
teena olleesta palkasta. Vdhimmdiseliike on 44 670 pesetaa (n. 1 600
FIM) kuukaudessa (1.1.1 995).

Pysyvd tyttlq/t/yttttmyyseliike

Pysyvd tyokyvyrttomyyseldke voidaan myontSd tyontekijdlle, jolla on
objektiivisestiarvioitavissa oleva, todenndk6isesti pysyvd fyysinen taitoi-
minnallinen sairaus taivamma, jonka vuoksi hdn on osittain tai kokonaan
tyokyvyton.

Kun tyokyvyttdmyys johtuu tapaturmasta tai tyon aiheuttamasta sairau-
desta, ei eldkeoikeuden saamiseksi ole viihimmdisvakuutusaikavaati-
m u ksia. Sai ra uden ai heutta man tyokyvyttomyyden perusteel la my6n net-
tdvdn eldkkeen saaminen ledellyttdd seuraavia vdhimmtiisvakuutus-
aikoja:

tl Jos tyontekUti eitydkyvyttomdksi tullessaan ole ollut tyosuhtees-
sa, edellytetddn eliikeoikeuden saamiseksi, ettd hdn on maksa-
nut vakuutusmaksut vdhintddn 15 vuodelta, joista viidesosan 10:n
hakemusta edeltiineen vuoden aikana.

Jos tyontekijd oli tyosuhteessa tyokyvyttomiksitullessaan ja oli
el6kettd hakiessaan alle 26-vuotias, hdnen on tdytynyt maksaa
vakuutusmaksuja puolet siitii ajasta, joka on kulunut 16 ikdvuo-
den tdyttd m i sestii tyo kyvyttomyyd en a I ka m i see n .

Jos ty6ntekijti ol i tyokyvyttomd ksi tu I lessaan tyosu hteessa ja ol i

eldkettd hakiessaan tiiyttiinyt 26 vuotta, hdnen on tdytynyt mak-
saa vakuutusmaksut neljdnnekseltd 20 ikdvuoden tdyftdmisen ja
tyokyvyttomyyden al kam isen viil isestii ajasta, ku iten kin vd h i ntddn
vi ideltd vuodelta. Vaku utusma ksu ista vi iden neksen tdytyy olla
ty6kyvyttomyyden al kamista edeltdneiden 1 0 vuoden aja lta.

E
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Pysyvd tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd 16 ikdvuodesta alkaen il-
man yldikdrajaa. Sitd ei muuteta automaattisesti vanhuuseliikkeeksi ylei-
sessd vanhuuseldkeiiissii. Tyokyvyttdmyyseldkettd ja perhe-eldkettti voi-
daan maksaa samanaikaisesti, mutta mitiidn muuta yleisen sosiaalitur-
vajdrjestel md n eldkettd ei ma kseta samana i kaisesti tyokyvyttomyyseld k-
keen kanssa.

E ldke mddrdytyy se u raavien tydkyvyttomyysl uokki en m u kaa n :

E Tyontekijd voidaan katsoa osittain tyokyvyftomdksi, jos hdn on
menettii nyt vd h i ntdd n kol masosa n tyokyvystddn. E ldke makse-
taan kertakorvauksena, joka on 24 kerlaa viimeisen kuukauden
vakuutusmaksujen perusteena ollut palkka.

tr Tdydellinen ammatillinen tyokyvyttomyys edellytt66, ettd tyon-
tekijii ei selviydy siitd tyost6, jota hdn tyokyvyttomdksi tullessaan
teki. Eldke on 55 % kahden tyokyvyttomyyttd edeltdneen vuo-
den vakuutusmaksujen perusteena olleesta keskipalkasta. Jos
tyontekijd on tdyttdnyt 55 vuotta, maksetaan 75 % samasta
palkkaperusteesta. Eldke voidaan hakemuksesta muuttaa
kertakorvaukseksi siltd osin kuin sitd maksettaisiin ennen 65
vuoden ikdd.

Vdhimmdiseldke on yksinasuvalle 51 180 pesetaa (n. 1 800 FIM) kuukau-
dessa ja perheelliselle 60 220 peseta a (n. 2 1 00 FIM) vuonna 1995.

E Tyontekijd katsotaan tdydellisesti tyokyvyttomdksi, jos hdn ei
kykene mihinkddn tyohon. Eldke on 100 % tyokWyttomyyttti
edeltiineen vuoden vakuutusmaksujen perusteena olleesta
keskipalkasta.

Viihimmdiseldke yksinasuvalle on 51 180 pesetaa ja perheelliselle
60 220 pesetaa kuukaudessa. Eldkkeen enimmdismddrd on 265 322 pe-
setaa (n. 9 300 FIM).

E Suurin tyokyvyttomyys on kysessii silloin, kun henkilo on tdydel-
lisesti tyokyvyton ja lisdksi toisen henkilon avusta riippuvainen.
Eldke on silloin 150 % kahden viimeisen vuoden vakuutusmak-
sun perusteena olleesta keskiansiosta.

Vdhimmdiseldke on 76770 pesetaa (n.2700 FIM) yksinasuvalle ja
90 330 pesetaa (n. 3 200 FIM) perheelliselle. Eliikkeen enimmdismdiirti
on 397 983 pesetaa (n. 13 900 FIM) kuukaudessa.

Eldkkeen tarkistam i nen

Maksussa oleviin eldkkeisiin tehdddn indeksitarkistukset samoin kuin
vanhuuseldkkeisiin.



Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa lukuunotaamatta tilapdistd tyo-
kyvytto myysel ii kettd, joka m a kse taan 1 2 ke rta a vuod essa.

3.1.7. Perhe-eliike

Perhe-eldkettd voidaan maksaa mies- tai naispuoliselle leskelle, entiselle
aviopuolisolle ja edunjdttdjdln lapsille. Lapseneliikkeen suuruista eldkettd
voidaan maksaa myos muille sukulaisille kuten vanhemmille, isovanhem-
mille, sisaruksille ja lastenlapsille, jos he ovat olleet edunjiittiijdstii talou-
dellisesti riippuvaisia.

Oikeus eliikkeeseen

Perhe-eldkkeen myontiiminen edellyttdii, ettd edunjdttiijii oli kuollessaan
vakuutettu, ja ettd hdn oli maksanut vakuutusmaksut viihintddn 500 pdi-
vdltd viimeisten viiden vuoden aikana, tai ettd hdn olityokyvyttomyys- tai
vanhuuseldkkeen saaja. Jos kuolema aiheutui tapaturmasta tai tyope-
rdisestii sa iraudesta ei viih i mmii isva ku utusa i kaa ole.

Leskeneldkettd maksetaan edunjdttdjdn puolisolle ja entisille puolisoille.
Jos edunjdttdijii oli ollut avioliitossa useammin kuin kerran, jaetaan les-
keneldke puolisoiden kesken suhteessa avioliittojen kestoon. Jos leski
avioituu uudelleen, oikeus eldkkeeseen lakkaa.

Lapseneldkettd maksetaan bdunjdttdjiin alle 18-vuotiaille lapsille ja alle
1 8-vuotiaana vammautuneille lapsille ilman ikdrajaa.

Elikkeen mdiiriytyminen

Leskeneldke on 45 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Eldkkeen
perusteena kdytetddn vakuutusmaksujen perusteena ollutta keskipalk-
kaa kahdelta viimeiseltd vuodelta tai kahden vuoden yhteniiiseltd jaksolta
seitsemdn viimeisen vuoden aikana. Jos edunjdttiijd oli eldkkeensaaja,
kdytetddi n leskenelii kkeen perusteena edu njtittdjdn eldkkeen perusteena
olleita tuloja tarkistettuna niilld indeksitarkistuksilla, jotka elSkkeeseen on
sen maksuaikana tehty.

(n. 1 200 FIM)
600 FIM) ja 65

Espanja

Viihimmiiiseliike on alle 60-vuotiaalle 34 075 pesetaa
kuukaudessa, 60-64-vuotiaalle 44 670 pesetaa (n. 1

vuotta tdyttdneelle 51 180 pesetaa (n. 1 800 FIM).

Lapseneliike lasketaan samasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta
kuin leskeneldke. Eliikeprosentti riippuu lasten lukumiiiirdstd ja siitd mak-
setaanko myos leskeneltikettd.

Jos leskeneldkettd maksetaan, on lapseneldke yhdelle lapselle 20 o/o,
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kahdelle yhteensii 40% ja kolmelle tai useammalle 55 %. Jos leskenelii-
kettd ei makseta, on lapseneldke yhdelle lapselle 20 Vo, kahdelle 40 o/o,

kolmelle 60o/o, neljdlle 80% javiidelle tai useammalle 100 %. Vdhimmdis-
eldke on 15135 pesetaa (n.530 FIM) kuukaudessa lasta kohden.

Jos lapset ovat jddneet tdysorvoiksi, on eldke yhdelle lapselle 65 o/o,

kahdelle 85 o/o ja kolmelle tai useammalle 100 %. Vdhimmdiseldke on
silloin 14 490 pesetaa kuukaudessa lasta kohden. Lisdksi leskeneldk-
keen viihimmdismiidrd 34 075 pesetaa (n. 1 200 FIM) kuukaudessa ja-
etaan lasten kesken.

Muulle ldhiomaiselle maksettava eldke on20% eliikkeen perusteena ole-
vista ansioista. Ansiot mddrdytyvtit samoin kuin leskeneldkkeessd.
Vdhimmdiseliike on 14 490 pesetaa kuukaudessa. Jos edunsaajia on
vain yksija hdn on alle 65-vuotias, on vdhimmdiseldke 32 635 pesetaa
kuukaudessa. 65 vuotta tdytttineen ainoan edunsaajan viihimmiiiseldke
on 36 085 pesetaa (n. 1 260 FIM).

Yhden edunjdttdjdn jdlkeen maksettavat perhe-eldkkeet eiviit yhteensd
voi ylittdd 100 % eliikkeen perusteena olevista ansioista vdhimmiiiseliik-
keitii lukuunottamatta.

Eldkkeen tarkistam i nen

Maksussa oleviin eliikkeisiin tehdddn indeksitarkistukset samoin kuin
vanhuuselSkkeisiin.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa, ylimddrdiset kuukausierdt hei-
ndkuussa ja jouluussa.

Jos leski solmii uuden avioliiton ennen 60 vuoden iktiii, eldke lakkaa ja
hdnelle maksetaan kertakorvauksena 24: n kuukausieldkkeen suuruinen
mddrii.

3.2. Mahdollisuus siirtye varhennetulle eldkkeelle

Tyontekijdilld, jotka ovat kuuluneet palkansaajien yleiseen eldkejdrjestel-
mdiin 1.1.1967 tai sitd ennen, on oikeus siirtyd vanhuuseldkkeelle 60
vuoden idstd. Eldke pienenee tdlloin 8 % varhennusvuotta kohden (ks.
kohta 3.1.5.). Monet tyonantajat ovat hyodyntiineet tdtd mahdollisuutta
siirtdd vanhenevia tyontekrjoitii varhaiseliikkeeelle korvaamalla eliikkeen
pienennyksen tyontekijdlle.

Tyollisyystilanteen parantamiseksisovittiin alunpitden kansallisessa tyolli-
syyssopimuksessa vuonna 1981, ettd tyontekijdt voivat siirtyd tdydelle
vanhuuseldkkeelle 64 vuoden ikdisinti, jos heiddn tilalleen palkataan



vdlittomdsti nuorempi tyontekijd tai tyottomyysavustusta saava nuori.
Sopimus vahvistettiin asetuksella vuonna 1 985. Varhaiseldkkeelle siirty-
minen edellyttdd, ettd siitd on sovittu joko kollektiivisessa tai yksilollisessd
tyoehtosopimuksessa. Varhaiseltikkeelle siirtyjdn tulee tdyttdd kaikki
muut lakisdiiteisen vanhuuseliikkeen myontdmisedellytykset eldkeikdd
lukuunottamatta. Eldke mddrdytyy samoin kuin lakisddteinen vanhuus-
eldke.

Jos tyonantaja kuuluu erityiseen lakkautusjdrjestelmddn (Plan de Recon-
version lndustrial) voidaan tyontekijdt siirtdd varahaiselSkkeelle 55 vuo-
den idstd. Tdmd edellyttdd, ettd yritys aikoo lopettaa toimintansa ja on
selvitystilassa. Korvauksena maksetaan tdlloin 80 % eldkkeelle siirtymis-
td edeltdneiden kuuden kuukauden ansioista, jos tyontekijd on 55 - 59-
vuotias. 60 - 65-vuotiaalle maksetaan 75 o/o 6O:n eldkkeelle siirtymistd
edeltdvdn kuukauden keskiansioista.

Jotkut yritykset ovat jdrjesttineet tyontekij6illeen mahdollisuuden siirtyd
osa-aikaeldkkeelle 62 vuoden ikdisenii. Eldke miidrdytyy tdlloin samoin
kuin normaali vanhuuseldke, mutta sitd pienennetddn suhteessa jdljelle
jdidivdiEin tyoa i kaan.

3.3. Vapaaehtoinen vakuutus

Pakollista tyoeldkevakuutusta voi jatkaa vapaaehtoisella vakuutuksella
siind jdrjestelmdssd johon on kuulunut. Vakuutuksen jatkamisesta teh-
dddn tdlloin erityinen sopimus tyontek'tjdn ja eldkelaitoksen sekd Yleisen
sosiaaliturvarahaston kesken. Henkilo, joka ei ole aikaisemmin kuulunut
vakuutukseen, ei voi liittyi siihen vapaaehtoisesti.

3.4. Yrittdj ien eldkejdrjeste! md

Yrittdjien elSkejdrjestelmd on pakollinen, lakisdiiteinen jdrjestelmd. Siihen
kuuluvat itseniiiset yrittdjiit ja heiddn avustavat perheenjtisenensd. Myos
osa maatalousyritttijistii kuuluu jdrjestelmdiin tilakoosta riippuen. Pienvil-
jelijdt kuuluvat maataloustyontekijoiden eldkejdrjestelmtidn.

Yrittiijien eldkejdrjestelmdn hallinnosta vastaavat samat elimet kuin pal-
kansaajien eldkejiryestelmiistti ( ks. kohta 3.1.1.) Myos etuudet ovat piiti-
piirteissddn samat kuin palkansaajien eldkejdrjestelmdssii. Yrittdjdtvoivat
itse mddrittiiti vakuutus- maksujen perusteena olevat tulot tiettyjen vdhim-
mdis- ja enimmiiismaksujen puitteissa.

4. Lisdeldketurva

Yleistd

Tyonantajan jdrjestdmd lisdeldketurva on yleistynyt vasta viime vuosina
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Tyonantajan kiinnostusta jdryestdd tdllaista lisdturvaa rajoittaa edelleen
tiukka yksityisid eldkejdrjestelmid ja eltikerahastoja koskeva laki, joka an-
nettiin vuonna 1987. Verohelpotuksia myonnetiiiin vain niille jdrjestelmil-
le, jotka tdyttdvdt laissa asetetut ehdot.Tdllaisia jdrjestelmid kutsutaan jat-
kossa'hyvdksytyiksi elSkejdrjestelmiksi'.

Lisdeldkejdrjestelmien tulee lain mukaan olla rahastoivia. Mddrdys ei kui-
tenkaan ole ehdoton, esimerkiksi pankit voivat edelleen jiirjestEidi eldke-
turvaa myos kirjanpidollisin varauksin. Kirjanpidolliset varaukset (book
reserves) ovatkin aikaisemmin olleet hyvin suosittu tapa jdrjestdd lisdtur-
vaa. Nykyisin sekd eldkesddtiot ettti vakuutussopimukset ovat yleisid.

Jdrjestelmdiin pddsemiseksi saatetaan edellyftdd muutaman vuoden
kestd nyttd tyosuhdetta. La in m u kaa n' hyvdksytyssd eldkejdrjestel miissd'
odotusaika saa olla enintiidn 2 vuotta. Yleinen eldkeikd on 65 vuotta. Elii-
ke voidaan usein myontdd enintddn viisi vuotta aikaisemmin, jos mddriitty
vdh i mmdisva ku utusai ka (taval I isesti 1 5 vuotta) teyftyy.

Etuudet

Etuusperusteiset jdrjestelmdt ovat Espanjassa aikaisemmin olleet mak-
superusteisia jdrjestelmid yleisempid. Uuden lain mukaan kummatkin
vaihtoehdot ovat mahdollisia. Maksuperusteisten jdrjestelmien suosio
ndytt66kin olevan lisddntymdssd.

Vanhuusel6kkeen mddrdssd otetaan tavallisesti huomioon lakisiititeinen
eldke. E ldkkeiden yhteensovittamistavat va i htelevat. Tava ll i nen kdytdnto
on, ettd lisdeldkettd karftuu 2 % vuodessa siitd palkan osasta, joka ylittdd
lakisiidteisen eldkkeen perusteena olevan tulorajan. Eldkeperusteena
kdytetSdn usein loppupalkkaa tai kahden viimeisen vuoden ansioita.
El6ke voidaan maksaa myos kertasuorituksena.

Tyokyvyttomyyselii ke on tava I I isesti samansu u rui nen ku i n van h u useld ke
olisi ollut, jos tyontekijd olisi ollut ty6ssd normaaliin eldkeikidn asti. Sen
saa m i nen edel lyttdd tdydell istd ja pysyvdd tyokyvyttomyyttii.

Leskeneliike on usein 50 - 60 % edunjdttdjdn vanhuuseldkkeestd tai kart-
tuneesta eldkeoikeudesta, jossa tuleva aika on otettu huomioon. Lap-
seneldke on vastaavasti 10 % lasta kohden (tdysorvolle 20 %). Kuole-
mantapauksessa maksettavat kertakorvaukset (1 - 3 kertaa vuositulot)
ovat yleisiS.

Vuoden '1987 eldkelaki edellyttdd, ettii eldkeoikeus sdilyy ilman odotus-
aikoja. Eldkeoikeus tulee myos voida siirtdd toiseen 'hyvdksyftyyn'eldke-
jdrjestelmddn.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tyontekijdn vakuutusmaksut ovat melko harvinaisia. Jos maksuja on, ne
ovat yleensa 3 - 5 % eliikkeen perusteena olevasta palkasta eli tavalli-



sesti siita palkan osasta, joka ylittdd lakisiititeisen eldkkeen perusteena
olevat tulot.

Tyon a ntajan vaku utusmaksut' hyvii ksyttyyn eld kejd rjestel mdd n' ovat ve-
roviihennyskelpoisia. Ndmd vakuutusmaksut lisdtdtin kuitenkin tyonteki-
jdn verotettaviin tuloihin. Tyontekijd voivdhentdd sekd oman maksuosuu-
tensa ettd tyonantajan maksuosuuden siltd osin kun se ei ylitd 15 % netto-
tulosta tai 750 000 pesetaa (jos pienempi). Tiimiin ylittdvdltd osalta voi-
daan vdhentdd osa maksusta.

Tyonantajan ja tyontekijdn vakuutusmaksut muuhun kuin'hyviiksyttyyn
eld kejd rjestel mdd n' voi vd hentdd verotu ksessa va i n rajoitetusti.

Maksussa olevat eldkkeet ja kertasuoritukset ovat veronalaista tuloa.

5. Tycissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestd ja maksamisesta toiseen maa-
han ovat Suomen ja Espanjan vdlilld voimassa EU-asetuksen 1408171ja
sen toimeenpanoasetuksen 57 4172 mddrdykset. E U-asetus on ylikansal-
lista lainsddddntod ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset sdddokset
poikkeavat sen miiiiriiyksistS. Suomen ja Espanjan vdlilld on myos kah-
denvdlinen sosiaaliturvasopimus.

Kansallisen lainsddddnnon mukaan Espanjalaisen yrityksen ulkomaille
ldhettdmd tyontekijd pysyy Espanjan lakisddteisessd sosiaalivakuutuk-
sessa, jos ei maiden vdlisissd sopimuksissa ole toisin sovittu. Lakistiiitei-
sid eldkkeitd ei makseta ulkomaille ilman maiden vdlistd sosiaaliturvaso-
pimusta.

Karttuneen lisdeldketurvan sdilyminen ja siirrettdvyys on puutteellista
sekd maan sisdlld ettd ulkomaille muutettaessa. Vaihtaessaan tyopaikkaa
Espanjassa tyontekijd voi sdilyttdii vapaakirjaoikeuden karttuneeseen
eldkkeeseen sen yrityksen eliikejiirjestelmdssd, jossa oikeus on syntynyt.
Eldkeoikeuden siirtiiminen uuden tyonantajan eldkejdrjestelmdtin on
mahdollista maan sisdlld, mutta vain vuoden '1987 eldkelain mukaisesti
'hyviiksyttyyn'eldkejiirjestelmddn. Jos tyontekijd ldhtee toihin ulkomaille,
hdn eivoi kuulua Espanjalaiseen lisiieldkejdrjestelmtidn. Eldkeoikeutta ei
myoskddn voi siirtdii tyoskentelymaan lisdeldkejdrjestelmiidn.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Kevddlld 1 994 muodostettu parlamentin talouskomission alainen tyoryh-
md on etsinyt keinoja sosiaalivakuutuskustannusten pienentiimiseksi.
Esilld on ollut mm. sosiaalivakuutusmaksujen alentaminen siirtdmdlld ra-
hoituksen painopistettd verotuksen suuntaan. Eldketuruan osalta on esi-
tetty eltikeidn nostamista ja vdhimmdisvakuutusaikojen ja eliikkeiden
mddrdytymisperusteen pidentiimistti keinoina pienentdd eldkemenoa.
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Hallitus- ja oppositiopuolueet sekd tyontektjiijiirjestot tyrmdsivdt kuitenkin
syksylld 1 994 yksimielisesti Kansainvdlisen valuuttarahaston esitykset
Espanjan sosiaalivakuutusjdrjestelmdn etuuksien tason huomattavasta
leikkaamisesta.

Hallituksen pyrkimyksenii on ollut edistdd tyonantajakohtaisten lisdeld-
kejdrjestelmien perustamista luomalla lainsiiiiddnnolld selkeiit puitteet
jdrjestelmien toiminnalle. Tavoitteena on ollut lisdtd jdrjestelmien suosiota
sekd tyonantajien ettd tyontekijoiden keskuudessa. Tiimd oli tavoitteena
jo vuonna 1987 annettua lakia valmisteltaessa. Tyonantajat ovat kuitenkin
kokeneet lain mdiiriiykset liian rajoittaviksi eikd silldi ole ollut toivottua vai-
kutusta. Parhaillaan on vireilld lakiuudistus, joka lisiiisi jossain miidrin
tyonantajien toimintavapauksia ja jdrjestelmien luotettavuutta. Lakiesityk-
sen mukaan kaikkien lisdeldkejdrjestelmien tulisi olla rahastoivia.

7. Osoitteita
Tyo- ja sosiaaliturvaministerio, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, c/ Agustfn de Bethencourt, 4, E- 28 003 Madrid.

Sosiaaliasiainministerio, Ministerio de Asuntos Sociales, c/ Jos6
Abascal, 39, E- 28003 Madrid.

Kansallinen sosiaaliturvalaitos, lnstituto Nacional de la Seguridad
Social, c/ Padre Dami5n,4, E-28036 Madrid.

Yleinen sosiaaliturvarahasto, Tesoreria General de la Seguridad
Social, Plaza de los Astros, 5 y 7 , E- 28007 Madrid.

8. Kirjallisuus
Benefits Report, Europe & U.S.A 1995. Watson Wyatt Data Services
Europe. Brussels 1995.

Employee Benefit Reference Manual 1995. Swiss Life lnsurance and
Pension Company. Zurich 1995.

Foster Howard, ed. Employee Benefits in Europe and USA. Longman
1992.

d'Herbais Pierre-Guillaume. A Guide to Pensions in the E.E.C
European Pension Committee. Paris 1991.

lBlS Reference Manual. Spain. March 1995. Charles D. Spencer &
Associates, inc. Chigago 1995.

lnternational Benefit Guidelines 1994. William M. Mercer Limited.
London 1994.
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Paris 1992.
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riat. Cologne 1995.
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Luxembourg 1990.
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of Health and Human Services. Social Security Administration Office of
lnternational Policy. SSA Publication No.61-006. September 1992.
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Weber Axel, Leienbach Volker. Soziale Sicherung in Europa. Die
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1. Yleisti

valuuttakurssi: 1 lrlannin punta (lEP) = 7 '374 FIM (keskikurssi tammikuu
1995)

lrlannissa lakisddteinen eliiketurva on kiinted osa sosiaaliturvan kokonai-
suutta. Tyontekoon perustuvaa sosiaalivakuutusta kutsutaan PRSI-
jiirjestelmbksi (Pay-Rblated social lnsurance system). lqsta jdrjestel-
inSsta maksetdan 

-myos 
tyoeldkkeitd. Eldkkeet ovat sidottujg tyoskente-

lyyn ja vakuutusaikojbn pituuteen, mutta ne eivtit ole ansioihin suhteutet-
tuja.

PRSl-jdrjestelmii6n kuuluvat ldhes kaikki.palkansaajat ja itsendiset yrittd-
iat. Vdkuutuksen kattavuus vaihtelee jonkin verran eri ammattiryhmissd.
ioitUfin valtion virkamiehil16 on oma insiosidonnainen eldkejdrjestelmd,
pfi forvaa PRS|-jtirjestelmdn eldkkeet. Huhtikuun 1995. jdlkeen kaikki

iiaivetut<seen tulevaf uudet virkamiehet saavat kuitenkin peruseldke-
tu rvan PRS I -jdrjestelmiistd.

Niille lrlannissa asuville, joilla ei ole oikeutta tyoeldkkeeseen, voidaan
maksaa tuloharkintaista vdhimmdiselSkettd.

Koska lakisiidteisten eliikkeiden enimmdismdiiriit ovat matalia, on laki-
sddteistd turyaa melko yleisesti tdydennetty tydnantajakohtaisilla lisdeld-
i[Jitttl. iettaisen lisdeldketurvan piiriin on arvioitu kuuluvan yli puolet pal-
kansaajista.

2. Vdhimmdiseldketurva
Tuloharkintaisia vdhimmiiiseliikkeitii taivastaavia etuuksia voidaan mak-
saa niille lrlannissa asuville, joilla ei ole oikeutta PRSI-jdrjestelmdn eldk-
keisiin. Etuudet rahoitetaan kokonaan yleisin verovaroin' Vanhuuseldk-
keen ja leskeneltikkeen hallinnosta vastaavat sosiaaliministerio. ja q9n
ala isei keskustoimistot. Tyokyvyttomyysetu us ku ul uu tervey-sm i n isterion
ja sen alueellisten terveyslautikuntien (Regional Health Boards) hal-
linnonalaan.

2.1. Vanhuuselake

lrlannissa asuville 66 vuotta tdyttdneille henkiloille, joilla ei ole oikeutta
vakuutusmaksuperusteiseen elhketurvaan, voidaan maksaa tuloharkin-
taista vanhuuselaketta (Ob age Non-Contributory Pension). Eldkkeen
mddrd riipppuu eliikkeensaajan muista tuloista ja huollettavien mddrdst6.
yksinasriva'lle ja 80 vuotta tdyttdneelle eldkeldiselle voidaan maksaa eri-
tyisti lisd6.



Eltikkeen perusmiidrd voi olla enintiidn 61 puntaa (n. 450 FIM) viikossa
tuloista riippuen. Huollettavasta aikuisesta maksettava lisii on korkein-
taan 36,60 puntaa (n.270 FIM) viikossa ja huollettavasta lapsesta mak-
settava lisd 13,20 puntaa (n. 97 FIM). Yli 8O-vuotiaalle maksettava lisd on
4,70 puntaa (n. 35 FIM) viikossa ja yksinasuvalle 4,80 puntaa.

Eldkkeensaajalle voidaan lisdksi maksaa avustusta lSmmitys- ja sdhko-
kuluihin sekii televisiosta, puhelimesta ja pdivittdisistii matkoista aiheutu-
viin menoihin.

2. 2. Tytikyvytttimyysetu us

Vdhimmdiseldkettd vastaavaa etuutta (Disabled Persons Maintenance
Allowance) voidaan ma ksaa sel laiselle I rlan n issa asuva lle tyokyvyttomri l-
le, joka ei sairauden tai vamman vuoksi voi ansaita toimeentuloaan ja jolla
ei muuten ole riittdvid tuloja. Tyokyvyftomyyden tulee kestdd arviolta vd-
hintddn vuoden ajan.

Etuus on suuruudeltaan 61 puntaa (n.450 FIM) viikossa. Aikuisesta huol-
lettavasta maksetaan 36,60 puntaa (n.270 FIM) lisiid viikossa ja lapsesta
13,20 puntaa (n. 97 FIM).

2.3. Leskenelake

Vakuutusmaksuista riippumatonta leskeneldkettd (Widows Non-Contri-
butory Pension) voidaan maksaa naisleskelle, jolla ei ole oikeutta PRSI-
jdrjestelmdstd maksettavaan leskeneldkkeeseen. Eldke on tuloharkintai-
nen. Jos leskelld on huollettavia lapsia, maksetaan tiimiin eliikkeen sijas-
ta yksinhuoltajalle maksettavaa etuutta (Lone Parents Allowance).

Leskeneliike on 61 puntaa (n.450 FIM) viikossa. 66 vuotta tdyttdineelle ja
yksinasuvalle maksetaan e16kkeeseen listiii.

3. Tyoeliiketurva
Koska sosiaaliturva on hallinnollisestikin yhteniiinen kokonaisuus, ei ole
perusteltua puhua erillisestii elSkejirjestelmdstd. Tdstd syystd tyoelS-
keturvan osalta kerrotaan yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmiin eli PRSI-
jd rjestel mdn eltikkeistii.

3.1. Yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn eldkkeet

Sosiaalivakuutusta koskeva laki (Social Welfare Act) sdddettiin vuonna
1952. Laki kattoi aluksi ne tuntitydntekijdt ja toimihenkilot, joiden tulot jdi-
vdt alle mddrdtyn palkkarajan. Vuonna 1974 sosiaalivakuutus ulotettiin
koskemaan kaikkia palkansaajia tulotasosta riippumatta. Vuonna 1 979
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sosiaalivakuutusmaksut sidottiin ansioihin. Maatalousyrittiijiit ja kaikki it-
sendiset ammatinharjoittajat liitettiin jdrjestelmddn vuonna 1988. Yksityi-
sen sektorin osa-aikatydntekijdt kuuluvat sosiaalivakuutukseen vuodesta
1991 alkaen. Alatuloraja heiddn osaltaan on 30 puntaa (n.220 FIM) vii-
kossa.

Osa-aikatydntekijoiden, virkamiesten ja joidenkin muiden julkisten alojen
tyontekijoiden vakuutusturva ei ole yhtd kattava kuin muilla ty6ntekijoilld.
He maksavat myos pienempid vakuutusmaksuja. Huhtikuusta 1995 alka-
en virkamiehet ja kaikki julkisen sektorin tyontekijdt maksavat kuitenkin
tayfta vakuutusmaksua ja saavat myos saman turvan kuin muut ty6nteki-
jat.

3.1.1. Hallinto

Sosiaalivakuutusjdrjestelmdn hallinto on osa valtion hallintoa. Eldketurva
kuuluu pdiiosin sosiaaliministerion (Department of Social Welfare) alai-
suuteen. Hallinto on jdrjestetty keskitetysti ministerion keskustoimistoihin.
Keskushallinnossa tehddiin pddtokset yksittdisiin eltikeratkaisuihin asti.
Eldkeasioita hoitaa eliikepalvelutoimisto, Pensions Service Office.

Sosiaalivakuutusmaksujen kokoamisesta huolehtivat veroviranomaiset.
Maksut sijoitetaan erilliseen sosiaalivakuutusrahastoon (Social lnsurance
Fund).

3.1.2. Rahoitus

El6kkeiden rahoitus perustu u jakojd rjestel mdiin. Tyonantaja- ja tyonteki-
jdmaksut peritiiiin yhtendisenii sosiaalivakuutusmaksuna, jolla rahoite-
taan eltikkeiden lisdksi myos sairausvakuutus-, eldke- ja tyottomyysetuu-
det. Osa sosiaalivakuutuksen menoista rahoitetaan valtionosuuksin.

Vakuutusmaksun suuruus mddirdytyy tydntekijdluokkien mukaan. Palkan-
saajan vakuutusmaksu on tavallisesti 5,5 o/o 60:n ja 173 punnan vdlisistd
viikkoansioista ja 7,75 o/o tdmiin ylittdvistd ansioista 20 900 punnan
vuosituloon asti. 20 900 puntaa ylittdvdstd vuositulon osasta vakuutus-
maksu on2,25 %. Maksuun sisdltyy 173 punnan viikkoansiot ylittdvdstd
tulosta myos sairaanhoito- ja tyottomyysvakuutusmaksu (1 ,25 o/o ia 1 %).
Osa-a i katyontekijdi ltd peritdtin alen nettu maksu.

Tydnantajan vakuutusmaksu on 9 % 30:n ja 173 punnan vdlisistii viikko-
ansioista. Tdmdn ylittdvdn tulon osalta maksu on 12,2% 25 800 punnan
vuosituloon asti.

Tyonantaja voidaan vapauttaa kahden vuoden ajaksi vakuutusmaksujen
maksamisesta, jos hdn palkkaa tyottomyysrekisterissii olevan tyottomdn
tyontekijdn. Tyontekijiin palkkaamisen tulee merkitii nettolisdystd yrityk-
sen tyovoimaan.



Maanviljelijoiden ja muiden yrittdjien vakuutusmaksu on 7,25 o/o 20 000
punnan vuosituloihin asti. Ttimiin ylittdvdn tulon osalta maksu on 2,25 o/o.

3.1.3. Verotus

Tyontekijdt eiviit voi vdhentiiii lakisddteisen sosiaaliturvan vakuutus-
maksuja verotuksessa, tyonantajille ne sen sijaan ovat verovdhennyskel-
poisia kustannuksia. Eldkkeet ovat verotettavaa tuloa. EldkelSiset maksa-
vat prosentin tuloistaan teveydenhoitovakuutusmaksua.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutus on pakollinen liihes kaikille palkansaajile ja itsendisille yrittdjil-
le.Vakuutusaikaa on sellainen tyoskentelyaika 1 6 ikdvuoden tdyttdmises-
tti, josta maksetaan vakuutusmaksuja. Vakuutusmaksuja peritiidn, jos
viikkoansiot ovat vdhintddn 30 puntaa.Vakuutusajaksi luetaan myds aika,
jolta tyontekijdlle on maksettu sairausajan piiivdrahaa, iiitiysrahaa, tyot-
tomyyspdivdrahaa, tyokyvyttomyyselSkettd tai vanhuuseldkettd.

3.1.5. Vanhuuseldke

Vanhuuseldkkeitd on kaksi, 65 vuoden iiisti maksettava 'Contributory
Retirement Pension' ja 66 vuoden idstd maksettava 'Contributory Old-
Age Pension'. 65 vuoden idssii maksettava eldke edellyttiid tyonteon lo-
pettamista. Se muutetaan 66 vuoden itistii maksettavaksieliikkeeksi, kun
eldkeldinen tayttaa 66 vuotta. Tiimdn eliikkeen saaminen ei edellytd tydn-
teon lopettamista.

Oikeus elfrkkeeseen

65 vuoden idstii maksettavan eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd vakuu-
tus on alkanut ennen kuin tyontekijii on tayttirnyt 55 vuotta.

Vakuutusmaksuja on tdytynyt maksaa vdhintddn 156 viikolta (3 vuotta) ja
lisdksi vuosittain keskimiidrin vdhintddn 24 viikolta jokaisena vuonna siitii
ldhtien, kun vakuutus on alkanut. Tdyden eldkkeen saamiseksivakuutus-
maksuja tulee olla vuosittain keskimddrin 48 viikolta.

Huhtikuussa 1994 voimaan tulleen uudistuksen jdlkeen alle kouluikiiisen
lapsen, vanhuksen taisairaan omaisen kotona hoitamiseen kirytettyd ai-
kaa voidaan viihentdti vakuutusmaksuttomasta ajasta eninttidn 20 vuot-
ta. Tdllainen aika ei siten alenna keskimiitirdistd vakuutusmaksuaikaa ja
tiitd kautta eldkkeen mdiirtiii.

lrlanti

Jos 156 viikon edellytys tayth/y, mutta vakuutusmaksuja ei ole vuosittain
keskimddrin vdhintd-dn Z+ viik6tita, voidaan kuitenkin m'aksaa osaeldke.
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66 vuoden i6std maksettavan elikkeen saamiseksivakuutuksen on tdyty-
nyt alkaa ennen kuin vakuutettu on tityttdinyt 56 vuotta.

Myds tdmdn eldkkeen saamiseksi vakuutusmaksuja tulee olla vdhintddn
156 viikon ajalta. Maksuja tulee lisdksi olla vuosittain keskimdiirin vdhin-
tddn2Oviikolta siitd ldhtien, kun vakuutus on alkanut. Jos keskimdiiriiinen
vuosittainen vakuutusaika on lyhyempi, maksetaan osaeliike. Tdyden
eliikkeen saaminen edellyftdd, ettd vakuutusmaksuja on keskimddrin 48
viikolta jokaisena vuotena koko vakuutuksen alkamisen jdlkeiseltd ajalta.

Elikkeen mddrdytyminen

'Contributory.Retirement Pension' ja'Contributory Old-age Pension' ovat
saman suurulsla.

Yksindiselle eldkkeensaajalle maksettava tdysi eldke on 1.6.1995 alkaen
72,80 puntaa (n.540 FIM) viikossa. Naimisissa olevalle eldkkeen.s_aajalle
maksetaan tuioharkintainen puolisolisd. Puolisolisdn kanssa eldke on
120,90 puntaa (n. 890 FIM), jos puoliso on alle 66-vuotias ja 125,10 pun-
taa (n. 920 FIM), jos puoliso on 66 vuotta tayftanyt Huollettavasta lapses-
ta maksettava lish on kahdesta ensimmdisestii lapsesta 15,20 puntaa (n.
110 FIM) molemmista ja sitd useammista yhteensd 15,20 puntaa.

80 vuotta tdyttdneelle eliikkeensaajalle maksetaan 4,80 punnal (n. SS
FIM) ja yksinasuvalle eldkkeensaajalle 4,90 punnan viikottainen lisd.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan tavallisesti kerran vuodessa erilliselld pddtokselld.
Laissa ei ole miidrdyksid korotusten tasosta, mutta yleensd ne ovat seu-
ranneet hintatason muutoksia.

3. 1 .6. Tyti$ffittimyyselike
Tyokyvyttomyyden varalta vakuutettuja ovat 16 vuotta tdyttdneet palkan-
saajat. Vakuutus ei kata itseniiisiii yrittajiii.

Oikeus eldkkeeseen

Tyokyvyttomyyseldkkeen saaminen edellyttdd, ettd tyontekiji on mak-
sanut vakuutusmaksut vdhintddn 260 viikon (5 vuoden) ajalta, joista 48
vi ikkoa tyokyvyttomyyttd edeltdneen vuoden ai kana.

Tyokyvyttomyyseliike voidaan myontd6 pysyvdsti tyokyvyttomdlle tyon-
tekijdlle, kun sairausajan pdivdrahaa on tavallisesti ensin maksettu 12
kuukauden ajan.



El5kkeen mddriytyminen

Eldke on tasasuuruinen. Tiiysi perusosa on 1.6. 1995 alkaen 64,20 pun-
taa (n. 470 FIM) viikossa yksindiselle eldkkeensaajalle ja naimisissa ole-
valle puolisolisdn kanssa 106,50 puntaa (n. 780 FIM). Puolisolisii on
tuloharkintainen. Huollettavista lapsista maksetaan samat korotukset
kuin vanhuuseldkkeessd (ks. kohta 3.1.5). Jos puolisokorotusta ei mak-
seta, pienennetiidn myos lapsikorotusta puolella. 66 vuotta tdyttdneelle
yksinasuvalle eliikkeensaajalle maksetaan 4,90 punnan lisd.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia tyokyvyttomyyseldkkeitd ta rkistetaan samoi n ku in van-
h u useliikkeitii taval lisesti kerran vuodessa.

Elikkeen maksaminen

Eldkettd maksetaan niin kauan kuin tyokyvyttomyys jatkuu. Jos eldkkeen-
saajalla on oikeus vanhuuseliikkeeseen, muutetaan
ke vanhuuseliikkeeksi, kun eldkkeensaaja 66
vanhuuseliikkeeseen ei ole, voidaan myyseliikkeen maksamis-
ta jatkaa myos vanhuuseldkeidn

3.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eliikkeinii maksetaan leskeneldkettd ja tdysorvolle lapseneldkettd

Oikeus eldkkeeseen

Lokakuussa 1994 voimaan tulleen lainmuutoksen jdlkeen leskeneldke
myonnetd6n samoin perustein mies- ja naisleskille. Uudistus koskee mie-
hiti, jotka ovat jiiSneet leskeksi uudistuksen jdlkeen tai 12 kuukautta en-
nen sitd. Aikaisemmin eldkettd maksettiin naispuoliselle leskelle. Mies-
puoliselle leskelle eldkettd voitiin maksaa vain, jos leski oli pysyvdstityo-
kyvyton. ElSkkeen sijasta miesleskelle voitiin maksaa kertakorvaus, jos
hdn ei ollut tydkyvytdn mutta oli ollut puolisonsa huollettavana.

Eldkkeen voi saada joko oman tai puolison vakuutusaikojen perusteella.
Leskeneldkkeen saaminen edellyttdii, ettd jompi kumpi aviopuolisoista on
maksanut vakuutusmaksut viihintddn 156 viikolta (3 vuodelta). Lisdksi
edellytettddn, ettd 1) vakuutusaikaa on viimeisten kolmen taiviiden vuo-
den aikana ennen kuolemaa tai vanhuuseliikkeelle siirtymistd ollut
keskimddrin 39 viikkoa vuodessa tai 2) vakuutusaikaa on vakuutuksen
alkamisesta lukien ollut keskimidrin 48 viikkoa vuotta kohden. Jos vakuu-
tusaikaa on ollut viihemmdn kuin 48 viikkoa, mutta kuitenkin keskimddrin
vdhintddn 24 viikkoa, maksetaan alennettu eldke. Jos keskimdiirtiinen
vakuutusaika on lyhyempi kuin 24 viikkoa, voidaan maksaa osaeliike.

tydkyvyttomyyseld-
vuotta. Jos oikeutta
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Lesken i6lld tai avioliiton kestolla ei ole vaikutusta eldkkeen myontd-
miseen.

Lapseneldkkeen maksamiseksi edellytetddn, ettd toisella vanhemmista
oli vakuutusaikaa viihintddn 26 viikkoa.

Eliikkeen mddr5ytym i nen

Leskeneldke on 1.6.1995 alkaen 66,10 puntaa (n. 490 FIM) viikossa alle
80-vuotiaalle leskelle ja 80 vuotta tdyftdneelle 70,90 puntaa (n. 520 FIM).
Jokaisesta huollettavasta lapsesta maksetaan 17 punnan (n. 125 FIM)
lisd.

Lapseneliike on 41,40 puntaa (n. 300 FIM) viikossa lasta kohden.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd tavallisesti kerran
vuodessa.

Eldkkeen maksaminen

Leskeneltikkeen maksaminen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton tai
kun hdn saa oikeuden vanhuuseldkkeeseen. LapsenelSkettd maksetaan
kunnes lapsi tdyttdd 18 vuotta tai 21 vuotta, jos hdn opiskelee tdysipdivdi-
sesti.

3.2. Mahdollisuus siirtya varhennetulle elikkeelle

Pitkdaikaistyottomdlle 55 vuotta tdyttdneelle tyontekijdlle voidaan maksaa
varhaiseldkettd, jos tyottomyys on jatkunut yli 15 kuukautta. Eldke on tyot-
tomyyspdivdrahan suuruinen ja tarveharkintainen. Yksindiselle tyon-
tekijdlle se on enintiiiin 62,50 puntaa (n. 460 FIM) viikossa ja naimisissa
olevalle 98,00 puntaa (n.720 FIM). Jokaisesta huollettavasta lapsesta
maksetaan 13,20 punnan lisd (n. 100 FIM).

Muita mahdollisuuksia siirtyd varhennetulle vanhuuseldkkeelle ei laki-
sddteisessd sosiaaliturvassa ole.

3.3. Vapaaehtoinen vakuutus

Alle 66-vuotias, jonka pakollinen vakuutus lakkaa, voijatkaa vakuutusta
vapaaehtoisesti, jos hdnelld on pakollista vakuutusaikaa viihintddn 156
viikkoa (3 vuotta). Myos ulkomailla tyoskenteleviit voivat joissakin tapauk-
sissa jatkaa vakuutusta vapaaehtoisesti.



4. Lisdeldketurva

Yleistd

Arvioiden mukaan yli puolet tyovoimasta kuuluu tyonantajakohtaisiin
lisdelikejdrjestelmiin. Lisdeldketurvan yleisyys vaihtelee kuitenkin toimi-
aloittain. Julkisella sektorilla on kattavat lisdeldkejdrjestelmdt, jotka aikai-
semmin ovat osalla tyontekijoistd korvanneet lakisddteisen tyoeldketur-
van. Yksityisellii sektorilla lisiieliiketurvaa jdrjestdvdt yleisimmin monikan-
salliset yritykset ja suuret kotimaiset yritykset, pienyritykset sen sijaan
haruemmin.

Tyontekijiijdrjestot ovat usein olleet neuvottelemassa jdrjestelmiin perus-
tamisesta ja sen tarjoamista etuuksista sekd maksuista, mutta jdrjestel-
miin toteuttamistapa ja hallinto on jdtetty tyonantajalle. Siten lisdeldketur-
va on tavallisimmin yksittdisen tyonantajan jiirjestdmdd ja kattaa joko
kaikki tyontekijdt tai vain osan heistd.

Julkisen sektorin jdrjestelmdt ovat yleensd tyontekijdlle pakollisia. Myos
yksityisen sektorin tyonantajat voivat asettaa jiirjestelmddn liittymisen tyo-
suhteen ehdoksija tdmd onkin yleinen kdytdnto.

Julkisen sektorin elSkejdrjestelmiit ovat tavallisestijakodrjestelmiiiin pe-
rustuvia ja suoraan valtiovarainministerion valvonnassa. Erityisesti kau-
pallisen alan julkisten yritysten eldkejdrjestelmdt voivat kuitenkin olla
rahastoivia ja niihin sovelletaan yksityistd sektoria koskevaa lainsddddn-
toa.

Yksityisen sektorin lisdeliiketurvaa koskevia mdiirdyksid on vuoden 1972
rahoituslaissa (the Finance Act 1972) ja vuoden 1990 eldkelaissa (the
Pensions Act 1990). Rahoituslaki antaa veroviranomaiselle oikeuden hy-
vdksyd lisdeldkejdrjestelmid. Saadakseen verotukselliset edut jdrjestel-
miin tulee taftaa veroviranomaisen asettamat ehdot. Yksi ndistd ehdois-
ta on, ettd yrityksen eldkejdrjestelmdlld tulee olla erillinen sddtidn Vyppi-
nen hallintoelin (trust). Sen varojen (trust fund) tulee olla tiiysin erillddn
tyonantajan varoista. Eldkejdrjestelmiin sovelletaan niiin ollen myds sdd-
tiditii koskevaa lainsddddntod (trust law). Vaikka jdrjestelmien englan-
ninkielinen nimi on trust, ne eivdt vastaa suomalaisia eldkesddtioitd eikd
sanalla siksi ole tdysin sopivaa suomenkielistd vastinetta. Jdrjestelmien
yleinen valvonta ja ohjaus kuuluu Eldkelautakunnalle (the Pensions
Board).

Vaikka jdrjestelmien tulee veroeduista hyotydkseen olla siiiition tyyppisiii,
perustajayritys tai yritykset voivat huolehtia kdytdnn6n hallinnosta itse tai
antaa sen hoidon esim. henkivakuutusyhtiolle, konsulttiyritykselle tai va-
kuutusvdlittdjdlle. Sddtion hallituksen jiisenet (trustees) ovat kuitenkin ai-
na viimekiidessd vastuussa jiirjestelmdstd.

Suurin osa tyontekijoistii kuuluu etuusperusteisiin lisdeldkejdrjestelmiin,
joskin maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat viime vuosina yleistyneet.
Vuonna 1992 etuusperusteisiin jdrjestelmiin kuului 385 200 tyontekijtidija
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maksuperusteisiin 52 7 80. Makuperusteisissa jdrjestelmissd kootaan y-
leensd ansioihin sidottua vakuutusmaksua, joka rahastoidaan ja karttu-
neilla varoilla ja niiden tuotolla ostetaan eliikevakuutus el6kkeelle siirryttd-
essd.

Tydnantajan lisdeldkejdrjestelmddn kuuluvat tavallisesti kaikki kokopdi-
viiisesti palkatuttyontekijdt. Usein edellytetddn, ettd tyosuhde on kestdnyt
vdhintiiiin vuoden ja ettd tyontekijd on tdyftdnyt 21 vuotta. AlaikdrEa voi
olla korkeampikin, mutta eiyleensd yli25 vuotta. Eldkelakiedellyttdd, ettii
miehilld ja naisilla on yhtdldinen oikeus kuulua jdrjestelmddn. Sen sijaan
se eitoistaiseksiedellytd, ettd osa-aikatyontekijoilld olisioikeus lisdeldke-
turvaan (ks. kohta 6).

Etuudet

Etu uksina myonnetdiin tavallisimmin ansioihin suhteutettuja van h uus- ja
perhe-elikkeitdi. Tyokyvyttomyysturva on usein jiirtestetty erillisenii va-
kuutuksena.

Yleinen vanhuuseldkeikd on tavallisesti 65 vuotta. Mahdollisuus ottaa eld-
ke varhennettuna ja vdhennettynd on hyvin yleinen, koska lakistiiiteises-
sti eltiketurvassa ei tyottomyyseldkettd lukuunottamatta ole varhaiseld-
kettd. Aikaisin eldkkeellesiirtymisikd on 50 vuotta. Vuonna 1992 tehdyn
tutkimuksen mukaan 65 % jdrjestelmistii sovelsi tdtd alaikdra1aa. Eldkettd
pienennetdiin tavallisesti 4 - 6 % varhennusvuotta kohden.

Vanhuuseldkkeen tavoitetaso on yleensii kaksikolmasosaa 1 - 3 viimei-
sen vuoden keskipalkasta 40 vakuutusvuoden jdlkeen. Yhteensovittami-
nen lakisddteisen eldketurvan kanssa on yleistd ja toteutetaan tavallisesti
siten, ettd eliikkeen perusteena olevasta palkasta vdhennetiiiin lakisdd-
teisen eldkkeen kattama palkan osa. Monissa jdrjestelmissd eliike on
ma hdol I ista m u uttaa ositta i n kertakorvau kseksi.

Perhe-etuuksina maksetaan yleisimmin 2 - 4 vuosipalkan suuruinen
kertakorvaus. Leskeneldke on tavallisesti puolet siitd vanhuuseliikkeestd,
joka edunjdttdjdlle olisi maksettu normaalissa eldkeiiissd. Orvoneldkkee-
ha mats6taan usein 12,5 o/o(tdiysorvoll$25%) leskeneldkkeen perustee-
na olevasta eltikkeestd tai karttuneesta vanhuuseldkkeestd.

Erillisestii tyokyvyttomyysvakuutuksesta maksetaan korvausta lyhytaikai-
sesta ja pitkdaikaisesta tyokyvyttomyydestS. Lyhytaikaista korvausta
maksetaan tavallisesti enintdtin 26 viikkoa. Etuuden mddrii riippuu tyon-
tekijdn asemasta ja tydkyvyttomyyden kestosta. Etu udesta vdhen netiiii n
lakisiiiiteinen sairauspdivdraha. Pitk6aikaista tyokyvyttomyysetuutta
maksetaan, jos tyokyvyttomyys jatkuu yli 26 viikkoa. Etuuden mddrd on
yleensd 50 - 75 % palkasta lakisiiiiteisen etuuden tnSdrdlld viihen-
nettynd. Etuutta maksetaan niin kauan kuin tydkyvyttomyys jatkuu tai
vanhuuseldkeidn saavuttamiseen asti.

Maksussa olevien eliikkeiden tarkistamiseen ei ole lakisddteistd velvoi-
tetta. Vuonna 1992 tehdyn selvityksen mukaan 60 % jdrjestelmistd tarkis-
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taa kuitenkin maksussa olevia vanhuuseldkkeitd joko automaattisesti tai
erillisin pddtoksin tyonantajayrityksen taloudellisen tilanteen mukaan.

Vapaakirjoja tulee vuoden 1996 alusta lukien tarkistaa vuosittain. Tarkis-
tuksen tulee olla viihintdiin 4 o/o lai hintaindeksin muutoksen mukainen,
jos se on pienempi. Maksuperusteisissa jdrjestelmissd ei tdllaisia tarkis-
tuksia tarvitse tehdd.

Eldkelain mukaan eldkeoikeuden tulee sdilyd viiden vuoden jdsenyyden
jiilkeen. Vapaakirjaoikeus koskee tdlld hetkelld vuoden 1991 alusta lukien
karttunutta eldkeoikeutta. Eldkeoikeuden tulee sdilyd joko siind eldkejdr-
jestelmiissd, jossa se on syntynyt tai se voidaan siirtdd uuden tyonantajan
eldkejdrjestelmiitin ns. siirtoarvona (transfer value) tai siirtoarvolla voi-
daan ostaa veroviranomaisen hyvdksymd eliikevakuutus jostain vakuu-
tusyhtiostd.

Rahoitus ja verotus

Vuoden 1990 eldkelaki edellyttdd tiettyd vdhimmiiisrahastointia etuus-
perusteisilta eldkejdrjestelmiltd. Lain mukaan eldkevastuun tulee olla tdy-
sin rahastoitu vuoteen 2001 mennessii. Laissa on myos varojen sijoitta-
mista koskevia rajoituksia.

Veroetujen saaminen edellyttdi, ettd tyonantaja osallistuu lisdeldketurvan
kustantamiseen. Tydnantajan maksuosuuden tulee olla vdhintiitin kol-
mannes. Kdytdnnossd on ollut tavallista, ettii tyonantaja on vastannut
kustannuksista kokonaan, mutta nykyisin tydntekijdn vakuutusmaksuo-
suudet ovat tulleet tavallisiksi. Maksuosuus on yleense 3 - 5 % palkasta.

Tyonantajan vakuutusmaksut ovat verovdhennyskelpoisia kuluja edellyt-
tden, ettd vakuutukset tdyttdvdt verosddnnosten mukaiset ehdot. Nditd
maksuja ei mydskddn lasketa tyontekijdn tuloksi. Jos eldkejdrjestelmii ei
tdytd verosddnnosten ehtoja eikii ndin ollen ole veroviranomaisen hyvdk-
symd, katsotaan tyonantajamaksut tyontekijdn tuloksi. Tyontekijdn mak-
sut ovat verovdhennyskelpoisia siltd osin kuin ne eivdt ylitd 15 % vuo-
sipalkasta.

Jos maksetut vakuutusmaksut palautetaan tyontekr.ldlle, jolle ei ole synty-
nyt vapaakirjaoikeutta, eldkejdrjestelmdltd peritddn maksettavasta sum-
masta 25 o/o'.n vero. Vero vdhennetiiiin tavallisesti tyontekijdn saamasta
hyvityksestd.

Eldkkeitd verotetaan kuten normaalia ansiotuloa. Kertasuorituksena mak-
settavat korvaukset ovat verovapaita siltd osin, kun ne eivdt ylitd edun-
saajan puolitoistakertaista loppupalkkaa. Lesken etuuksina maksettavat
kertakorvau kset ovat verovapaita.

lrlanti

81



lrlanti

B2

5. Tyrissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Ulkomailla tyoskenetelevdt lrlannin kansalaiset voivat pitdd lakisdiiteisen
sosiaalivakuutuksen voimassa maksamalla vapaaehtoisia vakuutusmak-
suja.

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
I u kem isesta, eldkkeiden mdd rdytym isesti ja maksamisesta toiseen maa-
han ovat Suomen ja lrlannin vdlilld voimassa EU-asetuksen 1408171 ja
sen toi meen pa noasetu ksen 57 4 172 mdd rdykset. E U-asetus on yl i kansa l-
lista lainsiidddntod ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansallisetsdddokset
poikkeavat sen mddreiyksistd. Kahdenviilistii sosiaaliturvasopimusta ei
Suomen ja lrlannin vdlilld ole.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Kansallinen eldketoimikunta (the National Pensions Board), joka asetet-
tiin vuonna 1985, jatti lopullisen mietintdnsd vuoden 1993 lopussa. Toi-
mikunnan tehtiivdnd oli ottaa kantaa koko elSketurvan jtirjestiimistapaa
koskeviin kysymyksiin. Jo ennen toimikunnan asettamista olipitkddn mie-
titty, olisiko lrlantiin syytd luoda eldkejdrjestelmii, joka tarjoaisi ansioihin
suhteutettuja tyoeliikkeitd joko nykyisten tasaeliikkeiden sijaan tai niitd
tdydentdmdiin. Toimikunnan tuli selvittdd tdllaisen jdrjestelmdn tarvetta ja
jdrjestdmistapaa; tulisiko mahdollisen jdrjestelmdn olla valtiollinen vai yk-
sityinen ja tulisiko sen olla pakollinen vai vapaaehtoinen. Toimikunta ei
pddssyt yksimielisyyteen niiissii peruskysymyksissd ja lopullisen mietin-
non jdttdminen pitkittyi. Enemmistopddtoksellii se lopulta totesi, ettd uu-
den jdrjestelmdn perustaminen ei tdlld hetkelld ole ajankohtaista.

Toimikunta arvioi, ettd eldkemeno tulee reaaliarvoltaan kasvamaan 90 %
seuraavien viidenkymmenen vuoden aikana. Huoltosuhde tulee arvion
mukaan muuttumaan niin, ettd kun nykyisin yhtd eldkeldistd kohtion 5,4
tyontekijdid, vuonna 2045 tyontekfioita on kolme yhtd eldkeldistd kohden.
Siksi toimikunta ehdotti, ettii kustannuksia pienennettdisiin pidentiimdlld
vanhuus- ja perhe-eldkkeiden saamiseksi vaadittavia vdhimmdisvakuu-
tusaikoja. MyoskSSn varhennettuja eliikeikii ei sen mielestd tule ottaa
kiiyttoon, vaa n pi kem m i n ki n joud utaa n harkitsemaa n eltikeiii n nosta m ista
takaisin aikaisempa an 7 0 vuoteen.

Eliiketurvassa tulisi tyoryhmdn mielestii asteittain siirtyd yksilolliseen oi-
keuteen saada etuuksia sen sijaan, ettd nykyisin monet oikeudet ovat ko-
din ulkopuolella tyotd tekeviin perheenjdsenen vakuutu ksesta johdettuja.
Tyoryh md esitti kotona tehdyn pa I kattoman hoitotyon h uom ioon otta m ista
vanhuuseldkettd mddrdttiiessi. Esitys on toteutettu huhtikuusta 1994 al-
kaen (ks. kohta 3.1.5).

Toimikunnan mielestd tyonantajakohtaisia eldkejdrjestelmid tulee kan-
nustaa, mutta ei pakottaa, ottamaan jdsenikseen my6s osa-aikatyonteki-
jdt. Euroopan yhteisojen tuomioistuin on kuitenkin tiimiin jdlkeen ottanut
selkedsti kantaa osa-aikatyontekijoiden oikeuteen kuulua tydnan-



tajakohtaisiin eliikejtirjestelmiin. Tuomioistuimen mukaan jdrjestelmdt ei-
vdt voi kieltdd osa-aikatyontekijoiden jdsenyyttd.

Toimikunta ei myoskdiin pitdnyt tarpeellisena sitd, ettii tyonantajakohtai-
set eldkejdrjestelmdt velvoitettaisiin tarkistamaan maksussa olevia eldk-
keitii. Sen sijaan tyontekij6ille tulee kertoa, tarkistetaanko tulevia el6kkei-
td ja milld tavoin.

Vuoden 1990 eldkelain perusteella asetetun uuden eldkelautakunnan
(the Pensions Board) tulisi nyt tyonsd pddttdneen toimikunnan mielestd
selvittdd, olisiko vapaakirjaoikeus tyonantajakohtaisissa eldkejdrjestel-
missii ulotettava kattamaan myos ennen 1.1. 1991 karttuneita eldkkeitd.
Nykyisin vapaakirjaoikeus koskee vain tdmdn jdlkeiseltd ajalta karttunutta
eldketurvaa.

7. Osoitteita
Sosiaaliministerio, Keskushalli nto, Department of Social Welfare,
Headquarters, Aras Mhic Dhiarmada, Store Street, IRL-Dublin 1.

Sosiaaliministerio, Eltikepalvelutoimisto, Department of Social Welfare,
Pensions Service Office, College Road, IRL-SIigo.

Terveysministerio, Keskushal li nto, Department of Health, Headquarters,
Hawkins House, IRl-Dublin 2.

8. Kirjallisuus
Benefits Report, Europe, U.S.A. Wyatt Data Services - Europe
Brussels 1994.

d'Herbais Pierre-Guillaume. A Guide to Pensions in the E.E.C.
European Pension Committee. Paris 1991.

lBlS Briefing Service. lreland. February 1994. Charles D. Spencer &
Associates, inc. Chicago 1994.

lBlS Profile - Republic of lreland. July 1995. lnternational
Benefits lnformation Service. Profiles. Charles D. Spencer & Associates,
inc. Chicago 1995.

Janhunen Jouko. Eldkejdrjestelmdt teollisuusmaissa 1 990
Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1 990:1. Jyvdskyld 1 990.

Laitinen Sinikka, Ajankohtaista u lkomailta. Euroopan tuomioistuin
antanut pddtokset tasa-arvokysymyksiin. Tyoeldke 5/1 994.

MISSOC-Into3194. Bulletin of the Mutual lnformation System on Social
Protection in the Community. MISSOC Secreteriat. Cologne 1994.
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Pieters Danny et al. lntroduction into the Social Security Law of the Mem-
ber States of the European Community. Second edition. Bruylant. Brussel
1993.

Social Protection in the Memeber States of the Community. Situation on
July 1st 1993 and evolution. Comission of the European Communities.
Directorate- General of Employment, lndustrial Relations and Social Af-
fairs. MISSOC-Secretariat. Cologne 1 993.

Social protection in the Member States of the European Union. Situation
on 1 July 1994 and evolution. European Comission. Directorate-General
of Employment, lndustrial Relations and SocialAffairs. MISSOC Secreta-
riat. Cologne 1995.

Supplementary Pensions in the European Union. Development, trends
and outstanding issues. Report by the European Commission's Network
of Experts on Supplmentary Pensions. Brussels 1994.
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 kruunu (lSK) = 0.068 FIM (keskikurssi huhtikuu 1995)

lslannissa eldketurva muodostuu kansaneliikkeestd ja pakollisesta lisd-
eldkkeestd. Kansaneldkejdrjestelmdssii vakuutettuja ovat kaikki maassa
asuvat. Jiirjestelmdstd maksetaan vanhuus-, tyokyvyftomyys- ja perhe-
eldkkeitd.

Tyoeldketurva on jdrjestetty eldkekassoissa, joihin kuuluminen on ollut la-
kisiiiiteisesti pakollista vuodesta '1974 kaikille palkansaajille ja vuodesta
1980 kaikille yrittdjille. Ammattijdrjestojen jdsenille kassaan kuuluminen
on ollut pakollista jo vuodesta 1969, jolloin tyoeliiketurva tuli kattamaan
90 % tyontekijoistii.

Joidenkin tyontekijdryhmien tyoeliiketurvasta on sdddetty lailla ja myos
sitd hoitavien kassojen toiminta perustuu lakiin. Lakisddteisid ovat valtion
tyontekijoiden eldkekassa, sairaanhoitajien eldkekassa, kdtiloiden eliike-
kassa, merimiesten ja kalastajien eldkekassa, maanvi ljelijoiden eldkekas-
sa ja yleinen eldkekassa. Muut kassat ovat valtiovarainministerion hyvdk-
symiii. Ne voidaan jakaa yksittiiisten toimialojen eldkekassoihin, ammat-
tiyhdistysten eldkekassoihin ja kuntien ty6ntekijoiden eliikekassoihin. Li-
stiksi on perustettu kaksi yleistii eldkekassaa niille, jotka eiviit voi liittyd
muihin kassoihin. Kassoja on nykyisin yhteensd 79.

Eldkekassat maksavat vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeitd.
Etuudet vaihtelevat jossain miiiirin eri kassoissa.

Pakollista lisdeliiketurvaa tdydentiivid tyonantajakohtaisia tai tyomarkki-
nasopimuksiin perustuvia lisiieliikejiirjestelmid eijuurikaan ole. Yksilolli-
sid eldkevakuutuksia ei lslannissa toistaiseksi myydd.

2. Vdh immdiseldketu rva

2. 1 . Kansaneldkejdrjestelmd

Kansanvakuutuslaki annettiin vuonna 1946. Siihen tehtiin merkittdvid
muutoksia vuosina 1960 - 1964. Nykyinen laki on vuodelta 1993. Osa
vdhimmiiiseliiketurvaan ku uluvista etuuksista an netaan sosiaaliavustus-
lain perusteella. Koska etuudet muodostavat yhtendisen kokonaisuuden
ja niilld on yhteinen hallinto, kerrotaan tdssd kansaneldkejdrjestelmiin yh-
teydessii myos sosiaaliavustuslain mukaisista etuuksista.



2.1.1. Hallinto

Kansanvakuutusjdrjestelmiin ja sosiaaliavustusten hallinnosta vastaa
valtion sosiaaliturvalaitos, Tryggingastofnun rikisins ja sen 25 paikallistoi-
mistoa. Alueellista vdlitason organisaatiota sosiaaliturvalaitoksella ei ole.
Ed usku nta valitsee laitoksen hallituksen. Kansanvakuutuksen yl immdstii
valvonnasta vastaa terveys- ja sosiaaliministerio.

2.1.2. Rahoitus

Kansaneldkkeet rahoitetaan tyonantajilta perittdvilld veroluonteisilla mak-
suilla ja valtion varoilla, Tyonantajan maksu on 2,5 - 6 % palkkasum-
masta. Samalla maksulla rahoitetaan my6s joitakin muita kansanvakuu-
tusetuuksia. Sosiaaliavustuslain mukaiset etuudet rahoitetaan kokonaan
valtion varoin.

2.1.3. Verotus

Kansaneldke on verotettavaa tuloa. Jos eldkkeensaajalla ei ole muuta
tuloa kuin kansaneldke, eiveroa kuitenkaan peritd.

2.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika lslannissa 16 - 67 vuoden ikdisend

2.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eliikkeeseen

Yleinen eldkeikd on 67 vuotta. Merimiehelle eldke voidaan myontdd jo 60
vuoden i6std, jos hiin on ollut merilld vdhintddn 25 vuotta. Muilla vakuute-
tuilla ei ole mahdollisuutta saada eldkettd varhennettuna.

Vanhuuseliikkeeseen (ellilifeyrir) ovat oikeutettuja kaikki maassa asuvat.
Asumisaikaa tulee olla vdhintddn 3 kalenterivuotta 16 ja 67 ikdvuoden
vdlilld. Tdyden eliikkeen saamiseksi asumisaikaa tulee olla 40 vuotta.
lslannin kansalaisella on oikeus eliikkeeseen vaikka hdn asuisi ulkomail-
la, jos hdn on asunut lslannissa 3 vuotta 16 ja 67 ikiivuoden vdlilld.
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Peruseliikkeen taysi mddrii on vuonna 1995 yksiniiiselle ja naimisissa
olevalle, jos puoli6o ei ole eldkkeelld 12 921 kruunua kuukaudessa (!:
880 FIM). Joi molemmat puolisot ovat eldkkeellii, on heidiin el5kkeensd
yhteensd 90 % kahden yksindisen elakkeensaajan eldkkeestii. Vuonna
1995 naimisissa olevien eldke on 11 629 kruunua kuukaudessa (790
FrM).

Peruseldke on vuodesla 1992 alkaen ollut kokonaan tuloviihenteinen.
Huomioon otetaan kaikki tulot pakollista lisdeliikettd lukuunottamatta.
Eldke pienenee, kun muut tulot yksintiiselld ylittdvat 64 875 kruunua kuu-
kaudeisa (n. 4 400 FIM) (vuoden 1992 tulorajat). Eltikkeestii vdhenne-
tddn 25 % ylitteestd. Kun muut tulot ylittdvet f4 000 kruunua kuukau-
dessa (n. 7-750 FIM), ei peruseldkettd makseta lainkaan (vuoden 1992
tuloraja).

Eldkkeen mdirdytyminen

Vanhuuseliike muodostuu peruseldkkeestd (grunnellilffeyrir) ja eldkeli-
sdstd (tekjutrygging). Eldkelisdd maksetaan, kun eldkkeensaajalla ei ole
muita tuloja kuin kansaneliike tai niitd on hyvin vdhdn. Eldkkeeseen voi-
daan maksaa myos muita lisid.

Eldkelisdn tdysi mddrd on 23 773 kruunua kuukaudessa (n. 1 620 FIM)
vuonna 1995. Elakelistiii pienentiivind otetaan huomioon kaikki omat ja
puolison tulot pakollinen lisdeliike mukaanlukien. ElSkelisdd p_ienenne-
tEidn yksindiseila eldkkeensaajalla, kun muut_tulot ylittdvdt.l6 280 kruu-
nua kuukaudessa (n. 1 100 FIM) (vuoden 1992 tuloraja). Eldkelisdstd vd-
hennetdiin 45 % yiitteestii. Kun muut tulot ylittdvdt 65 847 kruunua kuu-
kaudessa (n.4 500 FIM), ei eldkelisdd makseta lainkaan (vuoden 1992
tuloraja). Jos muihin tuloihin sisdltyy pakollista lisdeldkettd, nostetaan
tulorajoja niin, ettd eldkelisd alkaa pienentyd, kun tulot ovat 23 650 kruu-
nua kuukaudessa (n. 1 600 FIM), ja jiii kokonaan pois, kun tulot ylittdvdt
73 265 kruunua kuukaudessa (n. 5 000 FIM) (vuoden 1992 tulorajat).

Jos asumisaikaa ei ole tdyden eldkkeen saamiseksivaadittavaa 40 vuotta
16 ja67 ikdvuoden vdlillii, pienennetdiin eliikettii ll4}llajokaista puuttu-
vaa vuotta kohti.

Eldkkeeseen voidaan maksaa erityistd tarveharkintaista lisdd, jos eldk-
keensaajalla on erityiskuluja esim. pitkdaikaisen hoidon tarpeesta johtu-
en.

Eldkeldisen puolisolle voidaan maksaa tarveharkintaista puolisotukea,
joka on enimmilliitin 80 % peruseliikkeen ja eldkelisdn mtidriistd. Etuutta
maksetaan esimerkiksi silloin, kun puoliso ei eldkkeensaajan sairauden
vuoksi voi olla ansiotyossii.

Eldkkeensaajan alle 1 8-vuotiaalle lapselle voidaan maksaa tarveharkin-
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taista lapseneliikettii. Lapseneldkkeen mddrd on 10 794 kruunua kuukau-
dessa (n. 730 FIM) vuonna 1995.

Yksinasuvalle eldkkeensaajalle, jolle maksetaan tdyttd eldkelisdd, voi-
daan maksaa sosiaaliavustuslain mukaista asumistukea, joka on 34 %
eliikelisdn mddrdstd. Saman lain perusteella voidaan maksaa myos eri-
tyisasumistukea. Asumistuki on 8 081 kruunua (n. 550 FIM) ja erityisasu-
mistuki 5 559 kruunua (n. 380 FIM) kuukaudessa vuonna 1995.

Eldkeldiselle voidaan lisdksi maksaa avustusta pitkdaikaisen laitoshoidon
kustannuksiin, sekd erilaisiin pdivittdisiin kustannuksiin, kuten radion, te-
levision ja ptiivdilehtien maksuihin. Jos elikkeensaajan liikuntakyky on
alentunut, voidaan avustusta maksaa myds auton hankinnasta ja kdytos-
td aiheutuviin kustannuksiin.

Eldkkeen tarkistami nen

Kansaneldkkeiden tarkistukset seuraavat palkkojen muutoksia. Huomi-
oon otetaan ruumiillisen tyon tekijoiden sopimuspalkkojen muutokset.
Eldkkeiden tarkistuksen tulee tapahtua viimeistddn 6 kuukauden kuluttua
palkkojen muutoksesta. Kdytdnnossd tarkistukset on tehty kerran vuo-
dessa syyskuun alusta lukien.

Elikkeen maksaminen

Vanhuuseldkkeen ottamista voidaan lykiita eninttiiin 72 vuoden ikddn as-
ti. Eldkkeeseen maksetaan ttilloin lykkdyskorotusta.

2.1 .6. Tyti kyvyttti myyse I d ke

Oikeus eldkkeeseen

Kansanvakuutuksen tyokyvyrttomyyseldkettd (ororkul ifeyrir) maksetaan
16 - 66 vuotiaalle lslannissa asuvalle tyokyvyttomiille. Vakuutetun on tdy-
tynyt asua maassa vdhintddn kolme vuotta vdlittomdsti ennen tyokyvyt-
tomyyden alkamista. Eldke voidaan myontdd vaikka kolmen vuoden asu-
misaikaa koskeva edellytys ei tdyty, jos vakuutettu oli maahan muuttaes-
saan tdysin tyokykyinen. Tdyden eldkkeen saamiseksi tulee asumisaikaa
lslannissa olla 40 vuotta 16 ja 67 ikiivuoden vdlilld tuleva aika mukaanlu-
kien.

Tyokyr44t6myyselikkeen saamiseksi tyokyvyn tu lee olla pysyvdsti alentu-
nut viihintddn 75 %. Tyokyvyn katsotaan alentuneen 75 Vo, jos hakija ei
terveydentilansa vuoksi kykene ansaitsemaan enempdd kuin neljdnnek-
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sen siitd, mitii hdnen taitojaan vastaavassa tyossd oleva terve tyontekijd
ansaitsee.

Jos ty6kyky on pysyvdsti alentunut 50 - 74 %, voidaan eldkkeen sijasta
maksaa tuloharkintaista (ororkustyrkur). Avus-
tusta voidaan maksaa myds olevalle, jolle tyokyvyn
alentuminen aiheuttaa huomattavia sdkustannuksia

Tilapdistd kuntoutuseldkettd voidaan maksaa silloin, kun tyokyvyttomyy-
den lopullinen aste ei vielii ole selvillii. Kuntoutuseldkettd maksetaan
enintiidn 12 kuukauden ajan sairausajan pdiviirahan pdittymisestd tai
ku n nes lopu I I i nen tyokyvyttomyysaste pystytdd n mddrittdmdd n, ei ku iten-
kaan pidemmdltd kuin 18 kuukauden ajalta. Sairausajan pdivtirahaa mak-
setaan kahden vuoden ajanjaksolla yhteensii enintddn 52 viikolta.

Eldkkeen mddriiytyminen

Tyokyvyttomyyseliike muodostuu peruseldkkeestd ja eldkelisdstti samoin
kuin vanhuuseliike (ks. kohta 2.1.5.). Peruseldke on vanhuuseldkkeen
peruseldkkeen suuruinen eli 12 981 kruunua kuukaudessa (n. 880 F!\4)
vuonna 1995. Tdysi eldkelisd ty6kyvyttomyyseliikkeeseen on 24 439
kruunua kuukaudessa (n. 1 700 FIM)vuonna 1995. Peruseldke ja eldke-
lisii ovat tulovdhenteisid samoin kuin vanhuuseliike. Jos molemmat puo-
lisot ovat eldkkeensaajia, on heiddn eldkkeensii yhteensd 90 % kahden
yksinasuvan eliikeldisen eldkkeestii.

Tyokyvyttomyyseldkkeeseen voidaan ma ksaa erityistd tarveharki ntaista
lisdd, puolisotukea, lapseneldkettd sekd asumistukea, erityisasumistukea
ja muita avustuksia pdivittdisiin elinkustannuksiin samoin kuin vanhuus-
eliikkeen saajalle (ks. kohta 2.1.5.) Osa ndistd etuuksista maksetaan so-
siaaliavustuslain perusteella.

Kuntoutuseltike on tyokyvyttomyyseldkkeen suuruinen. Siihen voidaan
myos maksaa samat lisdt kuin tyokyvyttomyyseldkkeeseen.

Tdysi tyokyvyttdmyysavustus on 9 691 kruunua kuukaudessa (n. 660
FIM) vuonna 1995. Maksettavan avustuksen mddrd riippuu hakijan muis-
ta tuloista.

Eldkkeen tarkistaminen
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Tyokyvyttomyyselikkeitd ja tyokyvyttomyysavustusta tarkistetaan sa-
moin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta 2.1.5.).



Eliikkeen maksaminen

Eldke myonnetddn aina miidriiajaksi. Kun eldkkeensaaja tdyttdd van-
huuseldkeidn, eldke muutetaan vanhuuseldkkeeksi, joka on saman suu-
ru inen ku in tyokyvyttomyyseldke.

2.1.7. Perhe-eldke

Oikeus eldkkeeseen

Vakuutetun kuoleman jdlkeen voidaan maksaa leskenavustusta ja les-
keneliikettii mies- tai naisleskelle sekd lapseneldkettd edunjdttdjdn lap-
selle. Leskenavustusta ja leskeneldkettd voidaan maksaa myos eron-
neelle puolisolle ja avopuolisolle. Avopuolisolle avustusta ja eldkettd voi-
daan maksaa, jos puolisoilla on yhteinen lapsitai edunsaaja odotti lasta
avopuolison kuollessa tai avoliitto oli kestdnyt vdhintddn kaksi vuotta.
Leskenavustus ja leskeneliike perustuu sosiaaliavustuslakiin ja ne ovat
tarveharkintaisia.

Leskenavustusta (dSnarbetur) voidaan maksaa kuuden kuukauden ajan
puolison kuolemasta leskelle, joka on alle 67-vuotias ja asuu lslannissa.
Jos leskelld on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi, voidaan avustusta
maksaa tdmiin jdlkeen vield 12 kuukauden ajan.

Leskeneliikettd (ekkjulifeyrir) voidaan maksaa leskenavustuksen jdlkeen,
jos leski oli puolison kuollessa tdyttdnyt 50 vuotta ja on asunut maassa
vdhintddn kolme vuotta vdlittdmdsti ennen eliikkeen hakemista ja jos
edunjdttdjd oli asunut maassa kolme vuotta vdlittomdsti ennen kuole-
maansa. Edunsaajan ei tarvitse tdyttdd asumisedellytystd, jos avioliitto oli
kestiinyt vdhintdiin 20 vuotta.

Leskeneldkettii voidaan maksaa vaikka leskiolisi puolison kuollessa ollut
alle S0-vuotias, jos hiin on tiiyttiinyt 50 vuotta silloin kun lapseneldkkeen
maksaminen hdnen huollettavanaan olleesta lapsesta paaffi. Sosiaali-
vakuutuslautakunta voi lisdksi tapauksittain pddttdd leskeneldkkeen
myontdmisestd 50 vuotta tiiyttdneelle leskelle vaikka tdmd ei puolison
kuollessa vielti ollut tiiyttiinyt 50 vuotta, jos avioliitto tai avoliitto oli kestd-
nyt 20 vuotta.

Leskelle, jolla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi, voidaan lisdksi
maksaa ns. didin tai isdn palkkaa. Tdtd etuutta voidaan maksaa myos
pelkdn yksinhuoltajuuden perusteella.

Lapseneltike (barnalifeyrir) voidaan myontdd alle 1 8-vuotiaalle lapselle,
jos lapsitaitoinen lapsen vanhemmista on asunut maassa vdhintddn kol-
me vuotta vtilittomtisti ennen eltikkeen hakemista. Jos lapsi opiskelee tai
on ammattiharjoittelussa, eldkettd voidaan maksaa kunnes lapsi tdyttdd
20 vuotta.
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Eldkkeen midriytyminen

Kuuden ensimmiiisen kuukauden ajalta maksettavan leskenavustuksen
tdysi mddrd on 16 190 kruunua (n. 1100 FIM) kuukaudessa vuonna 1995.
Tiimdn jdlkeen lasta huoltavalle leskelle 12 kuukauden ajalta maksetta-
van avustuksen tdysi mddrd on 12139 kruunua (n. 830 FIM) kuukaudes-
sa.

Leskeneliikkeen tiiysi mddrd on 12 721 kruunua (n. 860 FIM) kuukau-
dessa. Tdysi eldke maksetaan, jos leski oli ttiyttiinyt 60 vuotta puolison
kuollessa ja on asunut maassa 40 vuotta. Eldke pienenee 5 % jokaista
vuotta kohti, jolla lesken ikii puolison kuollessa oli alle 60. Eldke pienenee
myos, jos asumisaikaa on alle 40 vuotta 16 ja 67 ikiivuoden vdlilld tuleva
aika mukaanlukien. Asumisaika lasketaan edunsaajalle edullisemmin
joko oman tai puolison asumisajan mukaan.

Leskeneldkkeeseen voidaan maksaa eldkelisdd ja asumistukea soveltu-
vin osin samoin edellytyksin kuin vanhuus- ja tyokyvyttomyyselSkkee-
seen (ks. kohta 2.1.5.).

Leskelle maksettava ns. iiidin taiisdn palkka riippuu lasten lukumddrdstd.
Yhdestd lapsesta se on 1 048 kruunua (n.70 FIM), kahdesta lapsesta
5 240 kruunua (n. 360 FIM) ja kolmesta tai useammasta 11 318 kruunua
(n. 77 0 FIM) kuukaudessa. Veroviranomainen maksaa lisdksi lapsilisdd,
joka on suurempiyksinhuoltajalle kuin kahden huoltajan perheille.

Lapseneliike on 10 794 kruunua kuukaudessa (n. 730 FIM) vuonna 1995.
Tdysorvon elSke on kaksinkertainen.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeiti (ks. kohta 2.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Leskeneliikettd voidaan maksaa kun nes leski on oi keutettu vanh u useliik-
keeseen. Eldke lakkautetaan, jos leski avioituu uudelleen. Leskenavus-
tusta ei keskeytetd vaikka leski avioituisi maksukauden aikana.



3. Ty<ieldketurva

3.1. Pakollinen lisdeldketurva

Joidenkin tyontekijdryhmien lisiieldketurvasta on sdddetty laissa, muiden
palkansaajien ja yrittdjien osalta ainoastaan kassaan kuuluminen ja vd-
himmiiisvakuutusmaksu on laissa sdddetty pakolliseksi. Kassat maksa-
vat ltihes poikkeuksetta vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eltikkeitii,
mutta etuuksien taso vaihtelee eri kassoissa. Osa kassoista maksaa
etuusperusteisesti mddrdytyvid elSkkeitd ja osa maksuperusteisesti
mddrdytyvid. Etuusperusteisia eldkkeitd maksaa 66 kassaa ja maksupe-
rusteisia eldkkeitd 1 3.

3.1.1. Hallinto

Pakollista lisdeliiketurvaa hoitavat yksittiiisten toimialojen, ammattiyhdis-
tysten ja kuntien tyoeldkekassat sekii kaksi yleistii eldkekassaa. Kassoja
on tdlld hetkelld 79. Niisti 11 ei endd kerdd vakuutusmaksuja. Kassojen
miitirii on viime vuosina vdhentynyt, kun pienet kassat ovat liittyneet yh-
teen tehostaakseen toimintaansa. Enimmillddn kassoja on ollut ldhes
100. Kassat ovat hallinnollisesti itsendisid. lslannin keskuspankin tehtd-
vdnd on valvoa niiden taloutta. Kassojen ylin valvonta on valtiovarainmi-
nisteriol16 ja terveys- ja sosiaaliministeriolld. Osa kassoista on perustanut
etujdrjestdkseen yleisten eldkekassojen liiton (Samband almennra life-
yrissj6da, SAL).

3.1.2. Rahoitus

Lisdeldketurva rahoitetaan tyonantaja- ja tyontekijdmaksuin. Vakuutus-
maksu on yhteensd vdhintddn 10 % palkasta, josta palkansaaja maksaa
4% jatyonantaja 6 %. Yrittiijiin vakuutusmaksu on 10 %. Valtio eiosallis-
tu lisdeldkkeiden rahoitukseen. Yksityisen sektorin lisdeliiketurva on
yleensii periaatteessa tdysin rahastoitua. Julkisen sektorin eldkejdr-
jestelmdt ovat tavallisesti osittain rahastoivia.

3.1.3. Verotus

Tyonantaja voi viihentdd vakuutusmaksut verotuksessa. Tydntekijd on
huhtikuusta 1995 alkaen voinut viihentiiii puolet 4 o/o:n maksusta. 1.7.
1996 alkaen maksusta voi vdhentdii3l4 ja koko maksun voi viihentdd
1.7. 1997 alkaen. Eldke on verotettavaa tuloa.
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3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on tyoskentelyaika. Vakuutusmaksuja aletaan maksaa 1 6
vuoden idstd. 75 ikiivuoden jdlkeen maksetut maksut eiviit eniiii kartuta
eliikettd, vaan maksut maksetaan tdltd osin takaisin eldkkeelle siirryttiies-
sd. Joissakin kassoissa vakuutusmaksuja voi maksaa eninttitin 30 vuo-
den ajalta.

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseliikeikii vaihtelee eri kassoissa 65 - 70 vuoden vdlilld. 70 vuo-
den elSkeikd on yleinen. Eldke voidaan silloin myontdd varhennettuna6T
vuoden idstd, mutta sen mddrii on vastaavasti pienempi. Julkisen sekto-
rin palveluksessa olevilla on oikeus vanhuuseldkkeeseen, kun ikd ja pal-
velusvuodet yhteenlaskettuna ovat 95 vuotta.

Elikkeen miidrdytyminen

Etuusperusteisissa jdflestelmissii eldke mddrdytyy tavallisesti siten, ettd
sen vuotuinen karftuma 30 ensimmdisen vakuutusvuoden ajalta vastaa
1,8 o/o viiden viimeisen vuoden keskiansioista ja tdmiin ylittdviiltd ajalta
0,9 o/o keskiansioista. 30 vakuutusvuoden perusteella karttunut el5ke on
siten 54 % eliikkeen perusteena olevista keskiansioista.

Maksuperusteisissa jdrjestelmissti jokaisella vakuutetulla on henkilokoh-
tainen eldketili, jolle karttuneet vakuutusmaksut ja maksuille saatu tuotto
maksetaa n vaku utetu I le eldkkeelle sii rffiiiessii.

Elikkeen tarkistam i nen

Etuusperusteisissa jdrjestelmissd eldkkeitii tarkistetaan tavallisesti ns.
perusmddrdn muutosten mukaisesti. Perusmiidrd seuraa palkkojen ja
hintojen kehitystd. Viime vuosina monet kassat ovat kuitenkin muuttaneet
tarkistusmenettelyd siten, ettd tarkistukset tehdddn ainoastaan hintojen
muutosta vastaavasti.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeen ottamista voi yleensd lykdtii enintiiiin viisivuotta. Jos eldkeikd
on 70 vuotta, voi eliikkeelle siirtymistd lykiitii 75 vuoden ikddn ja kartuttaa
tdltd ajalta lisdeldkettd.
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3. 1 .6. Tytikyvytttimyyseldke

Tyokyvyttomyyseliikkeen saaminen lisdeldkejdrjestelmdstd edellyttdd
yleensd, ettti vakuutusmaksuja on maksettu viihintiiiin 6 kuukauden ajalta
vii meisten 1 2 ku u kauden a i kana. Tyokyvyttomyysasteen tu lee tava ll isesti
olla viihintiidn 40 %.

Tyokyvyttomyyseldkkeend maksetaa n yleensii ka rttu n ut van h u useliike ja
tulevan ajan osuus kassan yleiseen vanhuuseldkeikSdn asti tai ainoas-
taan karttunut vanhuuseldke.

Eldkkeitd tarkistetaan yleensii samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta
3.1.5.).

3.1.7. Perhe-eliike

Perhe-eldke-etuudet vaihtelevat eniten eri kassoissa. Jotkut kassat mak-
savat ainoastaan tilapdistd leskeneldkettii esim. 24 kuukauden ajan tai
kunnes nuorin huollettavista lapsista tayftaa 18 -22 vuotta. Toiset kassat
taas maksavat jatkuvaa eldkettd joko vain naisleskelle tai sekd mies- ettii
naisleskelle. Yleensd kassat maksavat myos lapseneldkkeitd.

Leskeneltikkeen saamiseksi edellyteddn usein, ettd edunjdttdjd oli mak-
sanut vakuutusmaksuja vdhintddn 6 kuukauden ajalta 12 viimeisen kuu-
kauden aikana.

LBskeneldke on tavallisesti puolet edunjdttdjiin karttuneesta tai maksus-
sa olevasta vanhuuseliikkeesti tai siitd vanhuuseliikkeestd joka edunjdt-
tiijiille olisi maksettu, jos hdn olisijatkanut tyontekoa yleiseen elSkeikddn
asti.

Lapseneliikettd maksetaan tavallisesti alle 1 8-vuotiaalle lapselle. Eldke
on yleensd puolet kansaneldkejdrjestelmdn lapseneldkkeestd.

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta 3.1.5.).

3.2. Mahdollisuus siirtya varhennetulle elikkeelle

Lisdeldkejdrjestelmissd on usein mahdollista siirtyd varhennetulle van-
huuseliikkeelle muutamaa vuotta ennen yleistd eldkeikdd. Tavallisesti
eliike kuitenkin pienenee silloin varhennusta vastaavasti. Kassoissa, jois-
sa yleinen eldkeikd on 70 vuotta, voi eldkkeelle siten siirtyti 67 vuotiaana.
Kansaneliikettd ei ole mahdollista saada varhennettuna.
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3.3. Vapaaehtoinen vakuutus

Opiskelijat voivat liittyd vapaaehtoisesti eliikekassan jdseniksi

4. Lisdeldketurva

Pakollisista lisdeldkejdrjestelmistd erillisid tyomarkkinasopimuksiin pe-
rustuvia tai tyonantajakohtaisia lisdeldkejdrjestelmiii ei lslannissa ole.
Myoskddn yksityisid eldkevakuutuksia eivielii toistaiseksi myydEi. Yksityi-
sen eldkesiiiisttimisen vdhdisen suosion on katsottu johtuneen korkeasta
inflaatiosta, joka vasta viime vuosina on saatu hillityksi. El6kesddstdmistd
ei myoskddn ole pyritty edistdmddn verotuksellisin keinoin.

Tyontekijdt voivat halutessaan liittyd yleiseen eldkekassaan oman pakolli-
sen eldkekassan jdsenyyden lisdksija kartuttaa tiilld tavoin suurempaa
eldkettd. Tdmd ei kuitenkaan ole yleistd, tiedossa on ainoastaan yk-
sittiiistapauksia, joissa ndin on menetelty.

5. Tytissd tai eldkkeelld toisessa maassa

lslanti on osa Euroopan talousaluetta ja sitd sitoo sosiaaliturvaa koskeva
EU-asetus 1408171ja sen toimeenpanoasetus 574172, joissa on mdd-
rdyksid vakuutukseen kuulumisesta ja toisen sopimusvaltion vakuutus-
aikojen hyvdksilukemisesta sekd eldkkeiden mdrdytymisestd ja maksa-
misesta toiseen maahan ETA-alueella. Asetus 1408171 koskee ainoas-
taan ETA-maiden kansalaisia. Sen lisdksi pohjoismaiden vdlilld on uusi
1.1.1994 voimaan tullut sosiaaliturvasopimus, jolla on merkitystii niille
pohjoismaissa asuville ja tyoskentelville, joihin ei sovelleta EU-asetusten
siiiinnoksiii.

Asetus 1 40817 1 toimeenpanoasetuksineen ja pohjoismainen sosiaalitur-
vasopimus koskevat sekd kansaneldkejdrjestelmdd ettd pakollista lis6-
eldketurvaa, joten ne kattavat varsin hyvin kaikki ne tilanteet, joissa Suo-
messa asuva muuttaa lslantiin taitydskentelee siellii taivastaavasti lslan-
nissa asuva muuttaa Suomeen taityoskentelee tddlld.

Tilanteissa, joissa edelld mainittuja sopimuksia ei sovelleta, voivat lisdel6-
kekassat maksaa ulkomaalaiselle takaisin tdmdn maksamat vakuutus-
maksut, jos hdn muuttaa maasta eikii oikeutta eliikkeeseen ole syntynyt.

6. Vireilld olevia uudistuksia

Viime vuosina on keskusteltu lisdeldkejdrjestelmdn mahdollisuuksista
selvitii kasvavista eldkemenoista. 70 - 8O-luvuilla rahastojen tuotto oli
erittdin heikko maan taloudellisesta tilanteesta johtuen. 70-luvulla otettiin
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kuitenkin yleisesti kdiyttoon eliikkeiden indeksitarkistusmenettely ilman,
ettd samanaikaisesti olisi korotettu vakuutusmaksuja. Lisdksi kassojen
toiminta on toistaiseksi ollut vaiheessa, jossa vakuutusmaksutulo on
ylittiinyt eldkemenot, mutta tilanne tulee muuttumaan jdrjestelmien tulles-
sa tiiysin voimaan ja vtieston samanaikaisesti ikiidntyessd.

Kassojen taloudellista tilaa on pyritty parantamaan niiden toimintaa te-
hostamalla ja yhtendistdmdlld. Taloudellisesti epdvarmalla pohjalla olleet
pienet kassat ovat sulautuneet isompiin kassoihin ja tdmd kehitys niiyttiidi
edelleen jatkuvan. Monet kassat ovat muuttaneet eliikkeiden indeksitar-
kistusmenettelyd siten, ettd niiden eliikemenot ovat pienentyneet. Myos
rahastojen tuotto on viime vuosina ollut aikaisempaa huomattavasti pa-
rempija tdlld hetkelld useimmat kassat ovat taloudellisesti vakaita. Tarvet-
ta vakuutusmaksujen korottamiseen tai etuuksien leikkaamiseen ei siksi
tdll6 hetkelld ndyttdisi olevan.

7. Osoitteita

Terveys- ja sosiaaliministerio: Heilbrigdis- og tryggingamdlardduneytid,
Laugavegur 116, lS-150 Reykjavfk, faksi: (354) 5519165, puhelin: (354)
5609700

Valtion sosiaaliturvalaitos: Tryggingastofnun rlkisi ns, Laugavegur 1 1 4,
lS-150 Reykjavlk, faksi: (354) 5624535, puhelin: (354) 5604400.

Yleisten eltikekassojen liitto: Samband almennra lifeyrissj6da (SAL),
Su6urlandsbraut 30, lS-150 Reykjavik, faksi: (354) 5814332, puhelin
(354) 5814e77.

8. Kirjallisuus

Janhunen Jouko. Eldkejdryestelmdt teollisuusmaissa 1 990
Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1 990:1 . JyvdskylS 1 990.

Kari Matti, Laitinen Sinikka. Sosiaaliturvajiirjestelmiit eri maissa
Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 1995

Lov om folketrygd. En handbok for folketrygdens funksjonerer.
Rikstrygdeverket. Mai 1985.

Oversikt over sosialtrygden i lsland. Nasjonale oversikter. Det 9. nordiske
sosialforsikringsmote. Oslo'1 976.

Pension funds in lceland. Teoksessa: Lifeyrissj6ddir. Bankaeftirlit.
Sedlabanki [slands. Reykjavk 1 994.
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Socialforsdkringen i Norden. En oversikt. Forsiikringskasseforbundet.
Augusti 1994.

Social Security Programs Throughout the World - 1993. U.S. Department
of Health and Human Seruices. Social Security Administration. Ofiice of
Research and Statistics SSA Publication No. 13-11805. May 1994.

Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og finansiering 1993
NOSOSKO 1:1995. Ksbenhavn 1995.

Julkaisemattomat l5hteet:

Gudmundsson M5r. Pension systems: saving, grov'tth and distribution.
Paper presented at a seminar of the Nordic Economic Research
Council in Hofn IHornafirdi, lceland. June 1995.

Hansen Gudj6n. PM om islandske pensionskasser og deres placering
i NOSOSKO's statistik. Muistio 16.1.1991.

lceland. Moniste saatu Tryggingastofnun rlkisinsistd 12.10.1995.

J6nsson 6lafur H. Kirjeitse saadut tiedot. Liftryggingaf6lag islands hf
Kevdt 1992.

Social Security in lceland. Moniste. Tryggingastofnun rlkisins 1993.

Thoroddsen Skuli. Tryggingastofnun rikisins. Kirjeitse saadut tiedot
12.10.1995.

@verbye Einar. Public and Private Pensions in the Nordic Countries
Paper presented at "Nordisk Sosialforsikringskurs", Haflell 19-24
September 1993.
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 punta (GBP) = 7 .456 FIM (keskikurssi tammikuu 1995)

lsossa-Britanniassa on kansanvakuutusjiirjestelmd, joka kattaa kaikki 1 6
vuotta tdyttdneet palkansaajat ja itsendiset yrittdjdt. Kansanvakuutukses-
ta maksetaan tyoskentelyyn perustuvan vakuutusmaksuajan ja sitd kor-
vaavan ajan mukaan mddrdytyvid peruseldkkeitd. Eldkkeet eivdt ole
ansioihin suhteutettuja, vaan niilld on tasasuuruinen tdyteen vakuutus-
maksuaikaan perustuva enimmiiismiiiirii. Eldke pienenee suhteessa
puuttuvaan vakuutusmaksuaikaan. Naimisissa olevalle naiselle voidaan
kuitenkin mydntdd eldke myos miehen maksamien vakuutusmaksujen
perusteella.

Kansanvakuutuksesta maksettavien peruseliikkeiden lisdksi lsossa-Bri-
tanniassa on lakisddteinen lisdeldkejdrjestelmii, SERPS, josta myonne-
tddn ansioihin suhteutettuja eldkkeitd. SERPS-jdrjestelmddn kuuluvat ai-
noastaan palkansaajat, itseniiisiii yrittdjid se ei kata. Tyonantaja voi kor-
vata tyontekijoidensd lakisddteisen lisdeldketurvan tydnantajakohtaisella
eldkejdrjestelylld. Myos yksittdinen tyontekijd voi korvata SERPS-eldk-
keen henkilokohtaisella eldkkeellii. Molemmissa tapauksissa korvaavien
jdrjestelyjen tulee periaatteessa taata vdhintddn SERPS-eldkkeiden
tasoinen turva.

Niille lsossa-Britanniassa asuville, joiden vakuutusmaksuihin perustuvat
elSkkeet jtiiivtit hyvin pieniksi tai joilla ei ole oikeutta niiihin eldkkeisiin,
voidaan joissakin tapauksissa maksaa vakuutusmaksuista riippumatonta
va n h uuselii kettd ta i tyokyvyftomyysetu u ksia.

Tydna ntajat jdi rjestdvdt yleisesti kansa nva ku utus- ja tyoeld ketu rvaa tdy-
dentiiviid lisdeldketuruaa tyontekijoilleen. Arviolta puolet palkansaajista
kuuluu ttillaisen lisiieldketurvan piiriin. Ndistd tyonantajakohtaisista jdrjes-
telyistd noin 90% korvaa samalla lakisiiiiteisen lisdeliikkeen. Liihes 25%
palkansaajista on korvannut lakisddteisen lisdeldkkeen henkilokohtai-
sella eliikkeelld, joka voi olla mitoitettu ldkisddteistd turvaa paremmaksi.

Koska vaku utusma ksujen mu kaa n mdd rdytyvdt peruseld kkeetki n ovat si-
dottuja omaan tai puolison tyontekoon, on harkinnanvaraista katsotaanko
ne viihimmdiseldketurvaan vai tyoeldketurvaan kuuluvaksi. Koska eng-
lantilaiset itse puhuvat kansanvakuutusjiirjestelmdstd, joka pyrkii ole-
maan mahdollisimman kattava ja sallii tyoperusteisten vakuutusmaksujen
tdydentdmisen varsin laajasti vapaaehtoisin maksuin ja erilaisin hyvityk-
sin, on peruseldkkeet seuraavassa esimerkiksi lrlannin monessa suh-
teessa samantyyppisestd jd rjestel mdstti poi keten katsottu osaksi vd hi m-
mdisturvaa. Pohjoismaisista puhtaasti asumisperusteisista kansanelSke-
jdrjestelmistd lson-Britannian kansanvakuutuksen peruseldkkeet poikke-
avat kuitenkin olennaisesti.



2. Vdhimmdiseldketurva

2.1. Kansanvakuutusjdrjestelmdn peruseldkkeet

2.1.1. Hallinto

Kansanvakuutusjiirjestelmdn hallinto on eldkkeiden osalta keskitetty
sosiaaliministeriolle (Department of Social Security). Ministeriossd elSke-
asioita hoitaa Benefits Agency alue- ja paikallistoimistoineen. Ulkomaan-
asioita varten on oma Benefits Agency'n alainen toimisto (Overseas Be-
nefits Directorate). Vakuutusmaksuista vastaa vakuutusmaksutoimisto
(Contributions Agency). Myos silld on oma ulkomaantoimistonsa.

2.1.2. Rahoitus

Eldkkeiden rahoitusta yleisesti ja palkansaajien vakuutusmaksuja on sel-
vitetty kohdassa 3.1 .2.

Itsendiset yrittdjdt, joihin kuuluvat myos maanviljelijdt, maksavat tasasuu-
ruisia maks uja (2. maksul uokka) ja mahdollisesti lisdksi ansiosidonnaista
maksua (4. maksuluokka) verotuksessa mddritellystd tuotosta tai voitos-
ta. Tasasuuruinen maksu verovuonna 95/96 on 5,75 puntaa viikossa. An-
siosidonnainen maksu on 7,3 % nettoansioista (voitosta) 6 640 - 22 880
punnan vdlisistd vuosituloista. Yrittdjien vakuutusmaksut eiviit oikeuta
tyottomyysetuuksiin, mutta muuten perusturva on sama kuin palkansaajil-
la.

Ne, jotka eiviit joudu maksamaan pakollisia vakuutusmaksuja, voivat
maksaa vapaaehtoisia maksuja saadakseen tai sdilyttddkseen oikeuden
kansanvakuutusjiirjestelmdn perusvanhuuseliikkeeseen ja perhe-eldk-
keisiin. Lakisddteistd lisdeldketurvaa vapaaehtoisilla maksuilla eivoiylld-
pit6d. Vakuutusmaksu on 5,65 puntaa viikossa verovuonna 95/96. Jos
vuoden aikana on maksettu pakollisia maksuja, mutta ei riittiiviisti, voi-
daan vapaaehtoisilla maksuilla jdlkikdteen tdydentdd maksuja. Sosiaali-
ministerion paikallistoimisto ilmoittaa verotuksen valmistuttua automaatti-
sesti pu uttuvista vaku utusmaksukausista.

2.1.3. Verotus

Ks. kohta 3.1.3.

2.1.4. Vakuutusaika

Kansanvakuutuksesta maksettavat peruseldkkeet miiiiriiytWat vakuu-
tusmaksuaikojen mukaan. Vakuutukseen voi kuulua ja vakuutusmaksuja
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maksaa 16 vuotta tdytettyiitin. Etuuksien saamiseksi vaadittavat vakuu-
tusmaksuajat on selvitetty jtiljempdnd eri etuuksien yhteydessd.

Vaadittavat vakuutusmaksuajat ovat usein hyvin pitkii. Esimerkiksi tdy-
den vanhuuseldkkeen saamiseksi vakuutusmaksuja on periaatteessa
tiiytynyt maksaa l6hes koko siltd ajalta, jonka vakuutettu on ollut tyoikai-
nen. Koska ndin tdydet tyourat ovat harvinaisia, voidaan vakuutusmak-
suaikaa mddrdtyin perustein hyvittiiii vakuutetulle. Joissakin tapauksissa
vaadittavaa vakuutusmaksuaikaa voidaan myos lyhentdd, tai puuttuvia
vakuutusmaksuaikoja korvata vapaaehtoisin vakuutusmaksuin.

Hyvitysajalta vakuutusmaksut katsotaan maksetuiksi, vaikka niitd ei
todeltisuudessa ole peritty. Vakuutusmaksuja korvaavista hyvityksistdi
kdytetddn englanninkielistd termid'credits'. Tdllaisia vakuutusmaksuhyvi-
tyksid voi saada sairaus-, tyottomyys- ja joiltakin koulutusajoilta sekd di-
tiysetuuksien ja mddrdttyjen vammaisetuuksien maksuajoilta. Hyvitystd
voi saada myos opiskelut pddttdnyt nuori, joka ei vielii ole aloittanut tyon-
tekoa, sekii vanhuusel6keikdii lihestyvd mies.

Vuonna 1957 tai sen jdlkeen syntyneet voivat saada 3. vakuutusmaksu-
luokan (ks. kohta 3.1.2.) vakuutusmaksuja vastaavaa hyvitystd niiltd vero-
vuosilta, joina he ovat tdyttdneet 16, 17 ia 18 vuotta. Ndmd hyvitykset
korvaavat vanhuus- ja leskeneliikkeen saamiseksi vaadittavaa vakuutus-
maksuaikaa.

60 vuotta tdyttdneille miehille (naiset saavat vanhuuseltikkeen 60-vuoti-
aana) hyvitetddn iiin perusteella se aika, jolta he eivdt ole maksaneet pa-
kollisia vakuutusmaksuja. Hyvityksen saaminen edellyttdi, ettd vakuutet-
tu ei ole oleskellut verovuoden aikana ulkomailla yli puolta vuotta. Jos
ulkomailla on oltu tyottomdnd tydnhakijana, hyvitetiiiin myos tdmd aika.
M u uten hyvityksen saam inen ei edel lytd tyott6myyskorvau ksen hakem is-
ta tai saamista. Hyvitys luetaan vanhuuseldkkeen saamiseksi vaaditta-
vaan vakuutusmaksuaikaan ja se auttaa sdilyttdmddn oikeuden myos
muihin etuuksiin.

Hyvitysajat eiviit yksinddn riitd antamaan oikeutta etuuteen, etuuden saa-
miseksi edellytetddn myds lyhyempid todellisia vakuutusmaksuaikoja.

Pienten lasten kotihoitoaika tai aika, jona vakuutettu on hoitanut sairasta
tai vammaista kotona voidaan ottaa huomioon, kun lasketaan vanhuus-
eldkkeen saamiseksi vaadittavaa vakuutusmaksuaikaa. Sellaiset tdydet
verovuodet, joina vakuutusmaksut ovat tdstd syystii olleet matalia tai
puuttuneet, voidaan vdhentiiii vaadittavasta vakuutusmaksuajasta. Me-
nettelystd kdytetddn englanninkielistd nimitystd'Home Responsibilities
Protection' (HRP). Lyhennysaika voiolla enintddn 20 vuotta.

Vapaaehtoisilla vakuutusmaksuilla voidaan tdydentdd verovuoden aikana
maksettuja vakuutusmaksuja, jos niitd ei ole riittdvdsti eldkeoikeuden
karttumiseksi kyseiseltd vuodelta. Vapaaehtoisilla maksuilla voidaan
myos korvata kokonaan puuttuvat maksut. Niilld voidaan kuitenkin korva-
ta vain peruseliiketurvan vanhuus- ja perhe-eliikkeiden vakuutusmaksu-
aikaa (ks. kohta 3.1.2.).



2.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldkkeen saamiseksi vaadittava yleinen eldkeikd on nykyisin
miehillS 65 vuotta ja naisilla 60 vuotta. Eldkeikien yhtendistiiminen on kui-
tenkin vireillti (ks. kohta 6).

Eliikkeen saamiseksi edellytetddn lisiiksi kahden vakuutusaikoja koske-
van ehdon tdyttymistS. Ensinndkin joltakin verovuodelta 6.4.1975 jdlkeen
tulee olla maksettu vakuutusmaksut vdhintddn 52 kertaa viikottaisen ala-
tulorajan (verovuonna 1995/96 58 puntaa) suuruisista tuloista. Vuosien
1975 ja 1978 vdlillS riittdd 50 kertaa viikottaisen alatulorajan suuruisista
tuloista maksetut maksut. Sen lisiiksivakuutusmaksuja on tdytynyt mak-
saa tyohistorian pituudesta riippuvalta viihimmdisajalta. Vakuutusmak-
suajaksi luetaan jiilkimmdistd ehtoa tdytettdessd myos vakuutusmaksuai-
kaa korvaava aika.

Tyohistorialla (working life)tarkoitetaan aikaa siitd verovuodesta alkaen,
jona vakuutettu on ttiyttiinyt 16 vuotta sen verovuoden loppuun, jota seu-
raavana vuonna vakuutettu saavuttaa vanhuuseldkeidn. Tyohistoria ei
siis tarkoita konkreettisia tyovuosia, vaan aikaa, jona vakuutettu on ollut
tyoikdinen ja olisi periaatteessa voinut tyoskennelld. Naisilla tyohistoria on
tavallisesti 44 vuotta ja miehilld 49 vuotta. Tdyden eldkkeen saamiseksi
vaadittava vakuutusaika on noin 9/10 koko tyohistorian pituudesta. Jos
vakuutusaikaa ei ole tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavaa mddrdd,
mutta on kuitenkin vdhintiiiin 25% tyohistorian pituudesta, maksetaan
puuttuvan vakuutusajan suhteessa alennettu eliike.

Eldkkeen miiiirdytymi nen

Tiiysi eldke on 58,85 puntaa (n. 440 FIM) viikossa 1 .4.1995 alkaen. Eliik-
keelld olevan miehen vaimo voi eldkeiiin saavutettuaan anoa joko omaan
vakuutushistoriaansa perustuvaa eldkettd tai miehen vakuutushistoriaan
perustuvaa eldkettd tai ndmii voidaan yhdistdd siten, ettd eldke on enin-
tddn 60 % tdydestd eldkkeestd eli 35,25 puntaa (n. 260 FIM) viikossa, jos
tdmd on edullisempi kuin pelkkd omaan vakuutushistoriaan perustuva
eldke. Myos eronnut vaimo voi anoa entisen miehensd vakuutushisto-
riaan perustuvaa eliikettii, jos hdn ei ole solminut uutta avioliittoa ennen
eldkeidn tdyftdmistd. Entisen puolison ei tarvitse olla el5kkeensaaja.

Eliikeldinen, jolla on eldtettdvii puoliso, joka ei vield ole tiiyttdnyt eldke-
ikdd voi saada eliikkeeseensd puolisolisdn. Puolisolisiin saaminen edel-
lyttdd, etteivdt puolison tulot ylitd 46,45 puntaa (n. 350 FIM) viikossa. Puo-
lisolisd on suuruudeltaan enintddn 35,25 puntaa (n.260 FIM) viikossa. Se
pienenee suhteessa puuttuvaan vakuutusaikaan samoin kuin eldkkeen
perusmiiiird.

Huollettavista lapsista maksetaan eliikelisdd, ensimmiiisestii lapsesta
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9,85 puntaa (n. 73 FIM) ja seuraavista 11,05 puntaa (n. 82 FIM) viikossa.
80 vuotta tdyttdneelle eldkeldiselle maksetaan ikiikorotusta 0,25 puntaa
viikossa. Lis-dfsi eldkkeisiin maksetaan joulun alla joululisii, joka on 10
puntaa (n. 75 FIM).

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutosten
mukaisesti vuosittain huhtikuun alusta lukien.

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan vanhuuselSkeidn tdyftdmisestd lukien. Varhennusmah-
dollisuutta ei ole. Sen sijaan eldkkeen hakemista voidaan lykdtd. EI6k-
keen perusmddriidn maksetaan lykkdyskorotusta en intiid n vi iden vuoden
ajalta. Korotus on viikossa 117 % eldkkeen viikkomiidrdstti. Jos eldkettd
rymtaan esim. viisi vuotta, tdyden eltikkeen korotus on siten 117 x 11100 x
i58,85 x 5x 52 = f:21,86 viikossa. Jos lykkdysaikana jatketaan tyontekoa,
ei ty6ntekij6 n tarvitse eniiii maksaa vaku utusmaksuja.

Ansiotulot eiviit vaikuta eliikkeen maksamiseen. Joillakin muilla sosiaali-
turvaetuuksilla voi sen sijaan olla vaikutusta eliikkeen m66riidn.

2.1 .6. Tytikyvytttimyyse I d ke

I son-Britan n ia n tyokyvyttomyysetu usjd rjestel md on mu uttu nut 1 3.4. 1 995
alkaen. Etuuksiria 6n aikaisemmin maksettu lyhytaikaisen tyokyvytto-
myyden ajalta lakisddteistd sairausajan pa]var_alaq (Statutory Sick Pa.y,
SSP; tai 

-sairausetuutta (Sickness Beneflt, SB) ia pitkdaika1991 tVo-
fyvyttomyyden ajalta tyokyvyttomyysetuutta (l nvalidity Benefi t, IVB) U y-
Oistirkseri jatfeei SB-6tuus ja lVB-etuus korvautuvat uudella tyqtyytto-
myysetuuilella (lncapacity Benefit, lB). SSP-etuutta ei uudistuksessa
mllteta. Niille, joilla ei ole oikeutta SSP-etuuteen, lB-etuutta maksetaan
sekd lyhytai kaisen ettd pi kdai kaisen ty6kyvyttomyyden ajalta'

SSP-etuutta maksetaan toisen palveluksessa olevalle tyontekijdlle 28 en-
simmdisen tyokyvyttomyysviikon ajalta. Etuuden saaminen .edellyttdi,
ettd ty6ntekijbn falkka tyokyvyttomyyttd edeltdvdltd ajalta on ylittdnyt sen
tulordjan, joita vakuutuimaksuja aletaan perid. Etuuden maksaa ty-onan-
taja. Etuu3 on porrastettu kahteen tuloluokkaan. Jos palkka.on-200 pun-
ta-a viikossa taienemmdn, etuus on 52,50 puntaa viikossa (n. 390 FIM).
Alle 200 puntaa, mutta kuitenkin vdhintddn 57 puntaa viikossa ansaitse-
ville etuus on 47,80 puntaa (n. 360 FIM) viikossa.

Oikeus lB-etuuteen

lB-etuuden saamiseksi edellytetddn samoja vakuutusmaksukausia kuin
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aikaisempaan SB-etuuteen. Vakuutusmaksut tulee siten olla maksettu jo-
nakin verovuonna huhtikuun 1 975 jdlkeen vdhintddn 25 kerlaaviikottaisen
alatulorajan suuruisista ansiotuloista taihuhtikuuta 1975 edeltdvdltd ajal-
ta 26 kertaa viikottaisen alatulorajan suuruisista tuloista. Lisdksi vakuu-
tusmaksuaikaa tai sitd korvaavaa aikaa tulee olla 50 viikkoa kahtena sai-
rautta edeltdvii nd verovuotena. Jos jdl ki m md inen vaku utusai kaedellytys
ei kokonaan tdyty, voidaan maksaa pienennetty eliike.

Oikeus etuuteen alkaa, kun SSP-etuuden maksaminen lakkaa. Jos oi-
keutta SSP-etuuteen ei ole, oikeus lB-etuuteen alkaa tyokyvyttomyyden
alkamispiiivdstd.

lB-etuuden tydkyvyttomyyteen liittyvait myontiimiskriteerit ovat tiukemmat
kuin aikaisemmassa lvB-etuudessa. Tiukempia kriteereitii sovelletaan ta-
vallisesti 28 ensimmdisen tyokyvyttomyysviikon jdlkeen. Ldhtokohtana on
tdlloin, ettd etuuden saaja on kykenemdton mihinkddn tyohon (ns. 'all-
work test'). Lyhyemmdn tyokyvyttdmyyden ajalta sovelletaan lievempiii
kriteereitd (ns. 'own-occupation test'). Jos kyseessd ei ole tavallinen pal-
kansaaja tai yrittdjd, jonka tyokykyd voidaan verrata hiinen aikaisempaan
tyohonsd, sovelletaan tiukempia kriteereitii heti tydkyvyttomyyden alka-
misesta.

Etu u den miiii rdytym i nen

Tyokyvyttomyysetu utta voidaan maksaa lyhytai ka isena tai pitkdai kaisena
etuutena. Sen mddrd riippuu tyokyvyttomyyden kestosta.

Ensimmdisten 28 viikon ajalta etuus on aikaisemman SB-etuuden suu-
ruinen, enintdtin 44,40 puntaa (n. 330 FIM) viikossa (1.4.199S). Huolet-
tavasta puolisosta maksettava korotus on 27,50 puntaa. Jos tyokyvytto-
myys kestiidtyli23 viikkoa, nousee lB-etuus korkeamman SSP-etuuden
suuruiseksi,52,50 puntaan (n. 390 FIM) viikossa. Puolisokorotus on sa-
ma kuin edelld.

Kun tyokyvyttomyys jatkuu yli 52 viikkoa, maksetaan pitkiiaikaisetuutta,
joka on aikaisemman IVB-etuuden perusmddrdn suuruinen,58,85 puntaa
(n. 440 FIM) viikossa. Huollettavista perheenjdsenistii maksetaan koro-
tusta, samoin nuorena tyokyvyttomdksi tulleille voidaan maksaa erityistd
lisdd. Puolisokorotus on 35,25 puntaa.

Korkein etuus voidaan poikkeustapauksissa maksaa jo 28 tyokyvyttd-
myysviikon jdlkeen. Tdllaisia poikkeustapauksia ovat esim. kuolemaan
johtavaa sairautta potevat ja korkeinta tydkyvyttomyysavustusta (Disabili-
ty Living Allowance) saavat. Tyokyvyttomyysavustusta maksetaan jatku-
vaa henkilokohtaista hoitoa tarvitsevalle vaikeasti sairaalle.

Etuuden tarkistaminen

lso-Britannia

Maksussa olevia etuuksia tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutosten
mukaisesti vuosittain.
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Tyohistorian pituus,
vuosia

10 taivdhemmdn
11 -20
21 -30
31 -40
41tai enemmdn

Etuuden maksaminen

Pitkdaikaista tyokyvyttomyysetuutta maksetaan niin kauan kuin tyoky-
vyftdmyys jatku u, kuiten ki n en i ntdin viisi vuotta va nh useldkeid n tdyftdm i-
sestii.

Tyokyvyttomyysuudistuksen tullessa voimaan maksussa olevat SB- ja
tVB-6tliuOet 

-riruutetaan 
lB-etuuksiksi. Etuuden saajien oikeus uuteen

etuuteen kuitenkin tarkistetaan uusien myonttimiskriteereiden mukai-
sesti. Jos oikeus etuuteen siiilyy, maksetaan etuus vdhintddn aikaisem-
man SB- tai IVB-etuuden suuruisena.

2.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eldkkeitd vastaavia etuuksia kansanvakuutusjdrjestelmdssd ovat
naisleskelle maksettava kertakorvaus (Widow's Payment), leskididin
avustus (Widowed Mother's Allowance, WMA), .naisleskelle. maksettava
leskeneldke (Widow's Pension, WP) ja tiiysorvoksijdiineen lapsen huol-
tajalle maksehava huoltajanavustus (Guardian's Allowance)'

Oikeus eldkkeeseen

Leskididin avustuksen ja leskeneldkkeen saaminen edellyttdS, ettd edun-
jatteja on tdyttdnyt vanh u useliikkeen saamiseksi vaadittavat vaku utusai-
kaenOot 1t<s. font-a 2.1 .5.) Tdyden eld kkeen saam iseksi vaad ittava vaku u-
tusmaksuaika on noin 0/10 koko tyohistorian pituudesta ja mddrdytyy
seuraavasti:

Vaadittava vakuutusmaksuaika,
vuosia

tyohistoria vdhennettynd 1 vuodella

, I il[:t:H5 vuodella

Jos vakuutusmaksuaikaa ei ole tdyden eliikkeen saamiseksi vaadittavaa
miiiirdd, mutta on kuitenkin vdhintddn 25% tyohistorian pituudesta, mak-
setaan puuttuvan vakuutusajan suhteessa alennettu eldke.

Leskididin avustuksen saajalla tulee olla lapsi, josta maksetaan lapsilisdd
(alle 16-vuotias tai alle 19-vuotias, jos opiskelee tdy_sipdivdisesti). Lesken-
6ldke voidaan my6ntdd, jos leski on ollut vdhintddn 4S-vuotias puolison
kuollessa taijos hdn on tiiyttiinyt 45 vuotta, kun oikeus leskididin avustuk-
seen pddttyy.



Lesken kertakorvaus maksamiseksi edellytetddn, ettd leski oli puolison
kuollessa alle 60-vuotias tai jos leski oli jo triyttiinyt 60 vuotta, ettd
edunjdttdjd eiollut kuollessaan vanhuuseliikkeelld. Edunjrittdijiin on lisdk-
si tdytynyt maksaa vakuutusmaksut yhtend verovuotena viihintiiiin 25
kertaa vakuutusmaksujen alatulorajan suuruisista viikkoansioista.

Huoltajan avustuksen maksaminen edellyttSS, ettd toinen vanhemmista
asui kuollessaan lsossa-Britanniassa ja ettd lapsen huoltaja on oikeutettu
lapsilisiidn huollettavastaan.

Eldkkeen mddrdytyminen

t.g+Fidin avustus ja tiiysi leskeneliike ovat molemmat 58,85 puntaa (n.
440 FIM) viikossa. Tdysi leskeneldke maksetaan, jos leski oii puolisdn
kuollessa triyttiinyt 55 vuotta. 45 - S4-vuotiaalle leskelle maksetaan alen-
nettu eldke. Viihennys on7 o/ojokaiselta vuodelta, jolla lesken ikd alittaa
55 vuotta. Leskididin-avustustakorotetaan 9,85 puniaa (n. 70 FIM)viikos-
sa yhdestii huollettavasta lapsesta, josta maksetaan lapsilisdd (alle 16/
19-vuotias). Toisesta ja useammasta lapsesta korotus on 11,05 puntaa
viikossa lasta kohden.

Lesken keftakorvaus on 1 000 puntaa ja huoltajan avustus 11 puntaa vii-
kossa.

Eldkkeen tarkistaminen

Etu uksia tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosten mukai-
sesti.

Eliikkeen maksaminen

lso-Britannia

Leskididin avustus ja leskeneldke keskeytetddn, jos leski muuttaa avoriit-
toon ja lakkautetaan, jos leski solmii uuden avioliiton.

2.1.8. Vapaaehtoinen vakuutus
Kansanvakuutuksen peruseldketurvaa voi osittain saiilyttiiti ja kartuttaa
vapaaehtoisin vakuutusmaksuin.Tdmii on mahdollista vanhuuseldkkeen
ja perhe-eldkkeiden osalta. vakuutumaksuaikaa voidaan kartuttaa pelkil-
ld vapaaehtoisilla maksuilla tai puuttuvia maksuja voidaan tdydentdd va-
paaehtoisin maksuin. Tdydentdminen tapahtuu yleensii jdlkikdteen vero-
tuksen valmistuttua. Pelkkien vapaaehtoisten maksujeh perusteeila oi-
keutta eliikkeeseen ei kuitenkaan synny, lisdksi vaaditaan todellista tyo-
hon perustuvaa vakuutusmaksuaikaa tavallisesti yhden vuoden ajdlta
(ks. myos kohdat 2.1.4. ja3.1.2.).
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2,2. Yakuutusmaksuista riippumattomat
vdhimmdiseliikkeet

2.2.1. Vanhuuseldke

lsossa-Britanniassa asuvalle, yli 80-vuotiaalle voidaan maksaa vakuutus-
maksuista riippumatonta vdhimmdiseldkettd, jos hdnelld ei ole oikeutta
vakuutusmafuujen perusteella myonnettiivddn eldkkeeseen tai eldke jdd
hyvin pieneksi. 

-Edellytyksenii 
on, ettd muut eltikkeet jddvdt alle viihim-

niaiseiaffeen tason. Eliikkeensaajan on lisdksi tiiytynyt asua maassa
yhtdjaksoisesti 10 vuoden ajan 60 vqgtta tlVtgttyean..Muissa EU-maissa
isuttu aika voidaan tdssd lukea hyvdksi. Eldke on 34,75 puntaa (n. 260
FIM) viikossa (1 .7.1 994).

Lakisddteisti lisdeldkejdrjestelmdd (the State Earnings-Related Pension
Scheme, SERPS) koskeva laki sdddettiin vuonna 1975. Jdrjestetmd
kdynnistyi vuonna 1978 ja on tdysin voimassa vuonna 1998. Sita edelsi
'St-ate Giaduated Pensioh Scheme', josta myonnettiin matalampia ansioi-
hin suhteutettuja eldkkeitd. SERPS-jiirjestelmdd muutettiin jo vuoden
1986 sosiaaliturvalailla niin, ettd vuonna 2000 ja sen jdlkeen eldkkeelle
si i rtyvi I le myonnetddn matalam pia el6 kkeitd.

2.2.2. Tyti kyvyft 6myYsetu u d et

Vai keasti tyokyvyft6mdl le maksettava avustus (Severe.Disa.9lement Al lo-
wance) ori vdniinmdisetuus, jota maksetaan sellaisille tyokyvyttomille,
joilla ei ole riitdviisti vakuutu-smaksukausia vakuutusmaksuihin perus-
iuvien tyokyvyttomyyseldkkeiden saamiseksi- Jos..tyottry$tory.V..t on.9J-
kanut Zb i(aviroOeniayttamlsen jiilkeen, edellytetiidn 80 %:n tyokyvyfto-
myyftdi.

Avustuksen mdiird riippuu hakijan iiistd. Perusmiidrd on 34,80 p_untaa (n.
260 FIM) viikossa (1.7.1994). Alle 40-vuotiaalle maksetaan 12.19 Pu.nn?!
(n. 91 fiUl tisa, 40 - 49-vuotiaalle 7,60.punna.l (I 51 FIM) lisdii? S0
vuotta tiiytidneelle 3,80 punnan (n. 28 FIM) lisdi, Avustukseen voidaan
maksaa lisid myos h uollettavista perheenjiisen istii.

Tyokyvyttomille voidaan maksaa my6s muita avusiu.ksia,.jotka eiviit ole
riiS:pJviisia maksetuista vakuutusmaksuista eiviitkd myoskddn muista
tuidista. Ne korvaavat ldhinnd henkilokohtaisesta hoitoavusta aiheutuvia
ja muita listikustannuksia. Tiillaisia avustuksia ovat'Disability Living Allo-
'wance', 'Attendance Allowance' ja 'Disability Working Allowance'.

3. Tyoeliiketurva

3.1. Lakisddteinen lisielikejdrjestelme - SERPS

108



SERPs-jerjestelmaan kuuluvat pakollisesti kaikki palkansaajat, joiden
ansiot ylittdvdt vakuutusmaksujen alatulorajan (vuonna 95/96 58 puntaa
viikossa). Tyonantaja voi kuitenkin jdrjestdd tyontekijoilleen SERPS-eld-
ketu rvaa korvaava n tu rvan omassa eldkejd rjestel mdssdd n. Tydntekijd voi
irrottautua SERPS-turvasta myos jdrjestdmdllii itse yksilollisen lisdeldke-
turvan. Molemmissa tapauksissa korvaavan turvan tulee olla vdhintddn
SERPSturvan tasoinen ja viranomaisen hyviiksymd. SERPS-jiirjestel-
mdd korvaavat jiirjestelyt voivat olla myos tyomarkkinasopimuksiin pers-
tuvia ja koko toimialaa tai ammattiryhmtid koskevia. Siten esim. julkisen
sektorin tyontekijoilld on omat SERPS-turvaa korvaavat lisde16ke-
jdrjestelmdt.

Itsendiset yrittdjdt, maanviljelijdt mukaanlukien, eiviit kuulu lakisiidteisen
lisiieliiketurvan pi iriin.

3.1.1. Hallinto

Lakisddteisen lisdeldketurvan hallinto hoidetaan yhdessii peruseldk-
keiden hallinnon kanssa sosiaaliministeriossd (ks. kohta 2.1.1.).

3.1.2. Rahoitus

Koko lakisddteisen eliiketurvan rahoitus perustuu jakojd4estelmiidn. Pe-
rus- ja lisiieliiketurva rahoitetaan vakuutetun ja tyonantajan vakuutus-
maksuin. Samalla vakuutusmaksulla (National lnsurance contribution)
katetaan my6s muut sosiaalivakuutusmenot. Vakuutusmaksuista riippu-
mattomat vdhimmtiiseldkkeet rahoitetaan suoraan verovaroin.

Vakuutusmaksuja peritdiin kaikilta niiltii, joiden ansiotulot lsossa-Britanni-
assa ylittiivdt tietyn vdhimmdismiidrdn. Vakuutusmaksuja voi myos mak-
saa vapaaehtoisesti vakuutusturvan sdilyttdmiseksi ja parantamiseksi.

Vakuutusmaksuluokkia on viisi: 1. luokan maksuja maksavat palkansaa-
jat ja tyonantajat, 1 . A luokan maksuja peritddn tyonantajilta niiden tyon-
tekijoiden osalta, joilla on tyosuhdeauto,2. ja 4. luokan maksuja peritddn
itsendisiltd yrittdjiltd ja 3. luokan vakuuutusmaksuja vapaaehtoisesti va-
kuutetuilta. 1. ja 4.luokan maksut ovat ansioihin suhteutettuja ja ne peri-
tdiin verotuksen yhteydessd. 2. ja 3. luokan maksut ovat tasasuuruisia ja
ne perii Sosiaaliministerion vakuutusmaksutoimisto.

1. maksuluokassa vakuutusmaksut peritddn prosenttiosuuksina brutto-
palkasta. Tyontekijdn vakuutusmaksuilla on ala- ja yldtuloraja. Vakuutus-
maksujen alatuloraja (Lower Earnings Limit, LEL) ja yldtuloraja (Upper
Earnings Limit, UEL) ovat kiisitteitd, jotka esiintyvdt monessa yhteydessd
my6s vakuutusajoista ja etuuksista puhuttaessa. Nditd tulorajoja ja etuuk-
sia tarkistetaan yleensti huhtikuun alussa jolloin verovuosi vaihtuu.

Verovuonna 95/96 (1.4.95 alkaen) alatuloraja on 58 puntaa viikossa ja
yldtuloraja 440 puntaa. Jos tyontekijdn tulot jdivdt alle tdmdn, ei vakuu-
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t58 -
8204,99

t0 - t57,99

t58 - t440

t0 - t57,99

t58 - t440

Yrie440

tusmaksua peritii, eikii tavallisestimyoskddn oikeutta etuuksiin tdltd ajalta
ole. Jos tulot ylittdvdt alatulorajan, peritiiin vakuutusmaksut koko yl6tulo-
rajan alle jdivdstd tulosta. Tyonantaja maksaa lisdksi vakuutusmaksun
myos yl6tulorajan ylittdvdstd tulosta.

Jos tyontekijd ku u I uu tyonantajakohtaiseen elSkejdrjestel mdd n, joka kor-
vaa SERPS-eldkkeen, ovat vakuutusmaksut pienemmiit. Jos sen sijaan
SERPS-eldke on korvattu henkilokohtaisella eltikkeelld, maksetaan nor-
maalit vakuutusmaksut. Sosiaaliministerio maksaa maksun tyontekijdn
puolesta edelleen henkilokohtaiseen eldkejdrjestelyyn. Verovuoden 95/
96 vakuutusmaksut (voimassa 1.4.95 alkaen) on koottu taulukkoon 1.

TAULUKKO 1 : Tyonantajan ja tyontekijiin vakuutusmaksut 1995-96

Viikko-
ansiot

Vakuutus- TyontekijS- Tyonantaja- Tyontekijd- Tyonantaja-
maksun maksu, maksu, maksu, maksu,
tulorajat alentamaton alentamaton alennettu alennettu

Alle t58 €0 - t57,99 0% 0% jYo o%

f58 -
f104,99

t0 - 57,99 20/o 3,00/o 2o/o 3,0%

t57,99 - 10%
t104,99

t0 - 57,99 20/o

3,00h 8,20h 0,0%o

f 104,99 -f 149,99
5,00/o 2% 5,0%

t58 _ 10oh
149,90

t0 - t57,99 2%

5,0% 8,2% 2,00/o

t150 -
f204,99

7,00/o 7,00/o

t205 -f 440

10%

2%

1Oo/o

2o/o

10%

0%

7,0%

10,20/o

10,2%

10,20/o

10,2%

10,20/o

2%

8,20/o

2o/o

8,2%

2o/o

8,2%

0o/o

4,00/o

10,20/o

7,2Yo

10,2%

7,20/o

10,20/o

Yri f 440

3.1.3. Verotus

Tyonantaja voi vahentad maksamansa lakisaateiset sosiaaliturvamaksut
verotuksessa. Tyontekijdmaksut peritaan bruttoansioista yleensd vero-
tuksen yhteydessd (ks. kohta 3.1.2.), eikd niitd voi vdhentiid verotukses-
sa.



Eldkkeet ja jatkuvaluonteiset avustukset ovat yleensd verotettavaa tuloa.
Siten esim. kansanvakuutuksen vanhuuseliike ja perhe-eldkkeet ovat ve-
rotettavia niihin maksettavia lapsikorotuksia lukuunottamatta. Toisin kuin
ai ka isem pi tyokyvytt6myysetu us ( IVB-etu us) myos u usi tyokyvyttdmyyse-
tuus (lB-etuus) on veronalaista tuloa lukuunottamatta ensimmdisten 28
viikon aikana maksettavaa pienintd etuutta. NiiltS, jotka ovat IVB-etuuden
saajia tyokyvyttomyysuudistuksen tullessa voimaan, ei peritd veroa uu-
desta lB-etuudesta. Veroa ei peritii myoskddn vaikean tyokyvyrttomyyden
perusteel la myon nettdvistd I isti kusta n n usten korvau kseen tarkoitetu ista
avustuksista.

3.'|..4. Vakuutusaika

Lisdeldkettd kartuttavaa vakuutusaikaa on sellainen tyoskentelyaika 1 6
ikiivuoden tdyttdmisestii, jolta on maksettu 1. maksuluokan eli palkan-
saajien sosiaalivakuutusmaksua. Maksua peritiitin, jos viikkoansiot ylittd-
vdt 58 puntaa.

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldkeikd on sama kuin peruseldkkeessd, miehilld 65 ja naisilla
60 vuotta. Muodollista vdhimmiiisvakuutusaikaa eldkeoikeuden saami-
seksi ei ole. El6kkeen varhennusmahdollisuutta ei ole. Eldkkeen ottamis-
ta voidaan sen sijaan lykdtdi samoin kuin peruseldkettd viisi vuotta. Lyk-
kdyskorotus on 1/7 % viikkoa kohden.

Elikkeen mddrdytyminen

Eldkettd karttuu tyontekijdn vakuutusmaksujen ala- ja yldtulorajan vdlille
jddvistd ansioista (ks. kohta 3.1.2.). Alatuloraja on liihes samansuuruinen
kuin peruseldke, eikd sen alle jddvdstd tulosta kartu eliikettd. Yldtuloraja
on 7,5 kertaa alatulorajan suuruinen ja nykyisin noin 135 o/o maan keski-
palkasta (national average earnings).

Eldkettd karttuu 1,25o/o vuodessa enintddn 20 vuoden ajalta, tavoitetaso
on siis 25 o/o eldkkeen perusteena olevista ansioista. Eliikkeen perustee-
na ovat kaikkien vakuutusvuosien keskiansiot, jos vakuutusvuosia on kor-
keintaan 20. Jos vakuutusvuosia on enemman, eldkkeen perusteena
kdytetdiin 20 parhaan vuoden ansioita. Ansiot tarkistetaan eliikkeen
mydntdmisvuoden tasoon maan keskipalkan muutosten mukaisesti.

Vuoden 1 986 u udistuksella eliikkeen mddrdytymistd mu utettiin huhtikuun
1988 jdlkeen ansaitun eldkkeen osalta siten, ettd eldkettd karttuu 1 %
vuodessa ja tdyden eliikkeen tavoitetaso on 20 %. Eldke mddrdytyy koko
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tyohistorian keskiansioiden mukaan. Ndistd vuosista voidaan jdttdd pois
sellaiset vuodet, joina tyontekijd ei ole tyoskennellyt lastenhoidon tai ty6-
kyvyttomyyden vuoksi.

Muutos tulee voimaan asteittain siten, ettd eldkettti karttuu ennen huhti-
kuuta 2000 eldkkeelle jddville vield 1 ,25o vuodessa ja he saavat ttiyden
25 o/o:n eliikkeen. Sen jdlkeen huhtikuusta 1988 karttuneen eldkkeen
karttuma pienenee tasaisesti niin, ettd 20 o/o:n tavoitetaso saavutetaan
vuoden 2009 huhtikuun jdlkeen. Uusi jdrjestelmd on tiiysin voimassa
miesten osalta vuonna 2037 ja naisten osalta vuonna 2032.

Eldkkeiden tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutosten mukaisesti samoin kuin peruseldkkeitd.

3. 1 .6. Tyokyvytttimyyseldke

SE RPS-jiirjestel miistii maksetaan tyokyvyttomyyseldkkeitii myos n i i lle,
jotka kuuluvat muuten sitd korvaavaan eldkejdrjestelmiiiin. Eldkkeen
myontdmiskriteereistii ks. kohta 2.1.6. ElSke on tyokyvyttomyyden alka-
miseen asti karttuneen vanhuuseliikkeen suuruinen. Maksussa olevia
eld kkeitd tarkistetaan ku I uttaja h i ntai ndeksi n mu utosten mu kaisesti.

3.1.7. Perhe-elike

SERPS-jtirjestelmdstii maksetaan leskeneldkettii naisleskelle, joka on
leskeksijdddessddn 4S-vuotias taijolla on huollettava lapsi. Miehelle les-
keneldke voidaan maksaa, jos hdn on vaimon kuollessa tyokyqrton tai
ttiyttdnyt 65 vuotta.

Tdysi eldke on edunjdttdjtin maksussa olleen vanhuuseliikkeen tai karttu-
neen vanhuuseldkeoikeuden suuruinen. Tdysi eldke maksetaan naisles-
kelle, joka puolison kuollessa oli tiiyttiinyt 55 vuotta. Eldkettd pienenne-
tddn 7 o/o vuodessa jokaiselta vuodelta, jonka leski on 55 vuotta nuorempi.
Lasta huoltavalle maksetaan tdysi eldke.

Lesken oma vanhuuseldke ja leskeneldke yhteensovitetaan niin, ettd ne
yhteensii eivdt ylitd yhdelle henkilolle maksettavan enimmdiseliikkeen
mddrdd.

Leskeneliikkeet pienenevdt vuoden 2000 jdlkeen niin, ettd 6.4. 2000 ja
sen jtilkeen leskeksijddneet saavat vain 50 % edunjiittdjdn karttuneesta
elikeoikeudesta tai maksussa olleesta vanhuuseldkkeestd.

Ma ksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan ku i uttajah i ntai ndeksi n m u utosten
mukaisesti



3.1.8. Mahdollisuus siirtyd varhennetulle eliikkeelle

Vanhuuseliikkeen varhennusmahdollisuutta ei lakisdiiteisissd eldkejdr-
jestelmissd ole.

3.2. Lakisiidteistd lisdeldkejdrjestelmdd
korvaava eldketurva

3.2.',. Tytinantajakohtaiset eldkkeet

Tyonantaja voi korvata tyontekijoidensd lakisddteisen lisdeldketurvan
tyonantajakohtaisella eldkejdrjestelmdlld. Korvaavat jdrjestelyt voivat olla
myos tyomarkkinasopimuksiin perustuvia ja koko toimialaa koskevia ku-
ten julkisella sektorilla. Yksityisel16 sektorilla toimialakohtaisia jdrjestelmi6
on kuitenkin vdhdn.

Korvaavaan jdrjestelmddn kuuluvat tyonantajat ja tyontekijdt maksavat
matalampia lakisddteisiii vakuutusmaksuja. Jiirjestelmtin tulee olla tyo-
nantajakohtaisia lisdeldkejdrjestelmid valvovan viranomaisen, Occupatio-
nal Pensions Board'in (OPB) hyvdksymd. Seuraavassa selvitetddn hy-
vdksymistodistuksen saamisen edellytyksid.

SERPS-eldketurvaa korvaava tyonantajakohtainen eldketurva tulee jdr-
jestdd itsendisen sddtion muodossa. Seetio (trust) on viimekddessd vas-
tuussa jdrjestelmdstd, vaikka itse eldketurva voidaan esim. ostaa vakuu-
tusyhtidstd.'Occupational Pensions Board' valvoo jdrjestelmien toimin-
taa, ennen kaikkea niiden taloudellista tilaa ja kykyii vastata viihimmdista-
soisen tu rva n m u ka isesta eliikevastu ustaa n. Maksukykyisyyskriteereistd
ei kuitenkaan ole muodollisia mddrdyksid.

Tyonantajan tulee konsultoida tyontekijdjdrjestojd ennen kuin se pddttdd
korvaavan jdrjestelmdn perustamisesta. Ty6nantaja voi kuitenkin tehdd
pddtoksen jd rjestel mdn perustam isesta myos vastoi n tyontekijdjdrleston
kantaa. Tyonantaja eitoisaalta endd vuoden 1988 jdlkeen ole voinut aset-
taa jdrjestelmddn kuulumista tyosuhteen ehdoksi. Tuolloin tyontekijdt sai-
vat myos mahdollisuuden korvata tyonantajan jdrjestelmdn henkilokohtai-
sella eldkejdrjestelylld.

Eldkkeiden ja maksujen viihimmiiistaso

Vuodesta 1988 ldhtien koruaava jdrjestelmd on voinut olla joko etuuspe-
rusteinen tai maksuperusteinen. Sitd ennen vain etuusperusteiset jdrjes-
telmiit hyvdksyttiin.

Etu usperusteisen jdrjestel md n tu lee taata SE RPS-elti ketu rvaa vastaava
vdhimmiiiseldketaso (Guaranteed Minimum Pension, GMP) ja sil16 tulee
olla riittdvdt varat tiimiin vastuun kattamiseen.
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Jos eldkejdrjestelmd on maksuperusteinen, ei vdhimmiiiseliiketasoa voi-
da asettaa mutta jdrjestelmddn maksettavien tyonantaja- ja tyontekijii-
maksujen tulee olla v6hintddn lakisddteisistii sosiaalivakuutusmaksuista
saatavien alennusten suuruiset. Tdlld hetkellii alennus tyontekijdn mak-
susta on 1,8 prosenttiyksikkod ja tyonantajan maksusta 3 prosenttiyksik-
kod eli yhteensti 4,8 prosenttiyksikkod vakuutusmaksujen ala- ia yldtulo-
rajan viilisistii tuloista. Tata vakuutusmaksua ja sen korkoja ja tuottoja
kutsutaan tyontekijdn 'suojatuksi oikeudeksi' ('protected rights'). Karttunut
piidoma tulee kdyttdii eldkkeen ostamiseen tyontekijdn valitsemasta va-
kuutusyhtiostd. Tyonantajan oma jdrjestelmd voi myos huolehtia eldk-
keen maksamisesta. Varojen sijoittamisesta korvaavassa maksuperustei-
sessa jdrjestel mdssd on omat miiii riiyksensd.

Korvaavaan eldkej6rjestelyyn tulee sisdltyd vanhuuseldke ja leskeneldke.
Etuusperusteisessa jdrjestelmdssd leskeneliikkeen tulee olla vdhinttitin
50 % edunjdittajiin karftuneesta vdhimmdistason mukaisesta (GMP) van-
huuseliikkeestii. Oikeus eldkkeeseen tulee olla 45 vuotta tdyttdneelld
mies- tai naisleskelld ja leskellii, joka saa lapsilisdd alle1G-vuotiaasta lap-
sesta. Miesleskelle leskeneldkettd on maksettava vuoden 1988 jdlkeen
karttu neen van hu useldkkeen osalta. Myos ma ksu perusteiseen jiirjestel-
miiiin tulee sisdltyd leskeneldke. Sen tulee olla viihintddn 50 % edunjdttd-
jd n eldkkeestd tai karttu neesta elii keoi keudesta.

Jdrjestelmien tarjoamat etuudet tulee vdhimmtiistason osalta maksaa
eldkkeen muodossa. Vdhimmdistason ylittdvdltd osalta etuus voidaan
maksaa myos kertasuorituksena.

Elikkeiden tarkistam i nen

Vdhimmdistason mukaiset maksussa olevat elSkkeet tulee tarkistaa vuo-
sittain kuluttajahintaindeksin muutosten mukaisesti. Valtio vastaa kustan-
nuksista ennen vuotta 1988 karttuneen eldkeoikeuden osalta. Tdmdn jdl-
keiseltd ajalta karttuneen eliikkeen indeksitarkistukset maksaa tyonan-
taja. Tyonantajan tarkistuksen tulee olla vdhintddn hintaindeksin muutok-
sen mukainen tai 3 %, se kumpi ndistd on pienempi. Valtio maksaa tyon-
tekijdlle erotuksen, jos hintaindeksin muutos on suurempi kuin 3 o/o. Ero-
tus maksetaan SERPS-eldkkeend.

Vapaakirjaoikeuksia tarkistetaan maan keskipalkkojen muutosten mu kai-
sesti.

Eldkeoi keuden s i i rtdm i nen toiseen jdrjestelmidn

Jos tyontekijd siirtyy toisen tyonantajan palvelukseen, hdn voi pyytdd, ettd
karttunut eldkeoikeus siirretdiin uuden tyonantajan eldkejdrjestelmddn.
Tyonantajilla ei ole velvollisuutta suostua siirtoon, mutta arviolta 95 % idr-
jestelmistd hyvdksyy siirrot. Siirron mukana vastuu viihimmdiseldketa-
sosta ja eldkkeen tarkistuksista siirtyy yleensii kokonaan uudelle jdrjestel-
mdlle. Karttunut eldkeoikeus voidaan siirtdd myos tyontekijdn henkilokoh-



taiseen eldkejdrjestelyyn. Tyonantaja vapautuu tdlloin velvollisuudestaan
taata vdhimmdiseltiketaso.

3.2.2. Hen ki l6kohtaiset eldkkeet

Lakisddteistd lisdeldketurvaa korvaavista henkilokohtaisista eldke-
jdrjestelyistd kdiytettidn englanninkielistd nimed'Appropriate Personal
Pension Schemes' (APP). Myos henkilokohtaisen eldkejdrjestelyn tulee
saada OPB:n hyvdksymistodistus. Tdmdn saadakseen sen tulee tayttaa
'suojattuja oikeuksia' koskevat mddriiykset samoin kuin tyonantajakoh-
taisten eldkejdrjestelmien (ks. edelld).

Henkilokohtaisen eldkejdrjestelyn tulee aina olla maksuperusteinen.
Tyonantaja ja tyontekijd jatkavat alentamattomien sosiaalivakuutus-
maksujen maksamista. Sosiaaliministerio siirtElii vakuutusmaksualen-
nuksia vastaavan osan maksusta suoraan tyontekijdn ilmoittamalle
eliiketurvan jdrjestdjdlle. Tdmdn lisdksi valtio maksaa mddriiaikaisena
"kan n ustusl isena" 1 o/o:n tyontekijd n vaku utusma ksu n ala- ia yliitu lorajan
vdlisistd ansioista APP-jdrjestelyyn. Kannustuslisii maksetaan vain 30
vuotta tdyttdneille ty6ntek'ljoille.

APP-eldketurvaa jdrjestdvdt mm. vakuutusyhtiot ja pankit.

4. Lisdeldketurva

Yleistd

S E RPS-eld kkeitd korvaavan eldkejdrjestel miin lisdksi tyonantajat voivat
jdrjestdi#i tyontekijoilleen tiiydentdvdii eldketurvaa. Tiillainen tdydentdvd
lisdeldke voidaan yhdistdd SERPSturvaa korvaavaan lisdeltikkeeseen
tai se voidaan jdrjestdd siitii erillisend. ElSkejdrjestely voidaan hoitaa
tyonantajan omassa sddtiossd tai esim. vakuutusyhtiossd.

Vapaaehtoisista eldkejdrjestelyistd maksetaan tavallisesti vanhuuseliik-
keitd ja perhe-eliikkeitd, mutta myos tyokyvyttomyyseldkkeet ovat yleis-
tymdssd.

Eldkejdrjestelyt ovat tavallisimmin olleet etuusperusteisia, mutta maksu-
perusteisten jdrjestelyjen osuus on viimevuosina huomattavasti kasva-
nut. Myos ntiiden jdrjestelyjen yhdistelmid on olemassa.

Eldkejdrjestelmdiin pddsemiseksi voidaan edellyttdd 1 - 2 vuotta kestii-
nyttd tyosuhdetta ja20 - 25 vuoden ikdd. Tavallisin vanhuuseliikeikd on
65 vuotta sekii miehilld ettd naisilla.
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Etuudet

Etuusperusteisissa jdrjestelmissd vanhuuseldkkeiden karttumisnopeus
vaihtelee. Koska verosddnnokset edellyttdvdt, ettii eldke voi olla korkein-
taan kaksikolmasosaa loppupalkasta, on tavallisin karttumisnopeus 1 /60
vuodessa enintdiin 40 vuoden ajalta. Eldke mddrdtddn tavallisesti 3 - 5
viimeisen tyovuoden keskiansioista. Osa eliikkeestd voidaan muuttaa
verovapaa ksi kertasuoritukseksi. Kertasuorituksen verovapaa en i m md is-
mddrd on puolitoistakertainen loppupalkka. Vanhuuseldke voidaan usein
myontdd varhennettuna.

Maksuperusteisissa jdrjestelmissii vakuutusmaksutaso vai htelee niin, et-
tei tyypillisestd jdrjestelmdstd voida puhua. Uudessa jdrjestelmdssd ty6n-
tekijdn maksu vaihtelee 3 - 5 % palkasta ja tyonantajan 4 - 10 %:iin.
Maksuprosentti voi olla myos kaksiportainen niin, ettd se on matalampi
lakisddteisten eldkkeiden perusteena olevan tulon osasta ja korkeampi
sen ylittiivdstd tulosta.

Kuolemantapauksessa maksetaan tavallisesti 2 - 4 vuosipalkan suurui-
nen kertakorvaus. Sen lisdksi maksetaan usein leskeneliikkeend puolet
edunjdttdjdn vanhuuseldkkeestti. Lapseneldkkeenti voidaan maksaa
1 0 % edunjiitttijiin vanh uuseldkkeestd lasta kohden. Maksuperusteisissa
jdrjestelmissii omaisille maksetaan edunjdttdjdn eldkettd varten karttu-
neet varat. Perhe-eldke voidaan jdrjestdd myos erillisend vakuutuksena.

Tyokyvyttomyysetuutena maksetaan joko prosenttiosuus (esim. 50 %)
loppupalkasta tai se vanhuuseldke, joka olisi maksettu normaalissa van-
huuseldkeidssd (tuleva aika mukaan lukien). Eldke muutetaan yleisessd
eliikeiiissd vanhuuseltikkeeksi.

E16keturvan sdilyminen

E liikevaku utusta koskeva n lai nsiiiiddn non m u kaan eld ketu rva n tu lee siii-
lyd, kun eldkkeeseen oikeuttava tydsuhde on jatkunut kaksi vuotta. Kart-
tunut eliikeoikeus voidaan myos siirtdd toiseen eliikelaitokseen tyosuh-
teen vaihtuessa. Jos oikeutta eldkkeeseen ei ole syntynyt, ty6ntekijdlle
palautetaan tavallisesti maksetut vakuutusmaksut.

Eldkkeiden tarkistaminen

Eldkkeiden tason tarkistukset on sdddetty lailla. Tarkistukset on tehtdvii
sekd vapaakirjoihin ettii maksussa oleviin eldkkeisiin. Vapaakirjoja on tar-
kistettava 5 % vuodessa tai hintaindeksin muutoksen mukaan, sen kumpi
ndistd on pienempi. Yleinen kdiyteinto on, ettd maksussa olevia vapaaeh-
toisia eldkkeitii tarkistetaan niin ettd niiden ostovoima sdilyy.



Vaku utusmaksut ja verotus

Tyontekijdt osallistuvat tavallisesti eldkkeiden rahoitukseen 3 - 6 %:n
suuruisella vakuutusmaksulla. Tyonantajat kustantavat eldkkeet tdmdn
ylittdvdltd osalta.

Jos va paaehtoi nen eldkejd rjestely on verovi ranomaisen hyvd ksymd, ovat
tyona ntajan va ku utusma ksut kokonaa n veroviihen nyskel poisia.Tyonte-
kijd voivdhentdd vakuutusmaksuja verotuksessa enintddn 15 % palkasta
vuotuiseen enimmiiistulorajaan asti (v. 95/96 78 600 puntaa). Saetiofte
peritddn tavallisesti 20 o/o:n vero niistd vakuutusmaksuista, jotka se pa-
lauttaa tyontekijdlle, silloin kun eliikeoikeutta ei ole syntynyt. Tiimii vero
vdhennetiiiin tavallisesti tyontekijdn saamasta palautussummasta.

lVaksettavat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Kuolemantapauksessa
maksettavat kertasuoritu kset ovat ku iten ki n verotonta tu loa.

5. Ty<issd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddtei nen el6keturva

Lakisiiiiteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eliikkeiden mddrdytymisestii ja eldkkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja lson-Britannian vdlilld voimassa EU-ase-
tuksen 1408171ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. EU-
asetus on ylikansallista lainsddddntod ja sitd sovelletaan silloinkin, kun
kansalliset sdddokset poikkeavat sen mddriiyksistd. Suomen ja lson-
Britannian vdlil 15 on myos kahdenviilinen sosiaaliturvasopimus.

Kansallisen lainsddddnndn mukaan tavallinen vanhuuseldke voidaan
sekd maksaa ettd myontdd ulkomaille ilman eri sopimusta. Vdhim-
mdisetuuksina maksettavat eldkkeet, jotka on kokonaan rahoitettu vero-
varoin, voidaan maksaa ulkomaille, jos ne on my6nnetty jo ennen muut-
toa, mutta niitd ei myonnetd ulkomaille jo muuttaneelle.

Ulkomaille maksettaviin lakisiidteisiin eldkkeisiin ei nykyisin tehddi indek-
sitarkistuksia, mutta lakia on ttiltii osin esitetty muutettavaksi.

Tyokyvyttomyyseldkkeet voidaan maksaa ulkomaille vain poikkeusta-
pauksissa ja tilapdisesti. Viihimmiiisetuuksina maksettavia tyokyvyt-
tomyysetuuksia, jotka eivdt perustu vakuutusmaksuihin, ei makseta ulko-
maille myoskddn asetuksen 140817 1 perusteella.

Lisdeldketurva

Jos lsossa-Britanniassa tyoskentelevii ldhtee tilapdiselle tyokomen-
nukselle ulkomaille, hiin voimddrdtyin edellytyksin pysya brittildisen tyon-
antajansa lisdeldkejdrjestelmtissd. Jdrjestelmdssd voi pysya, jos ty6ko-
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mennus kestdd korkeintaan kolme vuotta tai Mdryhtion palveluksessa
korkeintaan 10 vuotta tai tyontekijiin tulot ovat ainakin osittain lsossa-Bri-
tanniassa verotettavia.

Tyona ntajakohtaisessa eld kejd rjestel mdssd syntynyt va paaki rjaoi ke u s
voidaan verosddnnosten mukaan siirtdd toisen maan eldkejdrjestelmddn,
jos tydntekijd on muuttanut maasta lopullisesti eikd hdnelld ole endd tar-
koitusta palata maahan asumaan tai ty6skentelemddn. Eldkeoikeus voi-
daan myos sdiilyttiiii el5kejdrjestelmdssd, jolloin eldke maksetaan aika-
naan myos ulkomaille.

6. Vireillii olevia uudistuksia
Parlamentti hyvtiksyi uuden eldkelain (The Pensions Act 1995) heinii-
kuussa 1995. Suurin osa tiimdn hyvin laajan lain miidrdyksistd tulee voi-
maan 1.4.1997 . Se koskee sekii lakisddteistd eldketurvaa ettii tyonanta-
jakohtaisia ja henkilokohtaisia lisdeldkejSryestelyj6.

Lain mukaan naisten eldkeikdd lakisddteisissii jtirjestelmissii korotetaan
65 vuoteen. Uudistus toteutetaan asteittain vuodesta 2010 alkaen niin,
ettd yhtentiinen eliikeikd miehille ja naisille saavutetaan vuonna 2020.
Tyonantajakohtaisissa el6kejdrjestelmissii yhteniinen eldkeikd on jo pit-
kii lti toteutettu EYtuom ioistu i men Barber-pdiitoksen seu ra u ksen a.

Lain yhtend keskeisend tavoitteena on lisdtd ty6nantajakohtaisten eldke-
jdrjestelmien luotettavuutta. Nykyinen valvova viranomainen, Occupatio-
nal Pensions Board, korvataan suuremmella ja laajemmat toimivaltuudet
omaavalla valvontaorganisaatiolla OPRAlla (Occupational Pensions
Regulatory Authority). Silld on oikeus puuttua jdrjestelmien toimintaan,
tehdii tarkistuksia ja asettaa sanktioita jiirjestelmien hallitusten jtisenille,
tyonantajille, neuvonantajille ja toimihenkiloille, jotka laiminlyovdt velvolli-
suuksiaan.

Tu levien vddri n kdytosten va ra I le perustetaan kom pensaatioj ii rjestel md,
josta eldkkeet maksetaan silloin, kun tyonantajan eldkejdrjestelmdn varat
on menetetty petoksen tai muun vddrinkdytoksen seurauksena. Eldkejdr-
jestelmdt yhdessd rahoittavat sekd OPRAn ettd kompensaatiojdrjestel-
miin.

Lakiin kirjataan myos lisiieldkejdrjestelmien maksukykyisyyden vdhim-
mdiskriteerit sekd joitakin vdhimmdisehtoja jdrjestelmistii maksettaville
etuuksille.
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 liira (lTL) = 0.002657 FIM (keskikurssi lokakuu 1995)

Eliiketurva ltaliassa perustuu ensisijaisesti tyontekoon. Suurin osa pal-
kansaajista kuuluu yleiseen sosiaalivakuutusjiirjestelmddn, jota hoitaa
kansallinen sosiaalivakuutuslaitos, lnstituto Nazionale della Previdenza
Sociale (l.N.P.S). Eldkkeiden lisdksi sosiaalivakuutusetuuksiin kuuluvat
sa i raus- ja 5 itiysajan pdivd rahat, tyottomyyskorva u kset ja perhe-etu udet.
Terveydenhoitopalveluista huolehtii kansallinen terveyspalvelu, joka kat-
taa kaikki maassa asuvat.

Julkisen sektorin,palkansaajilla on omat yleisen sosiaalivakuutusjdrjes-
telmiin elSkkeitd korvaavat jdrjestelmdt, samoin itseniiisillii yrittiijillEi ja
maatalouden harjoittajilla. Myos osalla yksityisen sektorin palkansaajista
ja itseniiisistd ammatinharjoittajista on korvaavat eldkejdrjestelmdt. Eri
el6kejdrjestelmid onkin yhteensd yli 50.

Joillakin korvaavil la jdrjestelmilld, kuten teollisu usalan johtaj ien, esiintyvi-
en taiteilijoiden, toimittajien ja lakimiesten jdryestelmilld, on myos oma hal-
linto-organisaationsa, osa taas on hallinnollisesti l.N.P.S.:n yhteydessd.
l.N.P.S. huolehtii mm. itsendisten yrittiijien, lentohenkilokunnan, julkisen
liikenteen palveluksessa olevien ja sdhkoalan yritysten palveluksessa
olevien erityisjdrjestelmistd.

Niille ltaliassa asuville, joilla ei ole oikeutta tyoeldkkeeseen, voidaan mak-
saa tuloharkintaisena viihimmdisturvana vanhuus- ja tyokyvyttomyys-
eldkkeitS.

Koska lakisiiiiteiset eldkejdrjestelmiit ja niitd tdydentdvdt ammatti- ia ala-
kohtaiset lisdelSkejdrjestelmiit antavat varsin hyvdn eldketurvan, on tyo-
nantajakohtaisen vapaaehtoisen lisdeldketurvan merkitys ollut vdhdinen.
Tdllaista lisiiturvaa on jdrjestetty ldhinnii korkeapalkkaisille johtajille ja
asiantuntijoille.

2. Vdh immdiseldketurva
Vdhimmdiseliikkeiden hallinnosta huolehtii l.N.P.S. Etuudet rahoitetaan
kokonaan verovaroin.

2.1. Vanhuuselake

Ne ltaliassa asuvat, joilla ei ole oikeutta lakisddteiseen tyoeldkkeeseen,
voivat saada tuloharkintaista vanhuuseldkettd (pensione sociale) 65 vuo-
den iiistii. Edellytyksena on, ettd muut tulot ovat yksineliiviilld enintiidn 4
498 250liiraa ja perheellisella 19 082 600 liiraa vuodessa. Eldke on 4 498
250liiraa vuodessa (n. 11 900 FIM) vuoden 1994 tasossa.
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Eldkkeeseen maksetaan tuloharkintainen lisii, jos kaikki verotettavat vuo-
situlot yksineliivdlld ovat yhteensd enintddn 6 123 250 liiraa ja perheelli-
selld 14 017 100 liiraa vuodessa. Lisii on 1 625 000 liiraa vuodessa
(n.4 300 FIM).

Eldkkeet maksetaan kuukausittain 13 kertaa vuodessa, joulukuussa mak-
setaan kaksi erdii.

2.2. Ty okyvytttimyyse ld ke

Tulo- ja tarveharkintaista tyokyvyttomyyseldkettd (pensione d'invaliditd
civile) voidaan maksaa henkilolle, jolla ei ole oikeutta tyoeldkejdrjestel-
mdn tyokyvyttomyyseldkkeeseen. ElSkettd voidaan maksaa myos tyo-
eldkkeen lisdksi (indennitir d'accompagnamento), jos tyoeldke on pieni.
Sokeat ja kuuromykdt ovat oikeutettuja samaan etuuteen (assegno per
ciechi e sordomuti) ilman tulo- ja tarveharkintaa.

Jos edunsaajalla ei tiimdn eldkkeen lisdksi ole oikeutta muuhun eldk-
keeseen, edel lytetdd n vd h i ntdii n 7 4 o/o:n tydkyvyttomyyttai. Tyoeldkkeen
lisdnd eldkettd voidaan maksaa, jos tyokyvyttomyys on 100 %.

Elikkeen mdird on 362 615liiraa kuukaudessa (n.960 FIM).

3. Tytieltiketurva

3.1 . Yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn eldkkeet

3.1.1. Hallinto

Yleisen sosiaalivakuutusjtirjestelmdn hallinnosta vastaa kansallinen
sosiaalivakuutuslaitos, lnstituto Nazionale della Previdenza Sociale
(l.N.P.S) alue- ja paikallistoimistoineen. l.N.P.S. huolehtii myos vakuu-
tusmaksujen kerddmisestd.

l.N.P.S.:n lisiiksi ltaliassa on useita muitakin lakisddteisen eldketurvan
keskuslaitoksia. Ne vastaavat yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmiin eliik-
keitd korvaavien eldkejdrjestelmien hallinnosta. Osa ndistd korvaavista
jdrjestelmistd on LN.P.S.'n yhteydessd, mutta niillii voi silloinkin olla oma
rahasto ja hallintoneuvosto.

Ylin valvova viranomainen on tyo- ja sosiaaliministerio, Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale.
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3.1.2. Rahoitus
Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmtiiin. Tyontekijdn eliikemaksu
on 1.1.1996 alkaen alustavien tietojen mukaan 8,69 % ja tydnantajan
maksu 24,01 o/o vakuutusmaksukaton alle jddvdstii palkasta. Vakuutus-
maksukatto, joka on tullut kdyttoon 1.1.1996, on alustavien tietojen mu-
kaan 132 miljoonaa liiraa (n. 350 700 FIM). Tyonantajalta peritddn lisdksi
muita maksuja niin, ettd tyonantajamaksut yhteensd nousevat toimialasta
riippuen eniirmillddn ldhes 46 %:iin palkoista. Ndiden maksujen lisdksi
tybhantajalta peritiiiin 10 %:n'solidaarisuusmaksu' niistd vakuutusmak-
suista, l6ita tyonantaja maksaa pakollisiin tai vapaaehtoisiin lisiivakuu-
tuksiin. Tyontbkijdimaksut ovat vastaavasti yhteensd noin 10 % palkasta.

Joillakin taloudellisissa vaikeuksissa olevilla alueilla ja aloilla tyonantajien
maksuja on erillisin piriitoksin voitu pienentdi tai poistaa kokonaan. Tyon-
tekijoiltii peritddn tdlloinkin maksut normaalisti.

Valtio takaa yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn etuuksien maksun. Var-
hennetut vahhuuseldkkeet, viihimmdiseldkeet siltii osin kuin niitd ei ole
rahoitettu vakuutusmaksuin ja osa yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn
kokona iseliikemenosta kustan netaan valtion varoi n.

3.1.3. Verotus
Tyonantajan pakolliset vakuutusmaksut ja'solidaarisuusmaksu' ovat ve-
r5vdhennysk6lpoisia. Tyontekijdn sosiaalivakuutusmaksut vdhennetddn
verotettavasta tulosta.

Sosiaalivakuutuksesta maksettavat eldkkeet ovat veronalaista tuloa.

3.1.4. Vakuutusaika
Yleiseen sosiaalivakuutusjdrjestelm66n kuuluvat pakollisesti ne 1 5 vuotta
tdyttdneet palkansaajat, jotka eiviit kuulu johonkin sitii korvaavaan erityis-
jdrjestelmdidn. Vakuutusaikaa on aika, jolta on maksettu pakollisia tai va-
'pa'aehtoisia vakuutusmaksuja. Vapaaehtoisia vakuutusmaksuja void.aan
maksaa mm. opiskeluajalta, lakisiiiiteisen iiitiysloman ajalta ja tyoky-
vyttomyyskorvauksen ma ksuajalta (va paaehtoisesta vakuutu ksesta ks.
kohta 3.1.9.)

3.1.5. Vanhuusel6ke
Vanhuuseliikkeitd koskeva laaja uudistus hyvdksyttiin vuoden 1992 lo-
pussa ja se tulee voimaan asteittain vuodesta 1993 alkaen. Elokuussa
iggS tiatian parlamentti hyvdksyi koko lakisddteistd eldkejdrjestelmeii
koskevan uuilistuksen, joki on osittain tullut voimaan jo 1.1. 1996. Niilla
vakuutetuilla, jotka 1.1.{996 ovat kuuluneet vakuutukseen alle 18 vuotta,



Oikeus eldkkeeseen

Yleistii eldkeikdd nostetaan vuodesta 1994 alkaen asteittain, miehilld 60
vuodesta 65 vuoteen ja naisilla 55 vuodesta 60 vuoteen. ElSkeikdd noste-
taan vuodella joka toinen vuosi. Vuonna 1995 (1 .1.1994 - 31.12.1995) se
on miehitlii 61 vuotta ja naisilla 56 vuotta. 65 ja 60 vuoden eldkeidt saavu-
tetaan vuonna 2002.

Vdhimmdisvakuutusaika eldkkeen saamiseksi on aikaisemmin ollut 15
vuotta, mutta sitd nostetaan uudistuksen jiilkeen asteittain (vuodella joka
toinen vuosi) 20 vuoteen. Vuosina 1995 ja 1996 vdhimmtiisvakuutusaika
on 17 vuotta. 20 vuoden vdhimmdisvakuutusaika on voimassa vuoden
200 1 alusta. Pidennettyd vdhimmdisvakuutusaikaa ei kuitenkaan vaadita
niiltd nyt tyossd olevilta, joilla ei ole mahdollisuutta saavuttaa sitd ennen
65/60 ikdvuoden tdyttdmistd, mutta jotka aikaisempien sddnnosten mu-
kaan olisivat tdyttdneet elSkkeen saamisen edellytykset.

Eldkkeen saaminen edellyttdd tyonteon lopettamista. Ennen vuotta 1993
elSke voitiin maksaa myos tyontekoa jatkavalle.

Eldkkeen mddrdytyminen

Vuoden 1 992 eldkeuudistuksessa eldkkeen mddrdytymisperusteita muu-
tettiin. Tdlld hetkelld ovat voimassa siirtymdkauden siidnnot. Kun uudis-
tus on tdysin voimassa, eliike tulee mddrdytymddn koko tyohistorian ai-
kaisten tulojen perusteella, kuitenkin niin, ettd osa pienipalkkaista ja pal-
katonta aikaa voidaan vdhentdii.

elSkkeet mddrdytyvdt 1.1.1996 jdlkeiseltd ajalta uusien sdantojen mu-
kaan. Uudistuksesta on kerrottu kohdassa 6. Tdssd eldkkeistd on kerrottu
aikaisemman lainsddddnnon mukaisena. Sitd sovelletaan vield pitkdn
siirtymdkauden ajan.

Vuoden 1992loppuun mennessd karttuneen eliikkeen osalta eldke mdd-
rdytyy entisten sdd ntoj en m u kaisesti vi iden vi imeisen vuoden keski pa I kan
pdrusteella. Palkkoja tarkistetaan elinkustannusindeksillii eldkkeen mdii-
rddmistii edeltdviin vuoden tasoon.

Vuoden 1993 alusta lukien ajanjaksoa, jonka keskipalkasta eldke laske-
taan, pidennettiiin asteittain. Niilld, joilla 1 .1.1993 oli vakuutusaikaa yli 15
vuotta, ajanjakso pitenee asteittain 10 viimeiseen vuoteen siten, ettii 10
viimeisen vuoden palkka eldkkeen mddrdytymisperusteena saavutetaan
1.1.2002. Siirtymdaikana eliikepalkka lasketaan ajanjaksolta, joka on 5
vuotta lisdttynd puolella 1.1.1993 ja eldketapahtuman vtilisestd ajasta.
Palkkoja tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaan ja sen
lisdksi 1o/dla.

Jos vakuutusaikaa 1 .1 .1993 on 15 vuotta tai viihemmdn, aika jolta eldke-
palkka lasketaan on 5 vuotta lisdttynd koko 1 .1 .1993 ja eldketapahtuman
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vdliselld ajalla. Palkkoja tarkistetaan samoin kuin edellisessd vaihtoeh-
dossa.

1.1. 1988 tai sen jdlkeen vakuutukseen tulleiden eldke mddrdytyy koko
tyohistorian keskiansioiden mukaan. Palkkoja tarkistetaan elinkustannus-
indeksin muutoksen mukaan ja sen lisdksi 1 o/oila.

Kun el6kkeen mddrdytymisperusteena ovat koko tyohistorian keskitulot,
lasketaan ensin tdmd keskiansio. Tydhistoriasta voidaan sitten poistaa
sellaisia vuosia, joina tulot ovat olleet yli 20 % tdtd keskiansiota pienem-
miit. Vuosia voidaan vdhentdd enintiiiin neljiinnes koko vakuutusajan pi-
tuudesta. Eldke mddrAtSSn tdmdn lyhyemmdn vakuutusajan keskipalkan
perusteella.

Kun eltikkeen laskennassa sovelletaan siirtymdkauden mddrdyksiS, eld-
ke lasketaan erikseen ajalta ennen 1.1.1993 ja sen jdlkeen. Kokonaiseld-
ke on niiin mddrdttyjen eliikkeiden summa.

Eldke lasketaan kaavalla: karttumisprosentti x vakuutusvuodet x eldk-
keen perusteena oleva palkka. Eldkettii voi kartuttaa enintdin 40 vuodel-
ta. Vuotuinen karttumisprosentti riippuu tulojen suuruudesta siten, ettd
prosentti pienenee tulojen kasvaessa. Varsinainen ansiokatto eldkkeen
perusteena oleville tuloille poistettiin vuonna 1988, mutta kiisitteend sitd
edelleen kiytetddin mddrdttiiessd tuloluokkien rajoja eri karttumisprosen-
teille. Jatkossa kdytetddn kuitenkin ansiokaton sijasta termiii rajatulo.
Vuonna 1995 rajatulo oli 57 578 000 liiraa (n. 153 000 FIM) vuodessa. Sitd
pienemmistd tuloista karttumisprosentti on tdysi2 %. Sen ylittdvistd tulois-
ta karttumisprosentti laskee riippuen palkan suhteesta rajatuloon taulu-
kon 1 mukaisesti.

TAULUKKO 1 : Eldkkeen vuotuinen karttumisprosentti erisuuruisten tulo-
jen osalta. C= rajatulo.

Palkka vdlilld

<C

C- Cx1,33

Cx1,33-Cx1,66

Cx1,66-Cx1,90
>Cx1,90

1.1.1993 alkaen
karttunut eliike

karftumis -%

2,OO

1,60

1,35

1,00

0,90

Ennen vuotta 1993
karttunut eldke

karttumis -%

2,00

1,50

1,25

1,00

1,00



Eldkkeen tarkistami nen

Maksussa olevia elSkkeitd tarkistetaan vuoden 1994 alusta lukien vuosit-
tain marraskuussa elinkustannusindeksin muutoksen mukaan. Aikaisem-
min tarkistukset tehtiin kahdesti vuodessa, ja ne oli sidottu sekii hintojen
ettd palkkojen muutoksiin.

Eldkkeen maksaminen

ElSkkeet maksetaan 13 kertaa vuodessa, joista kaksi eriiii joulukuussa.
Niille, jotka lykkddvdt vapaaehtoisesti eliikkeen ottamista 65:n (miehet)
tai 60:n (naiset) vuoden ikddn jo ennenkuin se uudistuksen vuoksi on pa-
kol lista, maksetaan eliikkeeseen lykkdyskorotusta.

Italiassa myos tyoeldkkeelld on tuloharkintainen viihimmiiismddrd (pen-
sione minimale). Se maksetaan, jos eldkkeensaajan ja hdnen perhee_nsd
verotettavat vuositulot ovat pienemmdt kuin vtihimmiiiseldkkeen mddrd
kerrottuna kahdella. Vuonna 1995 vdhimmdismiidrd oli 626 450 liiraa
kuukaudessa (n. 1 660 FIM).

Eldkkeeseen voidaan maksaa myos tuloharkintaista korotusta huol-
lettavista peheenjdsenistS. Korotus on lapsilisiin suuruinen, vuonna 1995
enimmilliiiin 170 000 liiraa kuukaudessa (n.450 FIM).

Kesdl 15 1 995 hyviiksytty eld keu ud istus m u uttaa eliikkeen mddrdytym istd
siltd ajalta, jolta eldkettii karttuu 1.1. 1996 jdlkeen. Muutos ei kuitenkaan
koske niitii, jotka 1.1.1996 ovat olleet vakuutettuja vdhinttiSn 18 vuotta.

3. 1 .6. Tytikyvytttimyyseldke

Ty6kyvyttomyyseldkkeitd uudistettiin vuonna 1984. Silloin otettiin kdyt-
toon kaksi erityokyvyttomyysetuutta. Jos tydntekijdion pysyviisti menettii-
nyt yli kaksi kolmasosaa tyokyvystddn hiinen koulutustaan ja taitojaan
vastaavaan tyohon, voidaan myontdd tydkyvyftomyysavustus (assegno
di invaliditd). Avustus on karttuneen vanhuuseliikkeen suuruinen. Jos
tyokyvyttomyys on tdydellinen ja pysyvd eikd tyontekijdn katsota selviyty-
vdn endd missddn tyossii, maksetaan tydkyvyttomyyseldke (pensione di
inabilitd). Tdhdn eliikkeeseen maksetaan karttuneen vanhuuseldkkeen
lisdksi myos tulevan ajan osuus tyokyvyttomdksitulon ja yleisen vanhuus-
eldkeidn vdliseltd ajalta.

Tyokyvyttomyysavustus tai -eliike voidaan myontdd 18 - 65-vuotiaalle
tyontefilate. Molempien etuuksien saamiseksi vakuutusaikaa tulee olla
vanintaln viisivuotta, joista kolme vuotta tyokyvyttomyyttd edeltdvien vii-
den vuoden aikana. Oikeus etuuteen tarkistetaan aluksivuosittain, myo-
hemmin kerran kolmessa vuodessa. Kun oikeus eldkkeeseen on jatkunut
10 vuotta, eldke myonnetddn pysyvdsti.
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Etuudella on sama tuloharkintainen viihimmdismiiiirii kuin vanhuuseldk-
keelld. Huollettavista perheenjiisenistti voidaan maksaa lisiiii samoin
kuin vanhuuseliikkeeseen (ks. kohta 3.1.5.). Jatkuvan avun tarpeessa
olevalle henkilolle voidaan myontdd elSkkeeseen hoitolisS, joka on
580 000 liiraa kuukaudessa (n. I 540 FIM).

Avustus ja eldke maksetaan 13 kertaa vuodessa ja niitd tarkistetaan sa-
moi n ku i n van h u useliikkeitd. Ty6kyvytt6myysavustusta maksetaan van-
huuseldkeikddn asti. Aika, jolta avustusta maksetaan luetaan vanhuus-
eldkkeeseen oikeuttavaksi vakuutusajaksi. Avustus muutetaan auto-
maattisesti van h u useldkkeeksi, jos si i hen on oi keus. Tyokyvyttomyyseld-
kettii sen suaan ei muuteta vanhuuseliikkeeksi, vaan sen maksaminen
jatkuu myos eliikeidn tdyttdneelle.

3.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eliikettii voidaan myontdd leskeneldkkeend samoin edellytyksin
nais- tai miesleskelle ja lapseneldkkeend lapselle. Eldkettd voidaan mak-
saa myos entiselle puolisolle, jos edunjdttiijii oli maksanut hdnelle elatus-
apua. Jos nditd edunsaajia ei ole, eldke voidaan joissakin tapauksissa
maksaa muulle ldhiomaiselle.

Oikeus eldkkeeseen

Eldke voidaan myontd6, jos edunjdttiijdi oli eldkkeensaaja, taijos hdn oli
tiiyttdinyt tyokyvyttomyyseldkkeen tai vanhuuseldkkeen vakuutusaika-
edellytykset.

Lapseneliikettii maksetaan alle 18-vuotiaalle edunjdttdjiin huollettavana
olleelle lapselle. Jos lapsi opiskelee triysipdivdisesti, voidaan eldkettd
maksaa kunnes hdn tdyttdd 26 vuotta. Jos lapsi on tyokyvyton, makse-
taan eliikettii ilman ikdrajaa.

Jos edunjdttajalH eiollut etuuteen oikeutettua puolisoa tailapsia, voidaan
perhe-eldke maksaa muulle ldhiomaiselle. Vanhemmille eldke voidaan
maksaa, jos ndmd olivat taloudellisesti riippuvaisia eldkkeenjdttdjdstd,
tydkyvyttomiEi tai tiiytttineet 65 vuotta, mutta heilld ei ole oikeutta omaan
eldkkeeseen. Jos eldkettd ei makseta vanhemmille, se voidaan maksaa
ed u njdttdjdn h uol lettavina ol lei I le sisaru ksi lle.

Eldkkeen mddriytyminen

Perhe-eldke lasketaan edunjdttdjiin tyokyvyttomyys- tai vanhuuseldk-
keestd tai karttuneesta vanhuuseliikeoikeudesta. Leskeneldke on 60 %
siitd. Lapseneliike on toisen vanhemman kuoleman jdlkeen 20 o/o lasta
kohden. Tiiysorvon eliike on 60 o/o, jos lapsia on yksi ja 40 % lasta koh-
den, jos lapsia on useampia. Muille omaisille maksettava eliike on 15 %
kullekin edunsaajalle. Perhe-eldkkeet eivdt kuitenkaan yhteensii voi ylit-



td6 edunjEittEijdn eldkkeen tai eliikeoikeuden mddrdd. Eliikkeen vdhim-
miiismtiiirii on sama kuin vanhuuseltikkeessd (ks. kohta 3.1.5).

Jos edunjiitttijti ei ollut tdyttdnyt vaadittavia vakuutusaikaehtoja ja oikeut-
ta perhe-eldkkeeseen eiole, voidaan omaisille maksaa kertakorvaus. Se
on vdhintddn 43 200liiran (n. 110 FIM) ja enintdiin 129 600 liiran (n. 340
Fl M) suuruinen. Korvaus myonnetddn ensisijaisuusjiirjestyksessii : edun-
jdttdjdin puoliso, lapset ja vanhemmat.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitii tarkistetaan kuten vanhuuseldkkeitd elinkustannusindeksin
muutoksen mukaan (ks. kohta 3.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan 13 kertaa vuodessa samoin kuin vanhuuseliike. Jos
leski avioituu uudelleen elSke lakkaa. Leskelle maksetaan silloin kahden
vuoden eldkettd vastaava kertakorvaus.

3.1.8. Mahdollisuus siirt)rii varhennetulle elfrkkeelle

Vanhuuseliikkeen voi ltaliassa saada ennen yleisen eldkeiiin tiiyttiimistii,
jos tyoskentelyyn perustuvaa vakuutusaikaa on vdhintddn 35 vuotta. Tiil-
lainen pitkddn tyohistoriaan perustuva el6ke (pensione di anzianitd) mak-
setaan normaalin vanhuuseliikkeen suuruisena ilman varhennusvdhen-
nyksid. Hallituksen tavoitteena on kuitenkin viihentdd varhaista vanhuus-
eliikkeelle siirtymistd. Eldkkeen myonttimisessd on siksi ollut viime vuosi-
na rajoituksia.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevien ja tuotantoaan uudelleen organisoi-
vien yritysten tyontekijdt voivat siirtyd eldkkeelle viisivuotta ennen yleistd
elikeikdd. Eldike on tdlloin sen vanhuuseliikkeen suuruinen, joka ty6nte-
kij-ille olisi maksettu, jos hdn olisijatkanut tyontekoa yleiseen eldkeikddn
asti.

3.1 .9. Vapaaehtoinen vakuutus

Opiskeluaikana, lakisdiiteisen iiitiysloman aikana ja tyokyvytt6myyskor-
vauksen maksuaikana eliikettti voi kartuttaa ja eliiketurvan sdilyttdd mak-
samal la vapaaehtoisia vakuutusmaksuja. Vakuutusmaksut riippuvat idstd
ja aikaisemmasta palkkatasosta. Eldkettd kartuttavana tdllaista aikaa voi-
daan ottaa huomioon yhteensd enintddn 5 vuotta.

Ty6ntekijdt, jotka lopettavat tyonteon ennen ku i n vdh i mmdisvaku utusaika
va n h u useldkeoi keuden saam iseksi on tdyttynyt, voivat jatkaa vaku utusta
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vapaaehtoisesti. Vapaaehtoiseen vakuutukseen voi kuulua kunnes va-
kuutusaikaa on yhteensd 20 vuotta.

Oikeus kuulua vapaaehtoiseen vakuutukseen edellyttiiii, ettii pakollisia
vakuutusmaksuja on maksettu kolmelta vuodelta viiden vapaaehtoiseen
vakuutukseen liittymistd edeltdvdn vuoden aikana tai ettd pakollisia va-
kuutusmaksuja on maksettu yhteensii viideltd vuodelta.

Vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmaksu mddrdtddn kolmen viimei-
sen tyoskentelyvuoden keskimiiiirdisten viikkoansioiden perusteella. Va-
kuutusmaksuprosentti on sama kuin tyossd olevilla (ks. kohta 3.1.2.).

3.2. Yrittiij ien eldkejdrjestelmdt

Yrittdjien ja itsen6isten ammatinharjoittajien eldkejdrjestelmid on 14.
INPS hoitaa maanviljelijoiden, kdsityoldisten ja liikealalla toimivien itse-
niiisten yrittdjien eldkejdrjestelmi6. Niistd maksettavat etuudet ovat pitkdlti
yhteneviit palkansaajien etuuksien kanssa. Ennen vuotta 1990 eldkkeet
laskettiin maksetuista vakuutusmaksuista, mutta nykyisin ne ovat ansioi-
hin suhteutettuja samoin kuin palkansaajien eliikkeet.

Yrittdjien eldkejdrjestelmissii eldkeikd on jo nykyisin miehilld 65 vuotta ja
naisilla 60 vuotta.

Monilla vapaiden ammattien harjoittajilla kuten lddkdreilld, arkkitehdeilld,
ketiloilla, farmaseuteilla ja asianajajilla on omat eldkejdrjestelmiinsii, joilla
on myos itsendinen hallinto. Lisdtietoja ndistd jdrjestelmistii antavat kysei-
set laitokset.

3.3. Teollisuuden johtotehtdvissd olevien eldkejirjestelmd

Teollisu usalan johtavassa asemassa olevat toimihenkilot kuuluvat yleisen
sosiaalivakuutusjiirjestelmdn sijasta INPDAI-jiirjestelmddn. Jdrjestelmd
on pakollinen kaikille alalla toimiville. Sitd tdydentdvd eldkejdrjestelmii on
PREVINDAI.

INPDA|-jiirjestelmiistd maksetaan vanhuuseldkettd 65 vuotta tdyttdneelle
miehelle ja 60 vuotta tdyttdneelle naiselle, jos vakuutusaikaa on vdhin-
tddn 15 vuotta. Eldke on aikaisemmin voitu maksaa alennettuna viisivuot-
ta ennen yleistd eldkeikdd. Tdmd varhennusmahdollisuus poistuu yleisen
sosiaalivakuutusjiirjestelmiin eldkeidn nousun myotd. 35 vakuutusvuo-
den jilkeen elSke voidaan kuitenkin myontdd itistd riippumatta.

Eldikettd karttuu enintiidn 30 palvelusvuodelta viiden viimeisen vuoden
keskipalkan mukaan 2,6 - 1,3 o/o vuodessa vuotuisen ansiokaton (195
000 000 liiraa) alle jddvistd tuloista. Karttumisprosentti on 2,6 oA 65 000
000 liiran tuloihin asti, 1,6 % 65 000 001 ja 130 000 000 liiran vdlisistd
tuloista ja 1,33 % tdmdn ylittdvistti tuloista ansiokattoon asti. Eliikkeen
mddrdytym isperusteena oleva ajanjakso tu lee pitenemiiSn koko tyoh isto-



rian pituiseksi samoin kuin yleisessti sosiaalivakuutusjdrjestelmiissd.

Perhe-eldkettii maksetaan vdhintddn kahden vakuutusvuoden jdlkeen
edunsaajien lukumiiiiriistd riippuen 60 - 100 % edunjiitttijiin karttuneesta
(karttumisaikana kdytetddn vdhintddn 15 vuotta) tai maksussa olleesta
vahuuseldkkeestii.

Tyokyvyttdmyyseldkettd voidaan maksaa kahden vakuutusvuoden jdl-
keen. Eldke on karttuneen vanhuuseldkkeen suuruinen. Karttumisaikana
kdytetddn vdhintddn 10 vuotta, jos tyokyvyttomyysaste on 50 - 80 % ia 15
vuotta jos se on yli 80 %.

I NPDA|-eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin yleisen sosiaalivakuutusjdr-
jestelmiin elirkkeitd. Jos eliikeoikeutta eiodotusaikojen vuoksisynny, voi-
daan vakuutusmaksut maksaa takaisin.

Tyonantajan vakuutusmaksut lNPDAl-jiirjestelmiidn ovat 14,8 - 17,0 o/o

palkoista ja tyontekijdn 7,65 - 7 ,85 % vuosipalkasta.

PREVINDAI -lisdvakuutus oli aikaisemmin pakollinen, jos tyonantaja ei
ollut jdrjestdnyt muuta tiiysin vastaavaa lisiiturvaa. PREVINDAI on mak-
su perustei nen jd rjestel md. Tyontekija ja tyonantaja maksavat molemmat
1,5 - 3 % vuositulosta tulojen mddriistd riippuen. Jdrjestelmddn ei ole
otettu uusia jdsenid huhtikuun 1993 jdlkeen yksityisid eldkejdrjestelmiS
koskevasta uudesta laista johtuen.

4. Lisdeldketurva
Lakisiiiiteistd tyoeldketurvaa tdydentdvdd lisdeldketurvaa on jdrjestetty
sekd tyomarkkinasopimuksiin perustuen koko toimialaa koskevana ettd
tyonantajan vapaaehtoisesti jdrjestdmdnd. Yksi merkitttivistd alakohtai-
sista lisdieldkejdrjestelmistii on kaupan johtotehtdvissii olevien eld-
kejiirjestelmd, joka toisin kuin teollisuuden johtajien eldkejdrjestelmd ai-
noastaan tdydentdd lakistidteistd eldketurvaa.

Ensimmtiinen lisdeldkejdrjestelmid koskeva laki annettiin vuoden 1992
eliikeuudistukseen liittyen huhtikuussa 1993. Tdmd laki tulee muutta-
maan merkittdvdsti lisdeldketurvan jdrjestdmistapoja ja sen verotusta
koskevia mddrdyksid.

Kau pan johtotehtdvissd olevien eldkejiirjestel md

Kaupallisen alan johtajien lisdeldkejdrjestelmti, FPDAC, tdydentdd yleistd
sosiaalivakuutusjdrjestelmdti, mutta ei korvaa sitd. Jdrjestelmdstd mak-
setaan lisdeldkkeind vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeitd. FP-
DAC-eldi kkeitd tdydentiiti Previ r 9 1 -jdrjestel md.

Vanhuuseliikeikd FPDAC-jdrjestelmdssd on vuonna 1995 miehillti 61 ja
naisilla 56 vuotta. Eldkeikd nousee samoin kuin yleisessii sosiaalivakuu-
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tusjdrjestelmdssd asteittain miehilld 65:een ja naisilla 60 vuoteen. Vdhim-
mdisvakuutusaika eldkkeen saamiseksi on 15 vuotta. Eldke voidaan
maksaa varhennettuna kuten INPDAI-eldke.

Vanhuuseliike on 1/30 12 viimeisen vakuutusvuoden keskipalkasta (vuo-
sittaisen ansiokaton alle jddvdstd palkan osasta) kerrottuna vakuutusvuo-
sien mdiiriilld (enlntddn 30 vuotta). Aikaa, jolta eldkkeen perusteena ole-
vat tulot mddrdytyvdt pidennetddn vuodella joka vuosi, kunnes eldke
mddrdytyy 20 vuoden tulojen perusteella vuodesta 2002 alkaen. An-
siokatto on 36 108 000 liiraa (1995). Vuoden 1994 alusta alkaen karttu-
neesta vanhuuseliikkeestd puolet voidaan muuttaa kertakorvaukseksi.
Ennen vuotta 1994 karttunut eldke voidaan muuttaa kertakorvaukseksi
kokonaan.

Jos vanhuuseldkeoikeutta ei synny, vakuutusmaksut maksetaan takaisin
4 o/o:n korolla.

Tyokyvyttomyyseldkettti voidaan maksaa viiden vakuutusvuoden jiilkeen.
Eldke on karttuneen vanhuuseldkkeen suuruinen. Karttumisaikana ktiyte-
tddn kuitenkin aina vdhintddn 15 vuotta.

Myos perhe-eldkkeen saaminen edellyttdd viiden vuoden vakuutusaikaa.
Lesken-eliike on 60 % ja lapsen-eliike lasta kohden 15 % edelld mainitus-
ta tyokyvyttomyyseld kkeen mddrdstd tai ma ksussa olevasta eldkkeestd.

FPDAC-eldkkeitd tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon 75 o/o elin-
kustannusindeksin mu utoksesta.

Previr 91 -vakuutus on teollisuuden johtajien PREVINDAI-vakuutusta
vastaava maksuperusteinen jdrjestelmd, jolla tiiydennettidn FPDAC-
eldkkeitd. Sekd tyontekijd ettd tyonantaja maksavat vakuutusmaksua,
joka muodostuu yksilollisestd ja tasasuuruisesta osasta. Yksilollinen mak-
su riippuu tyontekijdn idstd. Tasasuuruinen maksu on 6 000 000liiraa vuo-
dessa, tyontekijd maksaa siitd 900 000 liiraa.

M u ut ty<in a ntajakohta iset eldkejdrjestel miit

Koska lakisddteinen eldkejdrjestelmd ja johtajien tyoehtosopimuksiin
perustuvat eldkejdrjestelmtit ovat hyvin kattavia, ovat tydnantajakohtaiset
lisdeldkejdrjestelyt tdhdn asti olleet harvinaisia. Lisiiturvaa on jdrjestetty
ldhinnd erittdin korkeapalkkaisille tyontekijoille ja henkiloille, jotka tyos-
kentelevdt tilapdisesti ltaliassa. Tavallisimpia ovat tdlloin olleet maksupe-
rusteiset jdrjestelyt, joissa tyontekijdn maksuosuus on 2 - 4 o/o palkasta ja
kokomaksu4-6%o.

Uuden lisdeldketurvaa koskevan lain tarkoituksena on edistiS rahastoiv-
ien lisdeldkejdrjestelmien perustamista. Eldketurva tulee lain mukaan jdr-
jestdd itseniiisessd sddtiossd tai kassassa. Toimiluvan jiirjestelmtille an-
taa tyo- ja sosiaaliministerio. Jos sekii tyonantaja ettd tyontekijdt osallistu-
vat rahoitukseen, tulee molemmilla olla edustajat jdrjestelmdn hallinto-
elimissd.



Vakuutusyhtiot, rahalaitokset ja lakisddteistd eldketurvaa hoitavat organi-
saatiot voivat perustaa avoimia kassoja, joihin voivat liiftya sellaiset tyon-
tekijdt, jotka eivdt kuulu muuhun kassaan.

Vaku utusmaksut ja verotus

FPDAC-jdirjestelmiin maksut ovat tyonantajalta 11,6 o/o ja tydntekijtiltti
1,0 o/o palkasta 77 616 000 liiran vuosiansiokattoon asti.

Vapaaehtoiset vakuutusmaksut ovat verovdhennyskelpoisia mddrdtyin
edellytyksin. Maksut tulee mm. suorittaa 'Cassa di Previdenzaan', joka
vastaa ldhinnd sddtiotd. Muussa tapauksessa tyonantajan maksut katso-
taan tyontekijdn tuloksi eikd tyonantajan tai tyontekijdn maksuja voi vd-
hentdd.

Eldkkeet ovat tavallisesti kokonaan verotettavaa tuloa.

Uusi lisdelSkelaki tulee muuttamaan vakuutusmaksujen ja eldkkeiden ve-
rotuskohtelua. Vakuutusmaksut ovat uuden lain mukaisissa eliikejiirjes-
telmissd verovdhennyskelpoisia vain mddrdttyyn yldirajaan asti. Lisdksi
vakuutusmaksuista peritddn erityistd 15 %:n veroa, joka hyvitetddn aika-
naa n eldkkeistii myon nettiivi nii verovdhen nyksind.

5. Tycissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta ja eldkkeiden maksamisesta toiseen maahan ovat Suomenja ltalian vdlilld voimassa EU-asetuksen 1408171 ja sen toimeen-
panoasetuksen 574172 mddrdykset. Kahdenvdlistd sosiaaliturvasopi-
musta ei ltalian ja Suomen vdlilld ole. EU-asetus on ylikansallista lain-
sidddntod ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset sdddokset poik-
keavat sen mdiirdyksistd.

Kansallisen lainsiiiidiinnon mukaan kaikki ltaliassa tyoskentelevdt ovat
periaatteessa sielld vakuutettuja kansalaisuudesta riippumatta

Lakisiidteiset tyoeldkkeet voidaan myontdd ja maksaa toiseen maahan
sekd ltalian ettd ulkomaan kansalaiselle. Vanhuuseliikkeen tuloharkin-
taisten lisien, 35 vuoden vakuutusajan perusteella maksettavan varhen-
netun vanhuuseliikkeen ja tyokyvyttomyysavustuksen myontiiminen ja
maksaminen ulkomaille edellyttdS, ettd edunsaaja on tyoskennellyt ja
maksanut vakuutusmaksuja ltaliasssa vdhintddn viisi vuotta. Asetuksen
1408171perusteella nditti etuuksia ei myonnetd eikd makseta ulkomaille.

Tuloharkintaista viihimmiiiseldkettEija tyokyvyttomyysetuuksiin maksetta-
vaa hoitolisdii ei makseta ulkomaille. Nditd etuuksia ei makseta ulkomail-
le mydskddn asetuksen 140817 1 perusteella.
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6. Vireilld olevia uudistuksia
Valtion talouden velkaantuneisuutta ja kasvavia eldkemenoja on haluttu
hillitd nopeuttamalla vuoden 1 992 el6keuudistuksen voimaansaattamista
ja leikkaamalla eldkkeitd edelleen. Erityisestivarhaiseliikkeelle siirtymistd
on haluttu vdhentdd. Varhaiseliikkeiden mdiird onkin kasvanut 211 o/o

vuodesta 1980 vuoteen 1993, kun tavallisten vanhuuseldkkeiden miitird
samana aikana kasvoi vain 34,1 %. Piidministeri Berlusconin hallitus oli
sisdllyttdnyt leikkaussuunnitelmat vuoden 1995 talousarvioon. Tygl-
tekijajarjeatojen voimakkaasta painostuksesta johtuen hallitus kuitenkin
poisti ne budjetista ja asetti tyomarkkinajdryestojen edustajien muodosta-
man tyoryhmdn pohtimaan eldkemenojen supistamista.

Pa rlamentti hyvd ksyi eloku u ssa 1 995 eldi kejd rjestel m ie n lalaa u ud istus-
ta koskevat lakiesitykset. Uudistus merkitsee koko eldkejdrjestelmtin pe-
rusteellista muutosta. Se koskee kaikkia eri tyontekijdryhmid - julkisen ja
yksityisen sektorin palkansaajia, itsendisiii yrittdjid sekd maanviljelijoitii -
ja yhtendistdd niiden tdhdn asti erilaista eliiketurvaa.

Uuden elSkejdrjestelmdn on myos tarkoitus jiittdd nykyistd enemmdn tilaa
tyonantajakohtaisille, rahastoiville lisdeldkejdrjestelmille. Niiden verotusta
koskevaa lainsdiiddntod uudistettiin samassa yhteydessd.

Uuden lain mukainen vanhuuseliike tulee mddrdytymddn koko tyohistori-
an aikana maksettujen vakuutusmaksujen miidrdn perusteella ja on siinti
mielessii'maksuperusteinen'. Kunkin vuoden eldkkeet rahoitetaan kui-
tenkin samana vuonna kerdtyilld vakuutusmaksuilla, joten rahoitus pe-
rustuu edelleen jakojdrjestelmddn. Karttunutta elSkettd ei tyossdoloaika-
na eniid tarkisteta hinta- tai palkkaindeksilld, vaan tarkistukset perustuvat
BKT:n keskimiiiirtiiseen vuotuiseen kasvuun viiden tarkistusta edeltdvdn
vuoden ajalta.

Eldkkeelle voi uudessa vanhuuseldkejdrjestelmdssd siirtyii haluamanaan
ajankohtana 57:n ja 65 ikdvuoden viililld. Eldkkeen mddrd on kuitenkin
sita pienempi, mitii aikaisemmin eldkkeelle siirrytdiin, koska ajanjakso jol-
le karttunut eliikeoikeus eldkettd mddrdttiiessii jaetaan pitenee. Jousta-
van eliikeidn tullessa voimaan poistuu kokonaan mahdollisuus jddddi
varhennetulle eldkkeelle pitkdn vakuutusajan perusteella. Tdmtin ns. se-
niorieldkkeen myontdmiskriteereitd tiukennetaan asteittain jo siirtymdai-
kana.

Uusieldkejdrjestelmd tulee voimaan asteittain vuoden 1996 alusta. Yli 18
vuotta vakuutusmaksuja maksaneiden eldkkeet mddrdytyviit aikaisempi-
en sddntojen mukaan. Sitd vdhemmdn aikaa vakuutuksessa olleiden
eldkkeet mddrdytyvdt sekd vanhojen ettii uusien sddntojen mukaan pro
rata -periaatteella: vanhojen sddntojen mukaan ajalta ennen vuotta 1996
ja uusien sddntojen mukaan vuoden 1996 jdlkeiseltd ajalta. Kokonaisuu-
dessaan uusi jdrjestelmii joustavine eltikeikineen koskee vasta vuonna
1 996 vakuutukseen tulevia.



7. Osoitteita
Tyo- ja sosiaaliministerid, Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, Via Flavia 6, l-00187 Roma.

Kansallinen sosiaalivakuutuslaltos, lnstituto Nazionale della Previdenza
Sociale (l.N.P.S), Via Ciro ilGrande 21,1-00144 Roma.

Julkishallinnon tydntekijoiden kansallinen vakuutuslaitos, lnstituto
Nazionale di Previdenza pet i Dipendenti dell'Amministrazione Publica
(INPDAP), Via S. Croce in Gerusalemme 55, l-00185 Roma.
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l-00162 Roma.
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Itdvalta

1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 shillinki (ATS) = 0.439 FIM (keskikurssitammikuu 1995)

ElSketurva perustuu ltdvallassa tyontekoon, asumiseen perustuvaa
vdhimmiiiseliiketurvaa ei ole. Tyoeldketurvasta on sdddetty useassa eri
laissa. Ndist6 kattavin on yleinen sosiaalivakuutuslakivuodelta 1956 (All-
gemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG). Se koskee mm. kaupan-
ja teollisuuden tyontekijoitii ja toimihenkiloitd sekd kaivostyontekijoitii ja
tiettyjd itsendisid ammattinharjoittaja. Vuoden 1993 lopussa kaikista
tyoelSkevakuutetuista 86,2 o/o ol i tdmiin lain mukaan vaku utettuja.

Itseniiisten yrittdjien ja vapaiden ammaftinharjoittajien eliiketurvasta on
siddetty vuonna 1 979 annetussa elinkeinonharjoittajien sosiaalivakuu-
tuslaissa (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, GSVG). Samana
vuonna siddettiin myos maanviljelijoiden sosiaalivakuutuslaki (Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BSVG) ja vapaiden ammatinharjoittajien so-
siaalivakuutuslaki (Bundesgesetz tiber die Sozialversicherung freiberufli-
ch selbstdndig Erwerbstdtigel FSVG). Maanviljelijoiden elSkelaki koskee
itsendisid maatalousyrittdjiii. Maataloustyontekijoihin sen sijaan sovelle-
taan yleistd sosiaalivakuutuslakia. FSVG:n mukaisesti vakuutettuja ovat
lddkdrit ja apteekkarit. Oma eldkelakinsa on myos notaareilla (NVG).
GSVG:n ja FSVG:n mukaan vakuutettuja oli vuoden 1993 lopussa yh-
teensd 7,1 o/o kaikista eldkevakuutukseen kuuluvista ja BSVG:n mukaan
vakuutettuja 6,7 o/o.

Julkisen sektorin sopimuspalkkaiset tyontekijdt ovat ASVG:n mukaan va-
kuutettuja. Muut julkisen sektorin tyontekijdt eivdt kuulu el6kevakuutuk-
seen. Valtio maksaa heille korvausta elSkkeelltioloaikana.

Koska lakisiiiiteinen eldketurva on varsin hyvd, ei ty6nantajien jdrjestdmd
lisdeliiketurva ole kovin yleistd. On arvioitu, ettd sitd olisi jdrjestetty
n. 10 %:lle palkansaajista. Tavallisesti lisdeldketurvalla katetaan se osa
ansioista, joka ylittiid lakisddteisen eliikkeen perusteena olevan enim-
miiistulorajan.

2. Vdhimmdiseldketurva

Itiivallassa ei ole viihimmdiseldkejdrjestelmdd. Jos tyoeldke jdd pieneksi,
voidaan siihen maksaa korotuksena ns. tasoituslisiiii (ks. kohta 3.1.5.).
Vammautuneet voivat saada invalidihuoltolain mukaisia etuuksia. Viime-
sija isena toimeentu lona on osavaltioittai n jd rjestetty sosiaal iapu.
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3. Tycieldketurva

3.1 . Palkansaajien yleinen eldkejdrjestelmd

Yleisen sosiaalivakuutuslain mukaan vakuutettuja ovat kaupan ja teol-
lisuud.en tyontekijrit ja toimihenkilot, maataloustyontekijdt, kaivos--ja rau-
tatiealan tyontekijdt, oppisopimussuhteessa olevat sekd itsenhisistd
gppa.tinharjoittajista mm. kritilot, muusikot, taiteilijat ja matkaoppaat.
Myos julkisen sektorin sopimuspalkkaiset tyontekijdlovat tdmdn Iain mu-
kaan vakuutettuja. Eri ammattiryhmien etuudet ovat pddpiirteissdiin sa-
mat- Kaivostyontekijoilld on kuitenkin muita paremmat etuudet ja rauta-
tiealan tyontekijoilld on joitakin lisdetuuksia.

3.1.1. Hallinto

sosiaalivakuutuslaitokset kuuluvat tyo- ja sosiaaliministerion hallinnon-
alaan. Kaikkien vakuutuslaitosten yhteisend keskuselimend toimii ltdval-
lan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto (Hauptverband der osterreichis-
chen sozialversicherungstrdger). Se hoitaa laitosten yhteisid asioita ja
toimii niiden edustajana sekd kotimaassa ettd kansainviilisissii asioiss-a.
Sosiaaliturvasopimusasioissa se toimii yhdyselimend.

Yleisen sosiaalivakuutuslain mukaisen eldketurvan hallintoa hoitavat
Tyontekijoiden eldkevakuutuslaitos (Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter), Toimihenkiloiden eldkevakuutuslaitos (pensionsiersicherung-
gqnstgl.t der Angestellten), ltdvallan kaivostydntekijdiden vakuutuslaitds
(Versicherungsanstalt der osterreichischen Bergbaries) ja ltdvallan rauta-
tieldisten vakuutuslaitos (Versicherungsanstalider ost-erreichischen Ei-
senbahnen).

vakuutetuilla ja tyonantajilla on edustajansa vakuutuslaitosten ja keskus-
liiton hallinnossa.

Itdvalta

3.1.2. Rahoitus

Eldkevakuutuksen rahoitus perustuu jakojdrjestelmiidn. Eldkelaitoksilla
on. yhteinen tasausrahasto. Menot katetaan pddosin vakuutettujen ja
tyonantajien vakuutusmaksuilla sekii tasausrahastosta saaduilla vdroill-a.
Jos vakuutusmaksut eivdt riitii kattamaan kustannuksia, maksaa valtio
erotuksen yleisistd verovaroista. Valtio kustantaa kokonaan vdhimmdise-
ldketason saavuttamiseksi maksettavasta ns. tasoituslisdstd aiheutuvat
kustannukset. Yleisen sosiaalivakuutuksen eliikemenosta valtion osuus
oli 14,4 o/o.

Vakuutusmaksujen perusteena olevilla tuloilla on ala- ja yldrala. Vuonna
]oo.5 alqraJq on 3 452 shiilinkiii (n. 1 s00 FtM) jaytdrija gz ado shiilinkid
(n. 16 600 FIM) kuukaudessa. Tyontekijdn vakuuutusmaksu on 10,25 oh
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ja tyonantajan maksu 12,55 o/o ylaraian alle jddvistd tuloista. Jos tulot jdd-
Vd[alarajan alle, ei vakuutusmaksuja tarvitsee maksaa'

3.1.3. Verotus

Tyonantajan ja tyontekijdn vakuutusmaksut ovat kokonaan verovdhen-
nyst<elpoisia." ElSkkeet 

-ovat 
verotettavaa tuloa. EldkelSiset maksavat

eiaf f ebsta lisdksi 3,5 o/o sa i rausva ku utusma ksua eliikeldisten sa i rausva-
kuutukseen. Lapseneldkkeestd sairausvakuutusmaksua ei kuitenkaan
peritd.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutus on pakollinen kaikille ltdvallassa tyosuhtees..sa ole-ville tyon-
tekiioille ia toiririhenkiloille, joiden kuukausiansiot ylittdvdt 3 452 shillinkid
fn. I StO FIM). Vakuutukse-en kuulumisen alaikdrajaa ei laissa ole mainit-
iu, mutta kouiutusaikoja voidaan lukea vakuutusajaksil5 vuotta tafta-
neille, samoin vapaaehtoinen vakuutus voidaan ottaa 1S-vuotiaana.

Vakuutusaikaa on pakollinen ja vapaaehtoinen vakuutusmaksuaika ja pa-
kollista vakuutusaikaa korvadvat ajat (ersatzzeiten). Pakollista vakuutus-
aikaa ovat tyosuhdeajat, joilta mak'setaan vakuutusma[suj9. Sitii korvaa-
valta ajalta vakuutusmakiuja eitarvitse maksaa. Tdllaisia aikoja ovatmm'
koulu-'ja opiskeluajat 1 5 vuoden tdyttdmisestd, asepalveluaika,. ditiy.s-
rahakalsi, iastennditoaika sekii vuodesta 1971 alkaen sairaus- ja tyot-
tomyys pd ivii ra ha ka udet.

Koulu- ja opiskeluaika otetaan kokonaan huomioon vain laskettaessa
vdhimnidisv'akuutusaikoja elSkeoikeuden saamiseksi. Jotta niilld olisivai-
kutusta elSkkeen mdiirddn, tulee niiltii maksaa vakuutusmaksut' Vakuu-
tusmaksu on tdlloin lukio- tai keskiasteen opintojen alalta2 052 shillinkidi
kuukaudessa ja yliopisto-opintojen alalta 4 1 01 shillinkidi'

48 kuukautta lapsen syntymiistii voidaan lukea pakollista vakuutusaikaa
korvaavaksi ajaksi t<urimhtte tahansa lapsen vanhemmista. Edellytykse-
na on, ettd vanhemmalla on myos muuta vakuutusaikaa. Jos toinen lapsi
syntyy tiimdn 48 kuukauden jakson aikana, piitittyy ensimmdinen lapsen-
hoitoaika ja uusi48 kuukauden jakso alkaa.

3.1.5. Vanhuuselike

Oikeus eldkkeeseen

ElSkeidn tdyttdneelld henkilolld on oikeus elSkkeeseen, jos jokin seuraa-
vista vakuutusaikavaatimuksista tdyttyy:

tr lS0pakollistavakuutusmaksukuukautta,



180 vakuutuskuukautta viimeisten 30 vuoden aikana tai

tr 300 vakuutuskuukautta, jolloin korvaavia aikoja voidaan ottaa
huomioon 1.1.1956 jdlkeiseltd ajalta.

Miehet voivat saada vanhuuselSkkeen tiiytettyddn 65 vuotta ja naiset
tdytettyddn 60 vuotta. Jou I u ku uss a 1 992 tehdylld lai n mu utoksel la na isten
yleinen vanhuuseldkeikd tullaan korottamaan asteittain 65 vuoteen alka-
en vuodesta2024. Eldkeikdd nostetaan puolella vuodella vuosittain siten,
ettti se on 65 vuotta vuonna 2033.

Eldkkeen miiiiriiytym i nen

Vanhuuseldke on vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvd prosentti-
osuus eliikkeen perusteena olevista ansioista. Karttumisprosentti riippuu
vakuutusajan pituudesta. 360 ensimmdiseltd kuukaudelta (30 vuodelta)
eldkettd kartuu 1,9 o/o vuodessa ja sen jdlkeen 361. - 540. kuukaudelta
(15 vuodelta) 1 ,5 %. Korkein mahdollinen eliike on 80 % eldkeperustees-
ta. Vakuutusaikaa on silloin 544 kuukautta (45 vuotta 4 kuukautta).

Vuonna 1993 voimaan tulleen uudistuksen jdlkeen eldkkeen karttumista
korotetaan tietylld kertoimella viimeisiltd yleistd elSkeikddi edeltdviltd vuo-
silta. Miehilld korotus alkaa 61 vuoden idstd ja naisilla 56 vuodesta. Pienin
kerroin on 1,020408 ja suurin 1,111111. Tdysi 80 %:n eliike voidaan siten
kartuttaa jo 480 vakuutuskuukaudessa eli 40 vuodessa. Eldke ei ndin-
kiidn voi nousta yli80 %:in perusteena olevista tuloista.

Eldkkeen karttumista lapsenhoitoajalta muutettiin vuoden 1 993 eldkere-
formin yhteydessd. Lapsen syntymdn jdlkeiseltd 48 kuukauden lapsen-
hoitoajalta karttuu nyt eldkettd erityisen eldkeperusteen mukaan. Vuonna
1995 eldkeperuste on 6 111 shillinkid (n. 2 680 FIM) kuukaudessa. Sitd
tarkistetaan vuosittain samoin kuin eliikkeitd. Jos lapsenhoitoajalta on
myos tyotuloja, lasketaan eldkeperusteet yhteen. Eldkettd ei kartu sa-
manaikaisesti kahden lapsen hoidosta. Kun uusilapsisyntyy, alkaa eldke
karttua tiimiin hoidosta ja aikaisempi lapsenhoitoaika pddttyy. Lapsenhoi-
toaika luetaan ensisijaisesti sen vanhemman hyvdksi, joka on hoitanut
lasta.

Eldkkeen perusteena kdytetddn eldkkeellejddmisvuotta edeltdvien 180
parhaan vakuutusmaksu ku ukauden ( 1 5 vuoden) tuloja. Tulot tarkistetaan
eliikkeen myontdm isvuoden tasoon vuosittai n mddrdttdvdl lii kertoi mel la,
joka seuraa vakuutettujen nettopalkkojen kehitystd. Tulot lasketaan yh-
teen ja jaetaan luvulla 210. Kuukausitulot mddrdytyvdt ndin 14 palkan- ja
eldkkeenmaksukuukauden mukaa n (1 5x14=21 0). Eldikkeen laskennassa
huomioon otettavilla tuloilla on vuotuinen yldraja. Vuonna 1995 myonnet-
tdvdn eldkkeen korkein mahdollinen eldkkeen perusteena oleva kuukau-
situlo on 33 151 shillinkid (n.14 550 FIM).

Eldkkeeseen maksetaan lapsikorotusta jokaisesta alle 18-vuotiaasta
huollettavasta lapsesta. Jos lapsi opiskelee, maksetaan lapsikorotusta
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kunnes lapsitdyttdi 27 vuotla. Tyokyvyttomdstd lapsesta
rotusta ilman yldikdr$aa. Lapsikorotus on 300 shillinki
kuukaudessa lasta kohden.

maksetaan ko-
d (n. 130 FIM)

Itdvallassa ei ole vdhimmdiseldkettd, mutta tyoeldkkeeseen voidaan
maksaa ns. tasoituslisiid, jos eldke ja muut tulot yhdessii jiiiivdit alle elii-
kelajin mukaan mddrdytyvien ohjearvojen. Tasoituslisd on ndiden ohjear-
vojeh ja mu iden tu lojen erotu ksen su u ru i nen.Va n h u usel6 kkeessd vuoden
t S-SS bnlearvot ovat yksin asuvalle 7 710 shillinkid (n. 3 380 FIM) ja avio-
parille 1i 000 shillinkid (n. 4 800 FIM) kuukaudessa. Kustakin huolletta-
vasta lapsesta ohjearvoa korotetaan 821 shillingilld (n. 360 FIM).

Jos eliikkeensaaja jatkaa tyontekoa ty6ssii, josta on maksettaya pakolli-
nen tydeldkemaksu ja tulot tdstd tyostd ylittdvdt 7500 shillinkid, makse-
taan vanhuuseliike osaeldkkeend. Osaeliike on 85 % tdydestd eldkkees-
td, jos vakuutusmaksukuukausia eldkkeen alkaessa oli 360 tai vdhem-
mah. eHkeprosentti kasvaa jokaista tdmiin ylittdvdd vakuutuskuukautta
kohden 0,25 prosenttiyksikkod. Jos vakuutuskuukausia on 420, makse-
taan siten tdysi el6ke. Tyoskentelyn pdiityttyd lasketaan karttunut uusi
eld ke ja va n h u useld kettd korotetaa n vastaavasti.

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa samoin kuin palkat. Jos eldkkeen
ottamista myohennetiitin yleisestd eldkeidstd, maksetaan eldkkeeseen
lykkdyskoro[usta jokaisesta 12 kuukauden jakso-sta, jolla vakuutusaika
jatkuu. Korotus on2o/o eldkkeestii vuotta kohden 61 - 65-vuotiailla naisil-
1a,3 o/o 66 - 70-vuotiailla ja 5 o/o 71 vuotta tdyftdneilldi.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta va-
kuutettujen nettopalkkojen muutoksen mukaan. Nettopalkalla tarkoite-
taan vakuutusmaksujen perusteena olevia tuloja, joista on vdhennetty
sosiaalimaksut.

3. 1 .6. Tytikyvytttimyyseldke

Tyokyvyttomyyseliikkeistii,ltihinnd niiden terveydentilaan liittyvista myQl-
tdm iskriteerei6ta, on eri I I iset mdiiriiykset koskien tyontektjoitii, toi m i henki-
loitti ja kaivostyontekrjoitii. Tydntekijoiden ty6kyvyttomyyseldke on nimel-
tiiiin-'lnvaliditdtspension' ja toimihenkiloiden tyokyvyttomyyseldke 'Be-
rufsunfdhigkeitspension'. Eliikkeiden myontiimisehdot ovat ty_ontekUoilla
ja toimihenkiloil[e kuitenkin ldhes yhtenevdt. Eldkkeet mddrdytyvdt sa-
moin molemmissa jdrjestelmissd.



Oikeus eliikkeeseen

Oi keus eld kkeeseen edel lyttdd, ettd joki n seu raavista vakuutusa ikavaati-
muksista tdyttyy:

tr 180 pakollista vakuutusmaksukuukautta,

E 60 vakuutuskuukautta viimeisten 10 vuoden aikana, 50 vuotta
tdyttdneeltd vakuutuskuukausia vaaditaan lisdksi kuukausi jokaista
kuukautta kohti, jolla ikii ylitttiei 50 vuotta, kuitenkin enintddn 180,

E 300 vakuutuskuukautta, jolloin korvaavia aikoja voidaan ottaa
huomioon 1.1.1 956 jdlkeiseltd ajalta.

Eldkkeen myontdmisen ehtona on lisdksi, ettii vakuutetulla eiole oikeutta
vanhuuseliikkeeseen tai varhennettuun vanhuuseldkkeeseen pitkdn
vaku utusajan tai alentu neen tydkyvyn perusteel la.

Koulutetulle tyontekijdlle ja toimihenkilolle eldke voidaan myontdd, jos
tyokyky on ruumiillisen tai henkisen tilan vuoksi alentunut yli puolet siitd,
mikd se on terueelld tyontekijdillld, jolla on vastaava koulutus, tiedot ja
taidot. Ammattitaidottomalle tyontekijdlle eldke voidaan puolestaan
myontdii, jos hdn ei ruumiillisen tai henkisen tilansa vuoksi kykene ansait-
semaan puolta terveen tyontekijdn ansioista sellaisessa tyossd, jota hd-
neltd hdnen aikaisemman ty6kokemukensa perusteella kohtuudella voi-
daan edellyttdd.

Eldkkeen mddrdytyminen

El6ke mddrdytyy lisineen ja vdhimmdismddrineen muuten samoin kuin
karttunut vanhuuseldke, mutta alle 56-vuotiaan eldkkeeseen lasketaan
ns. tulevaa aikaa tyokyvyttomdksi tulon ja S6-vuotispdivdn vdlinen aika.
Aika lasketaan kuukausina ja se nostaa eliikeprosenttia vastaavasti. Eld-
keprosentti ei tdlld tavoin laskettuna kuitenkaan voi nousta yli 60 %:iin.
Jos elSkettd ilman tulevan ajan huomioonottamista on karttunut yli 60 o/o,

maksetaan karttunut eldke.

Eldkkeen maksaminen ja tarkistaminen

Eldke voidaan myontdd toistaiseksi tai mddrdajaksi. Se maksetaan 14
kertaa vuodessa. Eliikkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd
(ks. kohta 3.1.5.).

3.1.7. Perhe-eldke

Oikeus el5kkeeseen

Edunjdttdjdn on tdytynyt olla tyokyvyttomyys- tai vanhuuseldkkeelld tai
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hiinen on tdiytynyt olla vakuutettuna sama viihimmdisaika kuin tyo-
kyvyttomyyseldkkeen saamiseksi edellytetddn (kohta 9.1.6.). Lyhyin va-
kirutusaikaedellytys on siis 5 vuotta viimeisten 10 vuoden aikana.

Eldkettd voidaan maksaa mies- tai naisleskelle, entiselle puolisolle tai
edunjdittiijtin lapselle, lapsenlapselle tai edunjdttdijiin puolison lapselle.
Lapsbnlapselle tai puolison lapselle eldkettii voidaan maksaa, jos ndmd
ovat asuneet samassa taloudessa edunjdttdjdn kanssa. Lapsenlapsen
on tdytynyt olla edunjdttdjdn eldtettdvdnd.

Eldkkeen miidrdytyminen

Leskeneliikkeen mdtirdytyminen muuttui 1 . 1 . 1 995, jolloin perhe-eldkeuu-
distus tulivoimaan. Aikaiiemmin naislesken eldke oli 60 % edunjdttdjdn
tyOkyvyttomyys- tai vanhuuseldkkeestti ta! jos edunjdtt6jd ei vielS ollut
dtafke-etffi, 6O U siitd tyokyvyttomyyseldkkeestd, johon edunjdttdjdlld
kuollessaan olisi ollut oikeus. Mieslesken eliike oli 2/3 naislesken eldk-
keen mddrdstd.

1 . 1 . 1 995 alkaen mies- ja naislesken eliike mddrdytyy samalla tavoin. Ta-
voitteena on, ettd perheen kdytettdvissii olevat tulot vastaavat mahdolli-
simman hyvin perheen aikaisempaa tulotasoa, ja ettii toisaalta ylikom-
pensaatiolia vdltytddn. Eldkettd mddrdtttiessd otetaan siksi huomioon
molempien puolisoiden tulot. Eldkeprosenttion aina viihintdtin 40.ja enin-
tiiiin 60. Taikfa eltikeprosentti saadaan jakamalla edunsaajan eldkkeen
perusteena olevat tulot edunjdtttijiin eliikkeen perusteena olevilla tuloilla.
bsamfilri pyoristetitdn kolmen desimaalin tarkkuuteen ja kerrotaan lu-
vulla 24. Eldkeprosentti saadaan viihentiimdl16 tdmd luku luvusta 76.

Jos leskeneldke ja lesken omat tulot yhteensd ovat alle 16 000 shillinkid
kuukaudessa, korotetaan eldkeprosenttia niin, ettd tdmii kuukausitulo
saavutetaan. Eldkeprosentti ei kuitenkaan ndinkddn saa nousta yli
60:een. Edunsaajan tulojen muuttuessa lasketaan eldkeprosentti uudel-
leen. Leskeneltikkeeseen voidaan maksaa tasoituslisdii samoin kuin
vanhuseldkkeeseen, mutta lapsikorotuksia ei makseta.

LapsenelSke kullekin lapselle on toisen vanhemman kuoleman jdlkeen
40'% leskeneldkkeestd ja tiiysorvoille 60 %. Leskeneldke ja lapseneliik-
keet eivtit yhteensd kuitenkaan voi olla enempdii kuin 110 % edunjEittdjdn
eliikkeestii.

Elikkeen maksaminen ja tarkistaminen

Leskeneldke maksetaan ilman aikaralaa,jos puolisoilla on yhteinen lapsi
taijos leski on tyokyvyton. Eldkettd maksetaan 30 kuukauden ajan puoli-
son kuoleman j6lkeen, jos:

leski oli puolison kuollessa alle 3S-vuotias ja avioliitto oli kestdnyt
alle 10 vuotta fios avioliitto oli kestdnyt 10 vuotta, maksetaan elSke
ilman aikarajaa)



avioliitto solmittiin, kun edunjdttiijti olijo ttiyttEinyt 65 vuotta
(naispuolinen 60 vuotta), mutta ei vield ollut hakenut eldkettd eikd
avioliitto puolison kuollessa ollut vielii kestdnyt kahta vuotta (jos
avioliitto oli kestdnyt kaksivuotta, maksetaan eldke ilman ikdirajaa)

avioliitto solmittiin, kun edunjiittiijii olijo saanut pddtoksen vanhuus-
ta i tyokyvyttomyyseldkken myontd m isestd. El6 ke ma ksetaan td l-
loinkin ilmanaikarajaa, jos puolisot olivat olleet naimisissa vdhintddn
3 vuotta ja heilld oli korkeintaan 20 vuotta ikiieroa tai jos he olivat
olleet naimisissa vdhintddn 5 vuotta ja ikderoa on enintddn 25
vuotta tai ikderosta riippumatta, jos he olivat olleet naimisissa
viihintddn 10 vuotta.

Kun leski solmii uuden avioliiton, leskeneliike lakkaa. Jos eldke oli mydn-
netty ilman aikarajaa, maksetaan kertakorvauksena 35 kuukauden eldke.

Lapseneliikettd maksetaan kunnes lapsi tayttae 18 vuotta. Eldkkeen
maksamista voidaan erillisen hakemuksen perusteella jatkaa yli tdmdn
idn, jos lapsi opiskelee tai on tyokyvyton.

Eldkkeet maksetaan 14 kerlaa vuodessa ja niitd tarkistetaan samoin kuin
vanhuuseldkkeitd (ks. kohta 3.1.5.).

3.1.8. Mahdollisuus siirtyd varhennetulle eldkkeelle

Yleisen sosiaalivakuutuslain mukaan vakuutetuilla on useita mahdolli-
suuksia siirtyti eldkkeelle ennen yleistd eldkeikdd. Varhennettua vanhuus-
eldkettd voidaan maksaa pitkdn vakuutusajan, tyottomyyden tai alentu-
neen tyokyvyn perusteella. Lisdksi voidaan maksaa osa-aikaeliikettd.

Vuoden 1993 eldkereformin yhteydessii pddtettiin miesten ja naisten
eldkeikien yhtendistdmisestii myos varhaiseltikkeiden osalta. Naisten elii-
keikdd tullaan nostamaan vuodesta 2019 alkaen puolella vuodella vuosit-
tain niin, ettd se on 60 vuotta vuonna 2028.

Varhennettu vanhuuseldke pitkdn vakuutusajan perusteella

Pitkdn vakuutusajan perusteella voidaan maksaa varhennettua vanhuus-
eldkettd (Vozeitige Alterspension bei langer versicherungsdauer) 60
vuotta tdyttdneelle miehelle ja 55 vuotta tdyttdneelle naiselle.

ElSkkeen saaminen edellytttiii, ettd hak'rja on ollut vakuutettuna 420 va-
ku utusku u ka utta (35 vuotta). Tdstii ajasta pakol I ista vaku utusmaksuai kaa
tulee olla 24 kuukautta viimeisten 36 kuukauden aikana lai 12 viimeistd
kuukautta. Sairaus- tai tyottomyyspdiviiraha-aika katsotaan ttissd pakolli-
seksi vakuutusmaksuajaksi.

Eldke on karttuneen vanhuuseldkkeen suuruinen. Eldkkeen maksaminen
edellyttdd tyonteon lopettamista. Alle 3 288 shillingin kuukausitulot eivit
kuitenkaan estii eldkkeen maksamista. Eliike muutetaan tavalliseksi van-
h u uselii kkeeksi yleisessd van hu useldkeidssii.
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Varhen nettu van h u useldke alentu neen tytikyvyn perusteel la

Varhen nettua van h u useld kettd a lentu neen tyokyvyn perusteel la (Vozeiti-
ge Alterspension wegen geminderter Arbeitsfiihigkeit) voidaan maksaa
55 vuotta tdyttdneelle vakuutetulle, jos seuraavat vakuutusaikoja koske-
vat ehdot tdyttyvdt:

tr vakuutusaikaa on vdhintddn 120 vakuutuskuukautta viimeisten 240
kuukauden aikana (10 vuotta 20 vuodesta) tai 180 pakollista
vakuutusmaksukuukautta (1 5 vuotta) tai 300 vakuutuskuukautta
(25 vuotta) ja

tr viimeisten 36 kuukauden aikana on pakollista vakuutusmaksuaikaa
vdhintddn 24 kuukautta (kaksivuotta kolmesta) taiviimeisten 180
kuukauden aikana 36 kuukautta (kolme vuotta viidestdtoista).

Lisdksi edellytetddn, ettd vakuutettu on ollut samassa tai samantyyp-
pisessd tyossd vdhintddn puolet viimeisten 15 tyovuoden aikana eikd hdn
terveydentilansa vuoksiendd kykene ansaitsemaan puolta siiti, mitd ter-
ve tyontekijd vastaavassa tyossd ansaitsee. Eldke on karttuneen van-
huuseliikkeen suuruinen.

Varhen nettu van h u uselSke tyrifttimyyden perustee! la

Tyottdmyyden perusteella voidaan maksaa varhennettua vanhuuseltiket-
td (Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit) 60 vuotta tdyttdneelle
miehelle ja 55 vuotta tdyttdneelle naiselle, jos vanhuuseldkkeen my6nt5-
miseksi vaadittava vdhimmiiisvakuutusaika tiiyttyy. Lisdksi edellytetiiiin,
ettii vakuutettu on saanut tydttomyyspdivdrahaa tai sairausajan piiivdra-
haa viimeisten 15 kuukauden aikana vdhintiidn 52 viikkoa. El6ke on kart-
tuneen vanhuuseldkkeen suuruinen.

Osa-aikaeldke

Vuodesta 1993 alkaen on ollut mahdollisuus siirtyd osa-aikaeldkkeelle
(gleitpension). lkaii ja vakuutusaikaa koskevat myontdmisedellytykset
ovat samat kuin pitkdn vakuutusajan perusteella maksettavassa varhais-
eldkkeessd. Osa-ai kaeliikkeen myontdm inen edel lyttdii ku iten ki n tyonte-
on osittaista jatkamista joko entisessd tai uudessa tyosuhteessa.

Osa-aikaeliike on 70 o/o karltuneesta tdydestd vanhuuseldkkeestd, jos
tyoaikaa on vtihennetty kokoaikatyostd niin, ettd se on korkeintaan 20
tuntia viikossa taijos osa-aikaty6tii on viihennetty puoleen aikaisemmas-
ta. Eldke on 50 % tdydesti eldkkeestS, jos kokoaikatyotd on vdhennetty
niin, ettd se on korkeintaan 28 tuntia viikossa tai osa-aikatyotd on vdhen-
netty niin, ettii se on korkeintaanT0 % aikaisemmasta.
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3.1.9. Vapaaehtoinen vakuutus

15 vuotta tiiyttdneet ltiivallassa asuvat henkilot, jotka eivdt kuulu pakolli-
seen vakuufukseen, voivat liittyd vakuutukseen vapaaehtoisesti (Selbst-
versicherung). Aikaisemmin vakuutukseen kuulu neet voivat ottaa vapaa-
ehtoisen jatkova ku utu ksen (Weiterversicherun g).

Vakuutusmaksu on 22,8 o/o mddrdtystd maksuperusteesta. Vuonna 1994
vakuutus maksoi 4 788 shillinkid kuukaudessa henkilolle, joka ei aikai-
semmin ole kuulunut pakolliseen vakuutukseen. Jatkovakuutuksen hinta
riippuu pakollisen vakuutuksen aikaisesta tulotasosta. Vuonna 1994 se
vaihteli 1374 shillingistd 9 576 shillinkiin kuukaudessa.

Vammaista lasta kotona hoitavalla vanhemmalla on mahdollisuus ottaa
vapaaehtoinen vakuutus siihen asti kunnes lapsi tayttae 30 vuotta
(Selbstversicherung fur Zeiten der pflege eines behinderten Kindes). Va-
kuutusmaksut tiistii vakuutuksesta maksetaan perhekulujen tasoitusra-
hastosta.

Vakuutusaika vapaaehtoisessa vakuutuksessa voidaan lukea tietyin ra-
joituksin pakollis6n vakuutuksen vdhi mmdisvakuutusaikoih in. Vakuutuk--sia 

hoitavat samat el6kelaitokset kuin pakollisia vakuutuksiakin ( ks.kohta
3.1.1.).

Vapaaehtoisella vakuutuksella voidaan myos korottaa lakisiiiiteisten
etuu ksien tasoa (Hoherversicherung).

3.2. Yrittdj ien eldkeidriestelmd

Yrittdj ien eldkejdrjestel mdstii ma ksetaan sa moja eld kkeitd ldhes samoi n
edellytyksin kJin-palkansaajien eldkejdrjestelmdstd. Eri lakisddteisissd
eld kdjd rjestel m issd ttiytetyt vaku utusajat lasketaan yhteen eld kettd mdd-
rtittdessii. Eldkkeen laskee ja maksaa se eliikelaitos, jossa eliikkeen-
hakija on ollut pisimpdiin vakuutettuna viimeisten 15 vuoden aikana'
Muissa jdrjestelmissd tdytetyt vakuutusajat otetaan huomioon niin kuin ne
olisivat eliikkeen maksavassa jiirjestelmdssd tdytettyjti. Jos vakuutusajat
palkansaajien ja yrittdjien eldkejdrjestelmissd ovat pddllekkdisid, on pal-
kansaajien jdrjestelmd ensisijainen.

Yrittdjien eldkevakuutusmaksu on 12,5 % vakuutusmaksukaton alle jdd-
vistii tuloista. Vakuutusmaksukatto oli yrittdjilld 44 100 shillinkid vuonna
1 995.

4. Lisdeldketurva

Itiivalta

Tyonantajakohtaisiin eldkejdrjestelmiin kuuluu arviolta vain 10 Totyonteki-
$ista. Lakisiidteisen eldkejdrjestelmdn eliikekatosta johtuen tyonantaja-
kohtaisten jdrjestel mien merkitys niiyttiid kuiten ki n olevan kasvamassa.
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Maan hallitus on myos aktiivisesti pyrkinyt edistdmddn niiiden jdrjestel-
mien syntymistd. Vuonna 1990 sdddettiin eldkekassalaki ja yritysel6-
kelaki. Eliikekassalaissa on annettu ne mddrdykset, jotka eldkejdir:jestel-
miin tulee tayttaa saadakseen verohelpotuksia. Yrityseldkelaki turvaa
tyontekijdiden eldkeoikeuksia.

LisdelSketurva voidaan ltdvallassa jiiryesttiS vakuutusyhtiossS, eldkekas-
sassa tai sddtiossii tai tyonantajayrityksen kirjanpidollisilla varauksilla.
Kaikilla jdrjestdmistavoilla on mahdollisuus saada etuja verotuksessa.

Etuudet

Jdrjestelmiin ptiSsemiseksi edellytetiiiin yleisesti, ettd tyosuhde on jatku-
nut 1 - 5 vuotta ja ettd tyontekijd on tdyttdnyt 20 - 25 vuotta. Yleinen
vanhuuseldkeikd on 65 vuotta miehilld ja 60 vuotta naisilla. Varhaiseldk-
keelle voi siirtyd viisi vuotta aikaisemmin, mutta tdilloin eldkkeen mddrd
pienenee.

Vanhuuseldkkeitd maksetaan yleensd vain niille, joiden tulot ylittdvdt
lakisddteisen eldkkeen ansiokaton. Eliikkeen tavoitetaso 40 palvelusvuo-
den jdlkeen on 60 - 80 % eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Eldk-
keen perusteena kdytetdin tavallisesti viimeisen vuoden tai 3 - 5 viimei-
sen vuoden keskiansioita.

Etuusperusteisissa jtirjestelmissd vakuutusmaksut eldkekaton alle jiid-
vdstd palkan osasta on usein 1-5%ja 5- 10 % eldkekaton ylittdvdstd
tulosta.

Leskeneldkkeend maksetaan tavallisesti 60% ja lapsen eldkkeend 10 %
(20 % tdysorvolle) siitd vanhuuseldkkeestii, joka edunjdttdjdlle olisi mak-
settu normaalissa eltikeitissti (tuleva aika mukaanlukien).

Tyokyvyttomyyseldkkeend maksetaan usein 60 % karttuneesta vanhuus-
eldkeoikeudesta tai siitd vanhuuseldkkeestd, joka olisi maksettu normaa-
lissa van h uuseldkeitissd (tuleva aika mukaanlukien).

Eldkeoikeuden siiilyminen riippuu eltikkeen jdrjestdmistavasta. Eldkeoi-
keus sdilyy tyosuhteen pddtyttydkin aina siihen eldkkeen osaan, joka on
rahoitettu tyontekijdn vakuutusmaksuin, mutta yleensii koko karttunee-
seen eliikkeeseen vdhintddn viiden tyovuoden jdlkeen. Karttuneen eldk-
keen mddrii voidaan maksaa myos hetityosuhteen pddttyessS.

Eldkkkeiden tason tarkistukset ovat pakollisia vain joissakin eldkejdrjes-
telmissd. Pakolliset tarkistukset tehdddn vuosittain samoin kuin lakisdd-
teisissd eldkkeissd.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tdydentdvd eldketurva on yleensii suurimmaksi osaksi tyonantajan kus-
tantamaa. Jos tyontekijdltd peritddn maksuja, ne peritdtin vain lakisddtei-



sen jarjestelmiin ansiokaton ylittdvdstd tulon osasta. Vakuutusmaksujen
verovdhennyskelpoisuus riippuu eldkkeen rahoitustavasta. Verotus suosii
eliikekassajiirjestelmiii. Pddsddntoisesti sekd tyonantaja ettd tyontekijd
voivat vdhentdd vakuutusmaksut.

Lisdeldkkeet ovat eldketurvan jdrjestdmistavasta riippuen kokonaan tai
osittain verotettavaa tuloa. Vakuutusyhtioiden maksamat kertasuoritukset
sen sijaan ovat verovapaita.

5. Tyrissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuul umisesta, vakuutusaikojen hyvdksilu-
kemisesta, eliikkeiden mddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta toi-
seen maahan ovat Suomen ja ltdvallan vdlilld voimassa EU-asetuksen
1408171 ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 miidrdykset. EU-asetus
on ylikansallista lainsiididdntod ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalli-
set sdddokset poikkeavat sen mddrdyksistd. Suomen ja ltdvallan vdlilld
on myos kahdenvdlinen sosiaaliturvasopimus.

Kansallisen Iainsddddnnon mukaan lakisddteiset eldkkeet voidaan mak-
saa ulkomaille myos ilman maiden viilistd sosiaaliturvasopimusta.

6. Vireillii olevia uudistuksia
Ldkisddteisen eldkejdrjestelmdn laaja uudistus on toteutettu vuonna 1993
ja se tulee voimaan asteittain. Tdlld hetkellii keskustellaan siitii, ovatko
uudistustoimenpiteet riittdvid hillitsemddn kasvavia eltikemenoja. Ongel-
mana on erityisesti varhainen eldkkeellesiirtyminen. Sekti varhennetulla
vanhuuseldkkeel16 ettii tyokyvytt6myyseldkkeellii olevien mdtirdt ovat jat-
kuvasti kasvaneet.

Lisdeldketurvaa koskevista uudistuksista on kerrottu kohdassa 4. Halli-
tuksen tavoitteena on ollut edistdd erityisesti rahastoivien eldkejdrjestel-
mien perustamista.

7. Osoitteita

Itdvalta
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Kanada

1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 dollari (CAD) = 3.240 FIM (keskikurssi syyskuu 1995)

Kanadassa on kansaneldkejdrjestelmii, josta maksetaan vanhuuseldk-
keitd sekd viihimmtiistoimeentulon turvaavaa tulotakuulisdd ja puoliso-
avustusta niille maassa asuville, jotka tiiyttiiviit asumista koskevat vdhim-
mdisaikavaatimukset. Tulotakuulisii on erillinen tuloharkintainen etuus.
Puolisoavustus, joka myos on tuloharkintainen, tdydentdd eldkeldisparis-
kunnan toimeentuloa ja antaa vdh immdistoimeentulon leskille.

Kansaneldkejdrjestelmdn lisdksi Kanadassa on lakisddteinen tyoeldke-
jdrjestelmd, johon kuuluvat ldhes kaikki palkansaajat ja yrittdjdt. Jdrjestel-
mdstii maksetaan a nsiosidon na isia va n h u us-, tyokyvyttomyys- ja perhe-
eldkkeitd. Jdrjestelmd kattaa koko liittovaltion Qu6beci6lukuunottamatta.
Liittovaltion perustuslaki antaa provinsseille oikeuden irrottautua liittovalti-
on lakisdSteisestd eldkejdrjestelmdstii, jos se perustaa oman vastaavan
tasoisia eldkkeitd myontiiviin eld kejdrjestel mdnsd. Qu6bec on kdyttdnyt
tdtd mahdol lisu utta hyvdkseen ja perusta n ut oma n tyoelai kejii rjestel md n,
josta myonnettiivtit etuudet ovat kuitenkin ldhes samat kuin liittovaltion
jdrjestelmdssd.

Jotkut provinssit maksavat liittovaltion lakisddteisiin eldkkeisiin provins-
sikohtaista lis66. Lisdd maksetaan yleensd niille pienituloisille eliikkeen-
saajille, joilla on oikeus liittovaltion maksamaan tulotakuulisddn.

Tyonantajakohtaisiin ja tyomarkkinasopimuksiin perustuviin lisdeldkejdr-
jestelmiin ku u luu arviolta puolet pal kansaajista.

2. Vdhimmdiseldketurva

2.1 . Kansaneldkejirjestelmd

Kansaneltikkeitd koskeva vanhuuseldkelaki, 'Old Age Security Act', tuli
voimaan vuonna 1952. Lain perusteella myonnetddn enimmdismddrdl-
tddn tasasuuruisia, asumisajan mukaan karttuvia vanhuuseliikkeitd
(OAS), jotka suurituloisilta eldkeldisiltd kdytdnnossd peritddn takaisin
verotuksen yhteydessd. Tyoeldkkeitd koskevat lait, 'Canada Pension
Plan, (CPP)' ja 'Qu6bec Pension Plan, (QPP)', tulivat voimaan vuonna
1 966. Niiden perusteella myonnettdvistd etuuksista kerrotaan tarkemmin
Iuvussa kolme.

Koska tyoelSkelait tulivat tiiysin voimaan vasta 10 vuoden kdynnistysvai-
heen jdlkeen vuonna 1976, tiiydennettiin kansaneldkejiirjestelmiin
vanhuuseldketurvaa vuodesta 1 967 alkaen tuloharkintaisella tulotakuu-
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lisdlld (Guaranteed Income Supplement,GlS). Sen tarkoitus oli alunpitden
tdydentdd kansaneldkkeitd vain tyoeldkelakien 1 0 vuoden voimaantulo-
ajan. Tulotakuulisdii ei kuitenkaan poistettu, vaan se jiii kansaneldkejdr-
jestelmdn pysyvdksi osaksi. Vtihimmiiisturvaa parannettiin edelleen tulo-
harkintaisella puolisoavustuksella (Spouse's Allowance, SPA), jota on
maksettu vuodesta 1 975 vanhuuseliikeliiisen puolisolle. Vuodesta 1 985
alkaen etuuteen ovat tuloharkinnan perusteella olleet oikeutettuja myos
60 - 64-vuotiaat Kanadassa asuvat lesket. Tyokyvyftomyyseldkkeitd ei
kansaneldkejdrjestelmdstd makseta.

2.1.1. Hallinto

Sosiaaliturvan hallintoa on Kanadassa viime vuosina uudistettu. Useim-
mat eri ministerioiden vastuualueella olleet liittovaltion maksamat sosiaa-
lietuudet on koottu yhden ministerion, 'Department of Human Resources
Development', alaisuuteen. Ministerion erityinen osasto' lncome Security
Programs Branch' vastaa sekd kansaneldkejdrjestelmiin ettd Kanadan
tyoeldkejdrjestelmdn hallinnosta. SillS on aluetoimisto jokaisessa provins-
sissa sekd paikallisia palvelupisteitd suurimmissa kaupungeissa. Osas-
ton Ottawassa sijaitseva kansainvdlisten toimintojen jaosto (lnternational
Operations Division) vastaa sosiaaliturvasopimusten perusteella tehdyis-
td eldkehakemuksista ja maksettavista etuuksista.

2.1.2. Rahoitus

Kansaneliikejdrjestelmdn etuudet rahoitetaan liittovaltion yleisilld verova-
roilla.

2.1.3. Verotus

Vanhuuseliike on henkilokohtaisessa tuloverotuksessa veronalaista tu-
loa. Jos eldkkeensaajalla ei kansaneldkkeen lisdksi ole muita tuloja, on
eltike kuitenkin vdhennyksistd johtuen verotonta tuloa. Jos taas eliikkeen-
saajan muut nettotulot ylittdvdt 53 215 dollaria vuodessa (vuonna 1996),
peritddn vanhuuseldkkeestii ylimddrdinen vero, joka on 15 % tulorajan
ylitt6vistd tuloista ja voi merkitd koko vanhuuselSkkeen perimistii takaisin
verotuksessa. Tuloraja on pysynyt samana jo usean vuoden ajan.

Tulotakuulisii ja puolisoavustus eivdt ole verotettavaa tuloa.

2.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika Kanadassa 18 ikiivuoden tdyttdmisen jdl-
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keen. Eri etuuksien saamiseksi vaadittavista viihimmiiisvakuutusajoista
on kerrottu jdljempdnii etu u ksien yhteydessd.

2.1.5. Vanhuuseldke

Seu raavassa kerrotaan sekd van h uuseliikkeestii ettii tulotaku ul isdstd ja
puolison avustuksesta, jotka yleensd muodostavat yhtendisen kokonai-
suuden. Leskelle maksettavasta puolisoavustuksesta kerrotaan lisiiksi
kohdassa 2.1.6.

Oikeus eliikkeeseen

Oikeus vanhuuseldkkeeseen on 65 vuotta tdyttdneelld asumisaikaedelly-
tykset tdiyttiiviillii henkilolld riippumatta siitd, onko hdn lopettanut tyonteon
vai ei. Tydtulot voivat kuitenkin vaikuttaa verotuksen kautta eldkkeen
maksamiseen siten kuin kohdassa 2.1.3. on kerrottu.

Saadakseen eliikettii Kanadassa asuvan eldkkeenhakijan on taytynyt
asua maassa vdhintddn 10 vuotta 18 vuotta ttiytettyiiiin. Jos eliikkeenha-
kija asuu eldkettd hakiessaan Kanadan ulkopuolella, hdnen on ennen ul-
komaille muuttamista tdiytynyt asua Kanadassa vdhintddn 20 vuotta 18
ikiivuoden tdyttdmisen jdlkeen.

Tdyden eldkkeen saamiseksi asumisaikaa tulee olla yhteensd vdhintddn
40 vuotta 18 ikiivuoden tdyttimisen jdlkeen. Jos asumisaikaa on vdhem-
mdn, maksetaan todellista asumisaikaa vastaava osuus tdydestd eldk-
keestd osaeldkkeend. Tdysi eliike pienenee 1/40:lla jokaista puuttuvaa
asumisvuotta kohden.

Lievempid asumisaikakriteerejd tdyden eldkkeen saamiseksi sovelletaan
siirtymiikauden ajan niihin, jotka 1 .7.1977 asuivat Kanadassa ja olivat sil-
loin tdyttdneet 25 vuotta tai ovat asuneet maassa ennen heiniikuuta 1977
ja olleet silloin 18 vuotta tdyttdneitd. Ndmd ehdot ttiyttdrvillti on oikeus tiiy-
teen eliikkeeseen, jos he ovat vdlittomdsti ennen eldkkeen myontdmistii
asuneet maassa vdhintddn 10 vuotta. Lisdksi 10 vuodesta puuttuvaa asu-
misaikaa voidaan vielti miitiriityin edellytyksin hyvittda tata aikaisemmilla
asumisajoilla.

Tulotakuulisdti voidaan maksaa vain vanhuuseldkkeen (OAS) lisdksi.
Edunsaajan tulee siis tayftaa kaikki edelld mainitut vanhuuseldkkeen
myontdmiskriteerit. Lisdksisovelletaan tuloharkintaa, josta kerrotaan koh-
dassa el6kkeen mddrdytyminen.Tulorajat merkitseviit, ettii tulotakuulisdd
maksetaan eldkkeensaajalle, jolla on kansaneliikkeen lisiiksi hyvin viihdn
tai ei lainkaan muita tuloja.

Puolisoavustusta voidaan maksaa vanhuuseldkkeensaajan 60 - 64-vuo-
tiaalle puolisolle tai leskelle, joka on asunut maassa vdhintddn 10 vuotta
18 vuotta tdytettyddn ja joka asuu maassa avustusta hakiessaan. Avus-



tus on tuloharkintainen. Eldkeliiisparsikunnalle sitii maksetaan vanhem-
man puolison vanhuuseldkkeen ja tulotakuulisdn lisdksi.

TulotakuulisSS ja puolisoavustusta tulee tuloharkinnasta johtuen hakea
vuosittain uudelleen. Kumpaakaan ndistd etuuksista ei myonnetii ulko-
maille eikd makseta ulkomaille kuutta kuukautta pidemmdltd ajalta.

E ldkkeen miiiiriiytym i nen

Tiiyteen asumisaikaan perustuva vanhuuseldke on 394,76 dollaria (n.
1280 FIM) kuukaudessa 1.1.1996.

Tiysi tulotakuulisii on 469,13 dollaria kuukaudessa (n. 1 520 FIM) yksi-
ndiselle eldkkeensaajalle ja sellaiselle naimisissa tai avoliitossa olevalle,
jonka puoliso eiole eldkkeen tai puolisoavustuksen saaja. Jos naimisissa
tai avoliitossa olevan eldkkeensaajan puolisokin saa kansaneldkettti tai
puolisoavustusta, on ttiysi tulotakuulisii 305,57 dollaria kuukaudessa (n.
990 FIM). Jos kansaneliike on puuttuvan asumisajan vuoksi osaeldke,
maksetaan tdyden ja osaeldkkeen erotus tulotakuulisddn oikeutetuille
tulotakuulisdn korotuksena. Tdmd takaa yhtendisen viihimmdistoimeen-
tuloturvan kaikille elakkeensaajille.

Tulotakuulisdd vdhentiivdt sekd omat ettii puolison muut tulot kansaneld-
kettd lukuunottamatta. Myos lakisdiiteinen tyoeldke ja tyonantajakohtai-
set eldkkeet otetaan tuloharkinnassa huomioon. Muut tulot vdhentdvdt
yksindisen eldkkeensaajan eldkettd yhdelld dollarilla jokaista kahta an-
saittua dollaria kohden. Jos molemmat puolisot ovat eldkkeensaajia, vd-
henee molempien tulotakuulisd yhdelld dollarilla jokaista puolisoiden
yhteenlaskettujen muiden tulojen neljdd dollaria kohden. Jos vain toinen
puoliso on eliikkeensaaja eikd puolisolle makseta puolisoavustusta, vd-
hennetiidn eldkettd puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan sa-
moin kuin eldkeldispariskunnallakin, mutta vdhennys tehdddn vasta niis-
tii tuloista, jotka ylittdvdt 12 kerlaa kansaneldkkeen enimmdismddrdn.
Etuus mdiirdtddn yleensd edellisen vuoden tulojen perusteella.

Puolisoavustuksen tdysi mdtird vanhuuseldkkeensaajan puolisolle on
yhtd suuri kuin naimisissa olevan eldkkeensaajan kansaneltike ja tulota-
kuulisd yhteensd. 1 .1 .'1996 alkaen avustus on 700,33 dollaria kuukaudes-
sa (n. 2 270 FIM). Tiiydestd avustuksesta viihennetiiiin ensin 75 % mui-
den tulojen miiiirdstd kunnes avustus on pienentynyt kansaneldkkeen
mddrdlld. Tdmdn jdlkeen jtiljelle jtitiviiti tulotakuulisdn suuruista osuutta
avustuksesta vdhennetiiiin samoin kuin eldkeldispariskunnan tulota-
kuulisii6, 25 %tla muiden tulojen mddrdstd.

Eldkkeen tarkistami nen

Etuuksia tarkistetaan kolmen kuukauden vdlein kuluttajahintaindeksin
mu utoksen mukaan. Tarkistukset tulevat voimaan tammikuun, huhtikuun,
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heindkuun ja lokakuun alusta. 1.1.1996 etuudet eivdt muuttuneet
1.10.1995 tasosta.

Eldkkeen maksaminen

Etuudet maksetaan kuukausittain 12 kertaa vuodessa. Kansaneldkettd
maksetaan takautuvasti enintiidn viiden vuoden ajalta. Tulotakuulisdii ja
puolisoavustusta maksetaan takautuvasti enintddn vuoden ajalta.

Tulotakuulisdd ja puolisoavustusta on haettava vuosittain ja sen mddrd
riippuu yleensd edellisen vuoden tuloista. Jos tulot muuttuvat merkit-
tiiviisti, voi etuuden miiiirii muuttua kesken vuodenkin ja etuus miiiirii-
tddn tdlloin kuluvan vuoden arvioitujen tulojen mukaan.

Puolisoavustusta maksetaan kunnes puoliso teyftaa 65 vuotta ja van-
huuseldkkeen maksaminen alkaa. Avustuksen maksaminen lakkaa, jos
kansaneliikettii saavalla puolisolla ei en6d ole oikeutta tulotakuulisiiiin.

2.1.6. Perhe-eliike

Puolisovaustusta voidaan maksaa 60 - 64-vuotiaalle mies- tai naisleskel-
le, joka taftaa samat asumisaikavaatimukset jotka edellytetdiin avustuk-
sen maksamiseksi kansaneldkkeensaajan puolisolle (ks. kohta 2.1.5.).
Muut tulot vdhentiiviit eliikkeen midrdd.

Leskelle maksettavan puolisoavustuksen enimmdismdtirii on viihdn kor-
keampi kuin kansaneldkkeensaajan puolisolle maksettavan avustuksen.
Enimmdismiiiirii on 1.1.1996 alkaen 773,16 dollaria kuukaudessa (n.
2 500 FIM). Muista tuloista 75 o/o vdhennetddn avustuksen kansaneldk-
keen mddrdd vastaavasta osasta. Tulotakuulisiiii vastaava avustuksen
osa vdhenee 50 %:lla muista tuloista.

Etuuden maksaminen lakkaa, jos leski avioituu uudelleen. Muuten avus-
tus maksetaan samoin kuin kansaneldkkeensaajan puolisolle maksetta-
va avustus.

3. Ty<ielSketurva

3.1. Kanadan ja Qu6becin tytieldkejirjestelmiit
Kanadan ja Qu6becin tyoeldkejdrjestelmiit tulivat voimaan 1.1 .1966. Ne
on koordinoitu keskenddn usealla eri sopimuksella. Jos tydntekijd on kuu-
lunut molempiin jdrjestelmiin, otetaan siind jdrjestelmdssd, josta tyonte-
k[e jae eldkkeelle, huomioon molemmissa jdrjestelmissd tdytetty vakuu-
tusaika elSkettd mddrtittiiessii.

Kanadan tyoelSkejdrjestelmddn voidaan tehdd merkittiiviii muutoksia



vain, jos sekd liittovaltion parlamentti ettd 2/3 provinsseista, jotka edusta-
vat vdhintiidn2l3 viiestostd, on hyvdksynyt muutokset.

Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat pddsddntoisesti molempia eldkejdr-
jestelmiii. Qu6becin tyoeliikejdrjestelmd on erikseen mainittu, kun se
oleellisesti eroaa Kanadan jdrjestelmdstd.

3.1.1. Hallinto

Kanadan tyoeldikejdiqestelmdn hallinnosta vastaa samoin kuin kansan-
eldkejdrjestelmtin hallinnosta'Department of Human Resources Deve-
lopment'alue- ja paikallistoimistoineen (ks. kohta 2.1.1.) Tydkyvyttomyys-
eldkepErdtokset tehdddn keskitetysti tyokyvyttomyystoimintojen jaostossa
(Disability Operations Division) Ottawassa.

Qu6becin tyoeltikejdrjestelmdn hallinnosta vastaa Qu6becin eliikeviras-
to, 'Qu6bec Pension Board'.

Kanadan ja Qu6beci n tyoeldkejdrjestel miit noudattavat'vi imeisen laitok-
sen periaatetta' siten, ettd jos tyontekijd on kuulunut molempiin jdrjestel-
miin, se eldkejdrjestelmd, johon tyontekijd on viimeksi kuulunut ennen
elSkkeelle siirtymistddn maksaa molemmista jdrjestelmistii karttuneen
eldkkeen ja laskuttaa toista eldkejdrjestelmdd sen puolesta maksamas-
taan eldkeosuudesta.

3.1.2. Rahoitus

Kanadan ty6elSkejdrjestelmdn eliikkeet rahoitetaan tyonantajilta, palkan-
saaj i lta ja yrittiij i ltii perittdvi I 15 va ku utusmaksui I la sekd jdrjestel mdn rahas-
tosta saatavilla korkotuotoilla.

Vakuutusmaksut peritddn mddrdtyn ala- ja yldrqan vdlisistd tuloista.
Vakuutusmaksun perusteena olevien tulojen alarala on 'Year's Basic
Exemption' ja siitd kdytetddn yleisesti lyhennetii YBE. Yeraja on nimel-
tiiiin vuoden eldkettd kartuttavien tulojen enimmdismddrd, 'Year's Maxi-
mum Pensionable Earnings', josta kdytetiiiin lyhennetta YMPE. YMPE on
sidottu suoraan Kanadan keskipalkkaan ja YBE on arviolta '10 % saman
vuoden YMPE:n mSdriistd. Vuonna 1996 YMPE on 35 400 dollaria (n.
114700 FIM)ja YBE 3 500 dollaria (n. 11 350 FIM).

Vuonna 1996 tyonantajan ja palkansaajan vakuutusmaksu on 2,8 o/o ia
yrittdijdn 5,6o/o YBE:n ja YMPE:n vdlisistd tuloista. Vuonna 1997 tyonanta-
jan ja palkansaajan maksu nousee 2,925 %:iin ja yrittdjdn maksu
5,85 %:iin.

Vakuutusmaksut pyritddn mddrddmddn siten, ettd jdrjestelmdn rahasto
(Canada Pension Plan Fund) olisiaina kahden vuoden el6kemenon suu-
ruinen.
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Qu6becin tyoeldkejdrjestelmdn rahoitusperiaatteet ovat samat kuin Ka-
nadan jirjestelmdssd. Myos vakuutusmaksut ja tulorajat ovat samat.
Qu6becin jdrjestelmdlld on oma rahastonsa.

3.1.3. Verotus

Tyonantaja voi vdhentiiii Kanadan ja Qu6becin tyoeldkejdrjestelmiin
maksamansa vakuutusmaksut yrityksen verotuksessa. Myos jdrjestelmiin
maksettava ty6ntekijdmaksu viihen netiidn tyontekijdn verotettavasta tu-
losta. Eldkkeet ovat verotettavaa tuloa.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa sekti Kanadan ettd Qu6becin tyoeldkejdrjestelmissd on
tyoskentelyaika 18 - 7O-vuotiaana, jos tyotulot ylittdvdt mddrdtyn viihim-
mdismdiiriin. Vdhimmdismddrti on vuoden perusviihennyksen,YBE:n
suuruinen (YBE:std ks. kohta 3.1.2.).

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldkkeeseen on oikeus vakuutetulla, joka on maksanut ainakin
yhden va ku utusmaksu n. Qu6beci n tyoeltikejiirjestel mdssd edellytetddn
vakuutusmaksujen maksamista viihintddn vuoden ajalta. Yleinen eldke-
ikd on 65 vuotta. Eldike voidaan ottaa varhennettuna 60 vuoden idstd,
jolloin siihen tehdddn varhennusvtihennys. Eliikkeen ottaminen varhen-
nettuna edellyttdd tyonteon lopettamista tai huomattavaa vdhentdmistd.
65-vuotiaalle eliike voidaan maksaa, vaikka hdn jatkaisityontekoa. Eldk-
keelle siirtymistd voi lykdtd vapaasti, jolloin eldkkeeseen maksetaan lyk-
kiiyskorotusta 65 - 70 iktivuoden viiliseltd ajalta. Eldkkeen lykkddminen
voi korottaa eldkettd myos siten, ettd 65 ikiivuoden jdlkeisilld ansioilla voi-
daan eldkettii mddrdttdessd korvata matalampia ansioita ennen 65
ikdvuoden tdyttdmistd (ks. kohta eldkkeen mddrdytyminen).

Jos molemmat puolisot tai avopuolisot ovat hakeneet vanhuuseldkettd
tyoeltikejdirjestelmiistd, voidaan molempien puolisoiden avo- tai avioliitto-
vuosien ajalta karttunut eldke jakaa tasan puolisoiden kesken, jos toinen
puoliso niin haluaa.

Avioerossa ja asumuserossa puoliso tai avopuoliso voi vaatia eltikkeen
perusteena olevien ansioiden jakamista tasan niiltd vuosilta, joina paris-
kunta on asunut yhdessd.

Eliikkeen miSrdytyminen

Yleisessii eldkeidssd maksettava eliike on 25%koko vakuutusajan kes-



kim6Srdisistd eldkkeen perusteena olevista kuukausiansioista. Vakuu-
tusajaksi luetaan aika 't8 vuoden tdyttdmisestii, aikaisintaan vuodesta
1966, eldkkeelle jddmiseen, enintddn kuitenkin 70 vuoden ikddn. Eldk-
keen perusteena ovat kunakin vakuutusvuotena ansiot siltd osin kuin ne
eivdt ylitd YMPE:6 (Year's Maximum Pensionable Earnings, ks. kohta
3.1.2.). Eldkettii kartuttavat siis myos YBE:n (Year's Basic Exemption, ks.
kohta 3.'1 .2) allejiidvdit tulot, joista ei peritd vakuutusmaksua. Ansiot tar-
kistetaan eldkkeen myontdmisvuoden tasoon keskipalkkojen muutosta
seuraavalla indeksillS.

Keskiarvoa laskettaessa vakuutusajasta poistetaan sellaiset kuukaudet,
joina eldkkeenhakija on ollut tyokyvyton. Vakuutusajasta voidaan poistaa
myos sellaisia kuukausia, joina eldkkeenhakija on hoitanut alle 7-vuotias-
ta lasta eikd hdnellii ole ollut tuloja tai tulot ovat olleet matalat. Lisdksi
vakuutusajasta voidaan poistaa muita sellaisia aikoja, joina ansiot ovat
olleet matalat tai niitd ei ole ollut tyottomyyden, sairauden, koulutuksen
tms. syyn vuoksi. Tdllaisia aikoja voidaan vdhentdii enintdiin 15 % koko
vakuutusajasta edellyttden, ettd vakuutusaikaa idd keskiarvoa lasketta-
essa jdljelle vdhintddn 10 vuotta. Poistettujen vakuutusaikojen ansioita ei
myoskiidn lasketa keskiarvoon.

Jos eldke otetaan ennen 65 vuoden ikdti, alennetaan eldkettd 0,5 % jo-
kaista varhennuskuukautta kohden. Jos eliike otetaan 65 vuoden teyfta-
misen jtilkeen, eldkettd korotetaan 0,5 o/o jokaista lykkdyskuukautta koh-
den 65 ja 70 ikdvuoden vdliseltd ajalta.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain tammikuun alussa ku-
luttajahintaindeksin muutoksen mukaan.

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan kuukausittain. Sitd ei makseta takautuvasti ennen 70
vuoden ikaa. 70 vuotta tdyttdneelle eldke voidaan maksaa takautuvasti
enintiiiin 12 kuukauden ajalta. ElSke maksetaan ulkomaille ilman rajoituk-
sia.

3. 1 .6. Tytikyvytttimyyseldke

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus tyokyvyttomyyseldkkeeseen edellyttdd, ettii hakija on maksanut
vakuutusmaksuja vdhintddn viitend kalenterivuotena viimeisten kymme-
nen vuoden aikana tai kahtena kalenterivuotena viimeisten kolmen vuo-
den aikana.
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mdl le vaku utetu I le. Va kava tyokyvyttomyys ta rkoittaa, ettei vaku utettu ky-
kene m i h i n kdtin tyohon. Tyokyvyrttomyyden jatku m i nen arvioidaa n miiii-
riiajoin uudelleen.

Tyokyvyftomyyseldkkeensaajan huollettavalle lapselle maksetaan lapsen
avustusta (Benefit for the dependent child of a disabled contributor).
Avustusta maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle tai alle 2S-vuotiaalle ko-
kopiiiviiisesti opiskelevalle lapselle.

Eldkkeen mddrdytyminen

Tyokyvyttomyyseldke m uodostu u tasasu u ru isesta osasta ja a nsiosidon-
naisesta osasta. Vuonna 1996 tasasuuruinen osa on 325,61dollaria kuu-
kaudessa (n. 1 050 FIM).

Ansiosidonnainen osa on 75 o/o vakuutetun vanhuuseltikkeen miiSriistii.
Eldke miidriitddn ikdiin kuin vakuutettu olisi tdyttdnyt 65 vuotta sind pdivd-
nd, jona hiin tulee tydkyvyttdmdksi (vanhuuseliikken mddrdytymisestii ks.
kohta 3.1.5).

Lapsen avustus on 164,17 dollaria kuukaudessa (n. 530 FIM) lasta koh-
den vuonna 1996. Qu6becin tyoeldikejiirjestelmdssd lapsen avustus on
52,12 dollaria (n. 170 FIM) kuukaudessa vuonna 1996.

Eliikkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan vuosit-
tain tammikuun alusta.

Eldkkeen maksaminen

Tyokyvyttomyyselii kkeen ma ksa m i nen al kaa tyokyvyttomyyden a lka m is-
ta seuraavan neljtinnen kuukauden alusta. Eldkettd maksetaan niin kau-
an kuin tyokyvyttomyys jatkuu, kuitenkin enintiiiin siihen asti kun el6k-
keensaaja tayftaa 65 vuotta ja vanhuuseliikkeen maksaminen alkaa.

3.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eliikettii voidaan maksaa leskeneldkkeend mies- ja naisleskelle ja
avopuol isolle sekd orvonavustu ksena ed u njdttdjdn lapsel le. Ed u njdttdjd n
jdlkeen maksetaan perikunnalle myos hautausavustuksen tyyppinen ker-
takorvaus.

Oikeus eliikkeeseen

Perhe-eldkkeen maksaminen edellyttdd, ettd edunjittdjd oli maksanut
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vakuutusmaksuja viihintddn kolmannekselta siitd ajasta, jolta hiin olisi
voinut maksaa niitd eli 18 ikdvuoden tdyttdmisen ja eldketapahtuman vd-
liseltd ajalta. Jos mahdollinen vakuutusaika on yli30 vuotta, riittdd 10 vuo-
den vakuutusmaksuaika.

Leskeneldkettii maksetaan aina 65 vuotta tdyttiineelle leskelle. Alle 65-
vuotiaalle leskelle leskeneldkettd maksetaan, jos leski oli puolison kuol-
lessa tdyttdnyt 35 vuotta tai hdnellS olisilloin huollettavia lapsia tai htin oli
tyokyvyton.

Orvonavustusta (Orphan's benefit) maksetaan edunjdttdjdn alle 1 8-vuoti-
aalle lapselle tai alle 2S-vuotiaalle lapselle, joka opiskelee ptidtoimisesti.

Kertakorvaus maksetaan edunjdttdjdn perikunnalle riippumatta siitd jddko
edunjdttdjdn jiilkeen perhe-eldkkeeseen oikeutettuja omaisia.

Eldkkeen mddriiytyminen

65 vuotta tdyttdneelle leskelle maksettava leskeneldke on 60 % edunjdt
tdjdn maksussa olleesta vanhu useliikkeestd tai siitd vanhu useliikkeestd,
johon edunjdttdjdlld olisi ollut oikeus, jos hiin olisi tdyftSnyt 65 vuotta sen
kuukauden aikana, jona hdn kuoli.

Alle 65-vuotiaalle maksettava eldke muodostuu tasaosasta ja ansiosidon-
naisesta osasta. Tasaosa on 127,05 dollaria (n. 410 FIM) vuonna 1996.
Ansiosidonnainen osa on 37,5 oh edunjdttdjdn vanhuuseldkkeestd. Jos
leski on 35 - 4S-vuotias eikd hdnelld ole huollettavia lapsia eikd hiin ole
tyokyvyton, vd hen netdd n edelld mai n ittua elii kettii 1 I 1 20 lla jokaista ku u-
kautta kohti, jolla hiinen ikdnsd oli alle 45 vuotta puolison kuollessa.

Qu6becin tyoeldkejdrjestelmiissd leskeneldkkeiden mddrdt ovat kor-
keammat kuin Kanadan jdrjestelmdssti lukuunottamatta 65-vuotiaalle les-
kelle maksettavaa kokonaan ansiosidonnaista eliikettii.

Orvonavustus on tasasuuruinen. Sen mtitird on 164,17 dollaria kuukau-
dessa (n. 530 FIM) lasta kohden vuonna 1996. Quebecin tyoeliikejdr-
jestelmdssd orvonavustus on 52,12 dollaria (n. 170 FIM) kuukaudessa
vuonna 1996. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet maksetaan kak-
sinkertainen avustus.

Edunjdttdjdn perikunnalle maksettava kertakorvaus on kuusi kertaa
edu njdttdjdn vanhuuseliikkeen kuukausimddrdn suuru inen, kuitenki n kor-
keintaan 10 % YMPE:n mddrdstd (YMPE:std ks. kohta 3.1.2).

Eliikkeen tarkistaminen

Leskeneliikettd ja orvonavustusta tarkistetaan kerran vuodessa tammi-
ku u n alusta kul uttajahintaindeksin mu utoksen mu kaan.

Kanada
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Eliikkeen maksaminen

Leskeneliikettd ei lakkauteta uuden avioliiton solmimisen vuoksi. Jos les-
kelle syntyisi oikeus toiseen leskeneldkkeeseen, maksetaan vain suu-
rempi eldkkeistd. Jos leski on alle 3S-vuotias ja lapsen huoltajuus tai tyo-
kyvyttomyys, joiden perusteella leskeneldke on myonnetty, lakkaavat,
lakkaa leskeneliikkeen maksaminen siihen asti kunnes leski tdyttdd 65
vuotta.

Jos leskelld on oikeus omaan tyokyvyttomyys- tai vanhuuseldkkeeseen
tyoeldikejiirjestelmdstd, maksetaan yhdistetty el6ke. Jos perhe-eliikkee-
seen yhdistetddn tyokyvyttomyyseldke, maksetaan eliikkeiden tasaosista
suurempi, joka on ai na tyokyvyttomyyseldkkeen tasaosa. Ansiosidonnai-
set eldkkeenosat tai eldkkeet yhdistetddn kuitenkin niin, ettei niiden yh-
teismddrd ylitd vanhuuseldkkeen enimmdismddrdd myohemmin myon-
nettdvdn eldkkeen myontdmisvuotena.

3.2. Mahdollisuus siirtya varhennetulle eldkkeelle

Kanadan ja Qu6becin tyoeliikejdrjestelmissd on mahdollista siirtyai van-
huuseldkkeelle joustavasti 60 ikiivuoden tdyttdmisen jdlkeen. Eltikkeen
miiiirii kuitenkin pienenee pysyvdsti, jos se alkaa ennen 65 vuoden ikdd.
Kansaneliikettti ei makseta alle 65-vuotiaallle. Tyonantajakohtaisiin lisd-
eldkejdrjestelmiin liittyy usein mahdollisuus siirtyd varhennetulle eldkkeel-
le ennen 65 vuoden ikdd.

4. Lisdeliiketurva

Yleistd

Tyonantajakohtaiset tai tyomarkkinasopimuksiin perustuvat lisdeldkejdr-
jestelmdt ovat Kanadassa melko yleisid sekii julkisella ettd yksityiselld
sektorilla. Kanadan tilastokeskuksen arvion mukaan 45 % tyontekijoistd
kuului tyonantajakohtaiseen tai tyomarkkinasopimukseen perustuvaan
lisdeldkejdrjestelmddn vuonna 1 993.

Lisdeliiketurva on perinteisesti ollut yksittiiisten tyonantajien jdrjestdmdd.
Tyomarkkinasopimuksiin perustuvat jdrjestelmdt ovat yleistyneet vasta
viime vuosina. Ammattiliitot ovat tdlloin tavallisesti sopineet tyonantaja-
jdrjeston kanssa tyonantajan maksaman eldkemaksun tasosta. Jdrjestel-
mistii maksettavat etuudet on mitoitettu siten, ettii ne voidaan kustantaa
sovituilla maksuilla.

Lisdel6kejdrjestelmiii koskevia mddrdyksiii on sekd liittovaltion ettii
provinssien lainsdddiinnossd. Mddrdykset vaihtelevat niiin ollen eri pro-
vinsseissa. Liittovaltion tasolla tdrkeimpid ovat veroviranomaisen mdd-
rdykset kriteereistd, jotka lisdeldkejdrjestelmdn tulee tdyttdd, jotta se re-
kisteroitdisiin tuloverolain mukaiseksi lisdeldkejdrjestelmdksi. Rekisteroity
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eldkejdrjestelmd on tyonantajalle verotuksellisesti edullisempi kuin rekis-
teroimiiton. Provinsseilla on lisdeldkejdrjestelmid koskevia lakeja, joissa
on stiiidetty tietyistd viihimmdisedellytyksistii, jotka lisdeldkejdrjestelmdn
tulee tdyttdd. Lisdeldkejdrjestelmiii koskevat lisdksi sekd liittovaltion ettd
provinssien kansalaisten perusoikeuksia koskevat lait.

Lisiieldketurva on Kanadassa jdrjestetty joko vakuutusyhtiossd, tyonan-
tajan sddtiossd tai ammatillisessa eldkerahastossa. Sekd etuusperustei-
set ettii maksuperusteiset jiirjestelmdt ovat yleisiti. Maksuperusteiset jtir-
jestelmdt ovat viime vuosina tulleet usein etuusperusteisten jiirjestelmien
sijaan erityisesti pienissd ja keskisuurissa yrityksissti. Valtaosa tyonteki-
joistd kuulu u kuitenki n edelleen etu usperusteisiin jiirjestelmiin.

Lisdeldkejdrjestelmddn pddsemiseksi edellytetddn usein mdtirdtyn ala-
ikdrqan tdyttdmistd (tavallisesti 21tai25 vuotta) taiviihimmdispalvelusai-
kaa, joka yleensti on enintddn yksi vuosi. Useissa provinsseissa kahta
vuotta pidempi odotusaika on kielletty.

Etuudet

Kanada

Va n h u useliikei kd on I isdeld kejd rjestel m issd
eldkkeelle voi usein siirtyd jo S5-vuotiaana,
vuoden vdh immdispalvelusaika tdyttyy.

yleensd 65 vuotta. Varhais-
jos mddrdtty, esimerkiksi 10

Vanhuuseliikettii karttuu etuusperusteisessa jdrjestelmdssd tavallisesti
1,5 - 2 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta palvelusvuotta kohti
enintddn 35 - 40 vuodelta. Eldkkeen perusteena oleva palkka on yleisim-
min 3 - 10 viimeisen vuoden keskipalkka tai koko tyouran keskipalkka
ilman yldrqaa. Joissakin jdrjestelmissd yldrqa kuitenkin on (esim. 86 100
dollaria/ v = n. 280 000 FIM). Eldke yhteensovitetaan tavallisesti lakisdd-
teisen tyoeldkkeen kanssa, mutta ei tasasuuruisen kansaneldkkeen
kanssa.

Leskeneliikkeenii maksetaan yleensd edunjdttdjdn maksussa oleva van-
huuseldke tai se vanhuuseldke, johon hdn olisi vanhuuseliikeiiissti ollut
oikeutettu ns. tuleva aika mukaan lukien. Lapseneltikkeitd Kanadassa ei
tunneta.

Tyokyvyttomyyseliike on useimmiten mdiirdtty prosenttiosuus, usein
80 % siitd palkasta, joka tyontekUella oli tyokyvyttomdksi tullessaan. Jos
tydntekijti osallistuu vakuutusmaksujen maksamiseen, voi etuus olla vielii
vdhdn korkeampi, tavallisesti35 % palkasta.

Eldkeoikeuden siiilyminen tyosuhteen pddttymisen jdlkeen vaihtelee eri
osavaltioissa. Ontarion lainsddddnto edellyttdd, ettd el5keoikeus sdilyy
tyosuhteen jatkuttua kaksi vuotta. Lisdeldkejiirjestelmiste 7 0 % on rekis-
teroity Ontariossa. Ontarion kdytdnto on yleinen muissakin osavaltioissa.

Eldkkeiden tarkistuksiin ei ole lakisdiiteistd velvoitetta, mutta suurin osa
lisdeldkejdrjestelmistti tarkistaa eldkkeitd ajoittain erillisiin pddtoksiin pe-
rustuen.

165



Kanada

166

Vaku utusmaksut ja verotus

LisdelSkejdrjestelmdt, joissa tyontekijdt osallistuvat rahoitukseen ovat
jonkin verran harvinaisempia kuin tyonantajan yksin rahoittamat jiirjestel-
miit. Tyontekijdn maksu on tavallisesti 5 - 6 % palkasta.

Sekd tyontekijdn ettd tyonantajan etuusperusteisiin jdrjestelmiin maksa-
mat vakuuutusmaksut ovat verovdhennyskelpoisia, jos jdrlestelmtit ovat
veroviranomaisen rekisteroimid. Maksuperusteisten jiirjestelmien mak-
suja voi vdhentiiS mddrdttyyn yldrajaan asti.

Maksussa olevat eliikkeet ovat yleensd verotettavaa tuloa. Myos rekiste-
roityjen eldkejdrjestelmien el6kkeet ovat verotettavaa tuloa, koska vakuu-
tusmaksut ovat verovdhennyskelpoisia.

5. Tyrissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Suomen ja Kanadan vdlilld on sosiaaliturvasopimus. Lisdksi Suomen ja
Quebecin provinssin vdlilld on erillinen sosiaaliturvasopimusjdrjestely,
joka on laajempi kuin Kanadan liittovaltion kanssa solmittu sopimus. Se
koskee elSketurvan lisdksi myds muuta provinssikohtaisesti jdrjestettyd
sosiaal itu rvaa, kuten sai rausvakuutusta. Molem mat sopim u kset on h iljat
tain neuvoteltu uudelleen. Uudistettujen sopimusten on arvioitu tulevan
voimaan vuoden 1996 aikana. Sopimukset koskevat lakisdiiteistd el6ke-
turvaa, mutta eivdt tyonantajakohtaisia eliikkeitS. Niissd on mddrdyksiii
vakuutusmaksujen maksamisesta, vakuutukseen kuulumisesta, toisen
sopimusmaan vaku utusaikojen hyvdksi lukemisesta, eldkkeiden m56rdy-
tymisestd ja niiden maksamisesta toiseen sopimusmaahan.

Kansal lisen lainsdddiinnon mukaan kansaneldkejdrjestelmdn vanhuus-
eldke myonnetddn ja maksetaan ulkomaille, jos hakija tai eliikkeensaaja
on asunut Kanadassa vdhintddn 20 vuotta 18 vuotta tdytettyddn. Muussa
tapauksessa eldkettd ei myonnetd ulkomaille. Jos ulkomaille muuttava
eldkkeensaaja on asunut Kanadassa vdhemmdn kuin 20 vuotta, mutta
kuitenkin viihintiidn 10 vuotta, maksetaan eliike ulkomaille muuttokuu-
kaudelta ja sitd seuraavien kuuden kuukauden ajan. Tulotakuulisdn ja
puolisoavustuksen maksaminen lakkaa, jos edunsaaja oleskelee Kana-
dan ulkopuolella yli kuuden kuukauden ajan.

Kanadan tyoeldkejdrjestelmdn eliikkeet myonnetddn ja maksetaan ulko-
maille ilman rajoituksia.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Kanadassa on jo muutaman vuoden ajan keskusteltu sosiaaliturvajdrjes-
telmdn laaja-alaisesta uudistuksesta. Nykyisen kattavan sosiaaliturvajdr-
jestelmdn kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet ja sen katsotaan tule-
van liian kalliiksi liittovaltion taloudelle. Hallitus julkaisi syksylld 1994 sosi-
aaliturvajiirjestelmdn uudistamista koskevan keskustelum u istion, johon



sisdltyi merkittiivid muutosehdotuksia vuosille 1 995-96. Muutokset koh-
distu nevat ensisijaisesti ty6ttomyys- ja sairausvakuutukseen sekd viime-
sijaisiin toimeentulotukietuuksiin, joiden katsotaan olevan liian anteliaita
ja passiivisuuteen kannustavia. Tiedossa ei ole, ettd lakisddteisiin eldke-
jdrjestelmiin ol isi suunn itteilla merkittdvid muutoksia.

Eri provinsseissa on viime vuosina uudistettu tyonantajakohtaisia eldke-
jdrjestelmid koskevaa lainsddddnto6. Uudet provinssikohtaiset lait edel-
lyttdiviit usein lyhyempid odotusaikoja eldkeoikeuden saamiseksi karttu-
neeseen eliikkeeseen ja sen sdilymiseksi tyosuhteen pddttymisen jdl-
keen. Nykyisin on vielti yleistd, ettd eldkeoikeus tydnantajakohtaiseen
eldkkeeseen menetetddn tyopaikkaa vaihdettaessa. Uudet lait paranta-
vat myos osa-aikatyontekijoiden asemaa ja eldkeoikeuden siirtiimismah-
dollisuuksia tyopaikkaa vaihdettaessa.

7 . Osoitteita
Sosiaalitu rvasta ja eldkkeiden hallinnosta vastaava ministero: H uman
Resources Development Canada, lncome Security Programs Branch,
lnternational Operations Division, Place Vanier, Tower A, 1Oth Floor,
333 River Road, Ottawa, Ontario K1A 0L1, Canada,
1s1si; +(1-613) 952-8901, puhelin: +(1-613) 957-1612.

Quebecin eldkejdrjestelmdn keskushalinto: R6gie des rentes du
Qu6bec, 2600, Boulevard Laurier, Case Postale 5200, Sainte-Foy,
Qu6bec G1V4T3,1sksi;+(1-418) 643 95 86, puhelin:+(1-418)643 83 02
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1995. lnternational Benefits lnformation Service.Charles D. Spencer &
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Kreikka

1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 drakma (GRD) = 0.01987 FIM (keskikurssi tammikuu
1 ees)

Lakisiidteinen eldketurva samoin kuin muu sosiaaliturva on Kreikassa
pddsddntoisestityohon perustuvaa. Sosiaaliturvajtirjestelmd on hallinnol-
lisesti hajanainen. Tdmd hajanaisuus ndkyy myos lainsddddnnossii siten,
ettd sosiaaliturvasta on sdddetty lukuisissa eri laeissa. Hajanaisuutta on
viime vuosina kuitenkin vdhennetty. Vuoden 1993 alusta asteittain voi-
maan tulevalla uudistuksella toteutetaan yhden mukainen perusturva kai-
kissa lakisddteisissd sosiaalivakuutusjdrjestelmissd.

Suurin osa palkansaajista kuuluu palkansaajien yleiseen sosiaalivakuu-
tukseen, jota hoitaa Sosiaalivakuutuslaitos (lKA). Tdhdn jdrjestelmddn
kuuluvat kaikki ne palkansaajat, jotka eivtit kuulu johonkin lakisddteiseen
erityisjdrjestelmdtin. Merkitttivi6 lakisddteisiS erityisjdrjestelmid ovat
maatalousalan yrittdjien ja tyontekijoiden sosiaalivakuutus, jota hoitaa
OGA sekd kauppiaitten ja kdsityoldisten sosiaalivakuutus, jota hoitaa
TEBE. Ndmd kolme sosiaalivakuutusjdrjestelmiid yhdessii kattavat arvi-
olta 85 % koko vdestostS. Myonnettdvid etuuksia ovat vanhuus-, tyoky-
vyttomyys- j a perhe-el iikkeet se kd d itiys- j a sa i ra u sva ku utu skorva u kset.

Ennen edellii mainittujen suurten sosiaalivakuutusjiirjestelmien syntyd
sosiaaliturvasta huolehtivat liihinnd tyonantajien perustamat avustuskas-
sat. Ne ovat saaneet jatkaa toimintaansa itsendisesti hallituksen valvon-
nan alaisina. Kassat maksavat lakisddteisid tyoelSkkeitd ja sairaanhoito-
etuuksia. Osa kassoista on myohemmin sulautunut IKA:aan, mutta toi-
minnassa on edelleen nelisenkymmentd lakisdiiteist6 perusturvaa hoita-
vaa itsendistii kassaa. Palkansaajien yleisestd sosiaalivakuutuksesta
erilliset kassat on mm. pankkialan ja lehdiston tyontekijoilld.

Ndiden yksityisen sektorin sosiaalivakuutusjdrjestelmien ohella julkisen
sektorin tyontekijoilld on omat lakisddteiset sosiaalivakuutusjiirjestelmdn-
sd.

Niille Kreikassa pysyviisti asuville kreikkalaisille, jotka eivdt muutoin saa
riittdvdd toimeentuloa eldkeidssd, voidaan maksaa tyonteosta ja makse-
tuista vakuutusmaksuista riippumatonta sosiaaliavustuksen luonteista
vdhimmiiiseliikettd.

Lakisddteisen sosiaalivakuutuksen lisdksi suurin osa tyontekijoistd kuu-
luu johonkin pakolliseen lisiietuusjdrjestelmiidn. Listietuuksia maksavat
ammattialakohtaiset avustuskassat ja ylei nen lisdeldkejdrjestelmd TEAM.
Sama tyontekiji voi kuulua useaan eri lisaetuuksia maksavaan kassaan,
silld jotkut kassat maksavat vain sairausvakuutusetuuksia ja toiset vain
lisdeldkkeitd tai vain joitakin eldkelajeja. Ne IKA:aan kuuluvat tyontekijiit,
jotka eivdt kuulu muuhun lisiieliikekassaan, kuuluvat pakollisesti TE-
AM:iin. Myos julkisen sektorin tyontekijoilld on omat pakolliset lisdeld-
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kejdrjestelmdt. Pakolliset lisdeldkkeet muodostavat siten kiintedn osan
tyoeliiketurvaa ja niistd kerrotaan myohemmin tyoeliiketurvan yhtey-
dessd.

Tyonantajakohtaista vapaaehtoista lisdeldketurvaa on jiirjestetty ldhinnd
!Yu+el yritysten henkilokunnalle. Pienyrityksissd, joita kreikkalalsista yri-
tyksistd valtaosa on, lisdeldkejdrjestelyt ovat harvinaisia. Lisdeldkkeind
myonnetddn yleisimmin tyokyvyttdmyys- ja perhe-eldkkeitd. Vanhuus-
eldkkeitd myonnetddn tavallisesti vain kaikkein korkeimmin palkatuille
tyontekijoille. Eldketurvan kokonaisuutta ajatellen vapaaehtoisen lisdeld-
keturvan merkitys onkin Kreikassa vdhdinen.

2. Vdhimmdiseldketurva
Vuodesta 1981 alkaen Kreikassa on ollut sosiaaliavustuksen luonteinen
vdhimmdiseldkejdrjestelmd, josta voidaan maksaa tyoskenterystd ja mak-
setuista vakuutusmaksuista riippumatonta vanhuuseldkettd Kr6ikassa
pysyvdsti asuvalle 68 vuotta tdyttdneelle Kreikan kansalaiselle. Eltike on
tuloharkintainen. Sen hallinnosta huolehtii OGA.

Eri kassat maksavat myos erilaisia vdhimmiiisetuuksia vammautuneille
henkiloille.

3. Tycieldketurva

3.1. Palkansaajien yleisen sosiaalivakuutuksen eldkkeet
IKA:n hoitama palkansaajien yleinen sosiaalivakuutus kattaa noin 45 %
koko vdestostd. Eldketurvaa uudistettiin merkittdviisti vuosina 1g90,
1991 ia 1992 annetuilla laeilla, joiden mddrdykset tulevat voimaan asteit-
tain. suurimmat muutokset koskevat niitd, joiden vakuutus on alkanut
1.1-1993 ja sen jdlkeen Muutokset koskevat palkansaajien yreisen sosi-
aalivakuutuksen lisdksi myos muita lakisddteisid eldikejage-stelmiii. Uu-
distuksen yksi tavoite onkin yhtendistdd eldketurvaa k6skevaa lainsdii-
ddntod ja etuuksia. Hallinnollisesti jdrjestelmdt sdilyvdt kuitenkin eril lisinii.

3.1,1. Hallinto

Kreikassa sosiaalivakuutuslaitosten autonomia on suhteellisen heikko ja
ne ovat varsin tiukasti ministerioiden valvonnassa. IKA:n valvonta kuuliu
!erve..ys- ja sosiaaliministeriolle. IKA:lla on useita paikallistoimistoja. se
toimii myos yhdyselimend sosiaaliturvasopimusasioissa.
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3.1.2. Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Vuoden 1 992 uudistuk-
sessa rahoitusperiaatetta muutettiin niin, ettii '1.1.1993 jdlkeen jdrjestel-
miiiin tulleiden eldkkeet kustannetaan kolmikantaperiaatteella tyonteki-
idn. tvonantaian ia valtion maksamin maksuin. Tyontektjdn eltikevakuu-
fusinifsu on'6,67 % ja tyonantajan 13,33 % kuukausipalkasta i1ry91 yl^a;
tulorajaa. Valtion osuus on 10 7o tyontekijdn kuukausipalkasta 245 000
drakman (n.4 900 FIM) yldtulorajaan asti.

Ennen vuotta 1993 jdrjestelmiiiin tulleiden eldkkeet rahoitetaan lyti-rygr!-
jd- ja tyonantajamaksuin, jotka ovat saman suuruiset kuin 1-1.1993 jal-
i<eein jdrjestelniSirn tulleilla, mutta maksut peritdtin vai.n 417 500 drakman
1n. a S00 FIM) alle jddvdstd kuukausipalkasta. Valtio kustantaa sen osan
dlakemenosta, jota vakuutusmaksut eivdt riitd kattamaan'

Raskaassa ja terveydelle haitallisessa tyossd olevien vakuutusmaksut
ovat yhteen'sa 3,6 [rosenttiyksikkod korkeamma! fuin yleiset maksut.
Tvont-eki id n ma ksua' koroteta-an 2,2 prosenttiyksi kkod ja tyonantajan ma k-
sua 1,4'prosenttiyksikkod. Tyonantajamaksua korotetaan yhdelld pro-
senttiyksikol lii, jos tyohon I i ittyy erityi nen eliikeriski.

3.1.3. Verotus

Tyonantajan ja tyontekijdn lakisddteiset sosiaaliturvamaksut ovat verotuk-
s6ssa viinenhydtelpoidia. Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tu-
loa.

Vuodesta 1 993 perus- ja I isdeldkkeistd on peritty' korvamerkitty' verol uon-
teinen maksu sosiaalivakuutuksen rahoittamiseen. Maksu peritdiin, jos
kuukausieldke on 100 000 drakmaa (n.2 000 FIM) tai suurempi (vuoden
1993 taso). Alatulorajan suuruisesta tulosta vakuutusmaksu on 1 %. Mak-
suprosentti kasvaa tSmdn ylittdvien tulojen osalta niin, ettd se on enimmil-
liiSn 5 % 400 000 drakmaa ylittdvdstd tulon osasta.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on sellainen tyoskentelyaika, jolta on maksettu vakuutus-
maksut. Vakuutusaikaan rinnastetaan mm. sairaus- ja tyottomyysaika.
Vakuutusajaksi luetaan tietyin varauksin myos aika, jolta on maksettu va-
paaehtoisib vakuutusmaksuja (ks. kohta 3.1.9.).

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldkkeen saaminen edellyttdd, ettii vakuutusmaksuja on mak-
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settu vahintddn 4500 pdivdltd (15 vuodelta). Jos eliikkeenhakija on edel-
leen ansiotyossd, kuukausiansiot eivdt saa ylittiiti rajaa, joka on 35 kertaa
ammattitaidottoman tyontekijdn lakisiititeinen vdhimmdispdivdpalkka.
Vuonna 1995 raja oli 172 690 drakmaa (n. 3 400 FIM).

Ennen 1.1.1993 jdrjestelmdiin tulleiden naisten yleinen eldkeikd on 60
vuotta ja miesten 65 vuotta. 1.1.1993 ja sen jdlkeen jdrjestelmddn tulevien
uusien tyontekijoiden yleinen eldkeikd on 65 vuotta sekd naisilla ettti
miehilld. Kohdassa 3.1.8. on selvitetty mahdollisuuksia siirtyii vanhuus-
eldkkeelle ennen yleistd eldkeikdd.

E ldkkeen miiiiriiytym i nen

Ennen 1.1.1993 jdrjestelmiidn tulleiden eldkkeet mddrdytyvdt eri tavoin
kuin sen jdlkeen jdrjestelmddn tulleiden. Ennen 1.1.1993 jdrjestelmddn
tulleiden eliike muodostuu perusosasta ja lisdosasta. Eldkkeen miidrdd-
mistd varten on kdytossd 28 palkkaluokkaa. Ylimmdn luokan tulon yldraja
on samal la jdrjestelmdn eldkepalkkakatto. Palkkaluokka, johon tyontekijd
kuuluu mddrdytyy viiden viimeisen vuoden todellisten keskikuukausiansi-
oiden perusteella. Kullekin palkkaluokalle on mddrdtty viitepalkka, josta
eldke lasketaan. Peruseldkkeen eldkeprosentti vaihtelee 70 - 30 %:iin ja
on sitii suurempi, mitd pienempion viitepalkka. Palkkaluokat ja eldkepro-
sentit on koottu taulukkoon 1.

Viiden eldketapahtumavuotta edeltdvdn vuoden keskiansioita mddrdttd-
essii palkkoja tarkistetaan vertaamalla 15. palkkaluokan viitepalkkaa eld-
ketapahtumavuotta edelttivdnd vuotena ja tarkistettavana vuotena. Tar-
kistusvuoden palkka kerrotaan viitepalkkojen suhteella. Eliiketapah-
tumavuotta edeltdvdn vuoden palkkaa ei tarkisteta. Viitepalkkoja ja palk-
kaluokkien rajoja puolestaan tarkistetaan samoin kuin maksussa olevia
eldkkeit6.

Aikaisemmin vuosiansioih in luetti in joulukuussa maksettava ylimdiirdinen
kuukausipalkka ja kesiiloma- ja pddsidislisdt, yhteensd '14 kuukauden
palkka. Ndmd kahden kuukauden palkkaa vastaavat lisdt poistetaan
eldkepalkasta kymmenen vuoden aikana niin, ettd vuonna 1993 lisistd
otettiin huomioon 90 o/o, vuonna 1994 80 %, vuonna 1995 70 o/o ja ndin
edelleen kunnes vuonna 2002 eldkeperusteena on 12 kuukauden vuosi-
palkka.

Eliikkeen lisdosa mddrdytyy vakuutusajan pituuden ja palkkaluokan mu-
kaan. Lisiiosa on mddrdtty prosentti peruseliikkeen perusteena olevasta
palkasta jokaista 300 vakuutuspdivdn jaksoa kohti, jolla vakuutusaika ylit-
taa 3000 pdivdd. Lisdosaprosentit on koottu taulukkoon 1. Lisdosa mak-
setaan 20 o/o korotettuna pitkddn raskaassa tai terveydelle vaarallisessa
tyossd olleelle.

Eltikkeeseen maksetaan lisdd myos huollettavasta puolisosta ja lapsista.
Puolisolisd on 50 % ammattitaidottoman tyontekijdn lakisidteisestii vti-
himmdispalkasta. Huollettavasta lapsesta maksetaan listiti, jos lapsi on
alle 18-vuotias tai alle 24-vuotias ja opiskelee piidtoimisesti tai ilman ikd-
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rajaa, jos hdn on tyokyvyton. Korotus on yhdestii lapsesta 20o/o, kahdesta
35 % ja kolmesta tai useammasta 45 % eldkkeen perus- ja lisdosasta.

Eldkkeelld on vdhimmdismddrd, joka on 86 940 drakmaa (n. 1 730 FIM)
kuukaudessa(vuoden 1995 taso). Eldkkeen enimmiiismddrii on neljii ker-
taa vuoden 1991 BKT henked kohti laskettuna ja tarkistettuna julkisen
sektorin eliikkeisiin tehtdvien tarkistusten mukaisesti. Vuonna 1994 tdmd
enimmdismddrd oli 445 536 drakmaa kuukaudessa (n. 8 900 FIM).

1 . 1 .1 993 ja sen jdlkeen vakuutukseen tulleiden eldkkeen perusteena ole-
vat tulot mddrdytyvdt samoin kuin aikaisemmin vakuutetuilla. Eldkettd
karttuu kuitenkin yhden yhteniiisen eldkeprosentin mukaan 1,714 o/o vuo-
dessa. 35 vakuutusvuoden jdlkeen eliike on 60 % eliikeperusteesta.
Eliikkeeseen maksetaan lapsikorotusta 8 % eldkkeen mddrdstd yhdestd
huollettavasta lapsesta, 18 o/o kahdesta ja 30 % kolmesta tai useammasta
lapsesta. Eliikkeen vdhimmdismdiirii on 15 vuoden eldkekarftuma ja
enimmdismddrd sama kuin edellii.

Elikkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan valtion virkamiesten peruspalkko-
jen keskimiiiiriiisten muutosten mukaan. Ndmd palkat ovat nousseet in-
flaatiota hitaammin.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 14kertaa vuodessa samoin kuin palkat. Ylimddrdi-
set erdt maksetaan jouluna (100 % kuukausieldkkeestd), pddsiiisenii
(50 % kuukausieldkkeestd)ja kesdlld (50 % kuukausieldkkeestd).
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Taulukko 1: Eldkkeen laskennassa kdytetttivdt palkkaluokat ja viitepalk-
ka seki eliikeprosentit ennen 1.1.1993 jdrjestelmddn tulleille (1.7.1994
tasossa).

Palkka- Tulojen Viite- Perus- Lisiiosa% Lisiiosa% Eldke%,
luokka yldrqa palkka eldke% 3000 - 7500- kun 35

palkka- 7499 vak.Pv vak.
luokassa vak.Pv vuotta

1

2
3
4
5
6
7
8
I
1

1 980
2360
2810
331 0
381 0
4290
4770
51 90
5670

1860
2250
2710
31 30
361 0
4110
4560
5020
5490
5930

00
90
88
84
82
80
7B
76
74

1,s
1,5
1,8
1,9
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3

70
60
55
50
46
43
40
3B
36

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 320
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
3
4
5
6
7
8
I

6700
7270
7900
8530
911 0
9690

10 240
10 810
11 390

6350
6920
7550
B1 80
8770
9360
9920

10 480
11 050

70
70
70
70
70
70
70
70
70

2,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

32
30
30
30
30
30
30
30
30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30
30
30
30
30
30
30
30yl

20

22
23
24
25
26
27
28

12 420
12 990
13 600
14 220
14 830
15 460
16 060

i 16 060

11
12 120
12 630
13 220
13 850
14 460
15 090
15 700
16 810

1

1

1

1

1

1

1

1

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

70
70
70
70
70
70
70
70
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3. 1 .6. Tytilryvytttimyyseliike

Oikeus eliikkeeseen

Eldke voidaan mydntdd vakuutetulle, jonka tyokyky siind tyossd, jota hdn
tavallisesti on tehnyt, on alentunut vdhintddn 50 o/o.

Vakuutusaikaa tulee olla yhteensa 4500 pdivdi (15 vuotta). Lyhyempiva-
kuutusaika, 1500 pdivdd (5 vuotta), riittdd, jos tdstd ajasta 600 piiiviiii (2
vuotta) on tyokyvyttomyyttd edeltdvdn viiden vuoden aikana. Alle 21-vuo-
tiaalta tyontekijdltd edel lytetddn viih i ntdd n 300 pd ivdn vaku utusai kaa. 21
vuotta tdyttdneilld vakuutusaikedellytys kasvaa 120 pdtivtttt jokaista vuotta
kohden, jolla tyontekijrin ikti ylitttiti 21 vuotta kunnes 1500 p6ivdn vdhim-
miiisaika saavutetaan.

Eldkkeen miiiirdytyminen

Eliikkeen mddrdytymisperusteena on se vanhuuseldke, joka tyokyvytto-
miiksi tuloon mennessd on karttunut. Tyokyvytt6myyseldke on 100 %
karttuneesta vanhuuselSkkeestd, jos tydkyvyftomyysaste on vdhintddn
80 o/o. Jos tyokyvyttomyysaste on alle 80 o/o, mutta kuitenkin vdhintddn
66,6 7o, eldke on 75% jajos ty6kyvyttomyysaste on vdhemmdn kuin 66,6
o/o, mutta vtihintiitin 50 o/o, eliike on 50 % vanhuuseldkkeestd.

Eldkettd voidaan korottaa 50 o/o,jos eldkeldinen on toisen henkilon jatku-
van avun tarpeessa. Eliikkeen vdhimmdismiiiirti vuonna 1995 oli
86 940 drakmaa (n. 1 730 FIM) kuukaudessa elisama kuin vanhuuseldk-
keessd. Eldkkeeseen voidaan myos maksaa korotusta huollettavista per-
heenjdsenistii samoin kuin vanhuuseliikkeeseen (ks. kohta 3.1.5.).

Eliikkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd valtion virkamiesten
peruspalkkojen muutosten mukaan.

Elikkeen maksaminen

Tyokyvyttomyyseldkkeen maksaminen alkaa, kun sairausajan piiivdra-
haa on tavallisesti ensin maksettu kuudelta ensimmdiseltd tyoky\ /tto-
myyskuukaudelta. Eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa.

3.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa naisleskelle, puolisonsa eldtettiivdnii ol-
leelle miesleskelle, edunjdttdjdn lapselle tai muulle lShiomaiselle.
1.1.1993 tai myohemmin jdrjestelmiiiin tulleen edunjdttdjdn jdlkeen el6-
kettd maksetaan vain leskelle tai lapselle.
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Oikeus eldkkeeseen

Ennen 1.1.1993 jdrjestelmdiin tulleen edunjdttdjdn jdlkeen leskeneldke
maksetaan, jos edunjdtttijii oli eldkeldinen tai hdn oli maksanut vakuutus-
maksut yhteensii vdhintddn 4500 pdivdlta (15 vuodelta) tai vdhintddn
1500 pdivdltd (5 vuodelta), jos ndistii vdhintddn 300 pdiivdid oli kuolemaa
edeltiineiden viiden vuoden aikana. Jos kuolema aiheutui onnettomuu-
desta, joka ei ollut tyon aiheuttama, vaadittavat vdhimmiiisvakuutusajat
ovat puolta lyhyemmdt kuin edelld.

Avioliiton oli lisdksitdiytynyt kestdd vdhintddn kuusi kuukautta. Tdtd edel-
lytystd ei ole, jos avioliitosta on syntynyt lapsitai leski odotti lasta puolison
kuollessa. Omaa vanhuuseldkettd saavalla leskelld ei ole oikeutta
leskeneldkkeeseen.

1.1.1993 tai sen jdlkeen jdrjestelmddn tulleen tyontekijdn puolisolla on
oikeus eldkkeeseen, jos edunjdttdjd oli ollut vakuutettu vdhintddn 1500
pdivdd. Jos edunjtittdjd oli kuollessaan alle 21-vuotias riittdd 300 pdivdn
vakuutusaika. Sen jdlkeen vdhimmdisvakuutusaika pitenee 120 paivai)
jokaiselta vuodelta, jolla edunjiittdjdn ikd ylittdd 21 vuotta, kunnes viihim-
mdisvakuutusaika on 1500 pdivdd. Jos edunjdttiijdiolitullut jdrjestelmdiin
1.1.1993 tai sen jdlkeen sovelletaan leskeneldkkeeseen tuloharkintaa
niin, ettd eldkkeestd maksetaan vain puolet, jos lesken omattulot ylittdvdt
40 kertaa ammattitaidottoman tyontekijdn vdhimmiiispdivdpalkan. Jos
leskion tyokyvyton, eituloharkintaa ole. Avioliiton kestoa koskevat samat
edellytykset kuin aiemmin.

Lapseneldkkeen myontdminen edellyttdd samoja vdhimmdisvakuutusai-
koja kuin leskeneldkkeen saamiseksi vaaditaan. Eldkettd maksetaan alle
1 8-vuotiaalle lapselle. Eldkettd maksetaan kuitenkin kunnes lapsi tdyttdd
24 vuotta, jos hdn opiskelee piidtoimisesti tai kunnes hdn tdyttdii 26 vuot-
ta, jos hdn on tyoton. Tyokyvyttomdlle lapselle eldkettd maksetaan aina
iiistd riippumatta.

Jos lesked tai lapsia ei ole, voidaan eliike maksaa lapsipuolelle, lapsen-
lapselle tai edunjdttdjdn vanhemmille. Tdmd mahdollisuus on poistunut
1.1.1993 ja mydhemmin vakuutukseen tulleiden osalta.

Eldkkeen mdiirdytyminen

Ennen 1.1.1993 jdrjestelmdiin tulleen edunjdttdjdn jdlkeen leskeneldke
on 70 % edunjdttdjdn karttuneesta tai maksussa olevasta vanhuuseldk-
keestii. 1.1.1993 jdlkeen jdrjestelmddn tulleen edunjdttdjdn jdlkeen eldke
on vastaavasti 50 %. Vuonna 1995 vdhimmdiseldke oli 78 240 drakmaa
(n. 1 550 FIM) kuukaudessa.

Lapseneldke ennen 1 . 1 . 1 993 jdrjestelmddn tulleen edunjdttdjirn jdlkeen
on 20 % edunjdttdjdn karttuneesta tai maksussa olevasta vanhuuseldk-
keestd lasta kohden. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, makse-
taan ensimmdiselle lapselle 60 %. Jos lapsia on useampia voi eliike kui-
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tenkin olla enintddn 80 % edunjdttdjdn eldkkees6. 1.1.1993 jdlkeen va-
kuutukseen tulleen edunjdttdjdn jdlkeen lapseneldke on 25 % karttu-
neesta tai maksussa olevasta vanhuuseldkkeestd ja tiiysorvon eldke
vastaavasti 50 %.

Muulle omaiselle maksettava eldke on 20 % edunj ittiijdin karttuneesta tai
maksussa olevasta vanhuuseliikkeestd.

Perhe-eldkkeet eiviit yhteensd voi ylittdd edunjdttdjdn karttuneen tai mak-
sussa olevan eliikkeen mddrdd.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd valtion virkamiesten
peruspalkkojen muutosten mukaisesti.

ElSkkeen maksaminen

El6ke maksetaan 14 kertaa vuodessa samoin kuin vanhuuseldke. Les-
keneliike lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton.

3.1.8. Mahdollisuus sairtyti varhennetulle eldkkee!!e

Palkansaajien yleisessd sosiaalivakuutuksessa on useita mahdollisuuk-
sia siirtyd eliikkeelle ennen yleistd vanhuuseldkeikdd. Eldkeuudistuksen
yhteydessd eldkkeen varhennusmahdollisuuksia kuitenkin tiukennettiin
huomattavasti.

Ennen vuotta 1993 jdrjestelmdiin tulleet voivat jeada varhennetulle van-
huuseldkkeelle seuraavin edellytyksin :

tr Miehet voivat jdddd eldkkeelle 62 vuoden ja naiset 57 vuoden ikiii-
sind, jos he ovat maksaneet vakuutusmaksut vdhintddn 10 000 "
pdivdltd (33 vuodelta). Karttunut vanhuuseldke maksetaan vdhen-
tdmdttomdnd.

E Miehet voivat jdddd eltikkeelle 60 vuoden ja naiset 55 vuoden ikdi-
sinii, jos he ovat olleet vdhintddn 10 vuotta raskaassa tai terveydel-
le haitallisessa tyossii ja vakuutusaikaa on vdhintddn 4 500 pdiv66
(15 vuotta). Eldke maksetaan vdhentiimdttomdnd. Jos tyon kestoa
koskevat edellytykset eiviit tdyty, eldke voidaan maksaa vdhennet-
tynti.

tr Aidit,loilla on alle 18-vuotias lapsi taijoita ei voida tyollistdd, voivat
saada viihentdmdttomdn eldkkeen 55 vuoden ikdisind. Vakuutusai-
kaa tulee olla vdhintddn 5 500 pdivdd (18 vuotta). Eldke voidaan
maksaa viihennettynd jo 50 vuoden idstii.



E Sekd miehet ettd naiset voivat jeade varhennetulle vanhuuseldk-
keelle 58 vuoden ikdisind, jos he ovat maksaneet vakuutusmaksut
35 vuodelta. lkdraja tulee nousemaan 60 vuoteen asteittain vuo-
desta 1998 alkaen siten, ettd ikdrajaa nostetaan kuusi kuukautta
joka vuosi.

1 .1 .1993 ja sen jdlkeen jdrjestelmdiin tulleita koskevat seuraavat van-
huuseldkkeen varhennusta koskevat mddrdykset:

tr Sekd miehet ettd naiset voivat jaeda varhennetulle vanhuuseldk-
keelle 60 vuotiaina, jos he ovat olleet vakuutettuja vdhintiidn 4 500
pdivdd. Eldkettd vdhennetddn kuitenkin 6 % jokaista vuotta
kohti, jolla elSkeikd alittaa 65 vuotta.

tr Miehet ja naiset voivat jiiiidd eldkkeelle 60 vuotiaina ilman, ettii elii-
kettd vdhennetddn, jos he ovat olleet raskaassa taiterveydelle hai-
tallisessa tyossd vdhintiidn 4/5 vaadittavasta 4 500 pdivdn vdhim-
mdisvakuutusajasta.

tr AiOit, loitta on alle 18-vuotias tai tyokyvyton lapsi ja jotka ovat olleet
vakuutettuja vdhintdiin 6000 pdivdii (20 vuotta), voivat saada van-
huuseliikkeen vdhentdmdttomdnd 55 vuoden idistd ja vtihennettynd
50 vuoden iiistd samoin kuin ennen 1.1.1993 jdrjestelmddn tulleet.

65 vuoden eldkeikdd alennetaan kolmella vuodella jokaista lasta
kohti dideilld, joilla on vdhintddn kolme lasta. Eldkeikd ei ndin
kuitenkaan voi olla alempi kuin 50 vuotta.

3.1.9. Vapaaehtoinen vakuutus

Tyontekijii, joka on kuulunut pakollisesti palkansaajien yleiseen sosi-
aalivakuutukseen, voi tyosuhteen piidttyessd jatkaa vakuutusta vapaaeh-
toisesti. Ty6ntekijd maksaa silloin sekd tyontekijdn ettd tyonantajan va-
kuutusmaksuosuuden palkkaluokassa, joka sovitaan aikaisemman pal-
kan perusteella. S5-vuotias tyontekijii, joka on kuulunut pakolliseen va-
kuutukseen vdhintiitin 3000 pdivdd, voivalita aikaisempaa yhtd korkeam-
man palkkaluokan.

Vuon na 1 990 perustettii n I KA: n yhteyteen vapaaehtoinen eldkevakuutus,
johon voivat liittyd kaikki Kreikan kansalaiset, jotka eivdt kuulu pakolli-
seen, lakisdaiteiseen eldkevakuutukseen. Vakuutus kattaa vanhuus-,
tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeet. Vakuutukseen voivat liittya 16 vuotta
tdyttdneet tyoi kdiset hen ki lot. Tydkyvyttomyysvaku utu ksen yl d i kdraja on
55 vuotta. Vakuutusmaksujen suuruus riippuu vakuutetun idstd. 4O-vuoti-
aana vakuutukseen liittyvdltd peritddn samat maksut kuin palkansaajien
yleisessei sosiaalivakuutuksessa tyontekrjoiltd ja tyonantajilta yhteensd,
alle 40-vuotiailta peritdiin matalammat maksut ja yli 4O-vuotiailta kor-
keammat maksut. Myos vanhemmat voivat maksaa maksuja lastensa
puolesta ja vdhentdd maksut verotuksessa.
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3.2. Yriftdj ien eldkejdrjestel mdt

Yrittdjistd vain osa kuuluu pakollisesti lakisiiiiteiseen sosiaalivakuutuk-
seen. Yrittiijien sosiaalivakuutus hajaantuu ammatti- ja toimialoittain usei-
siin eri jdrjestelmiin. Suurin yrittdjien sosiaalivakuutusjdrjestelmii on
TEBE, joka kattaa kauppiaat ja kdsityoldiset. TEBE:std maksetaan tyoky-
vyttomyys-, perhe- ja vanhuuseltikkeiden lisdksi myos sairausvakuutus-
ja ditiysetuuksia. Pienten kylien kdsityoldiset sekii muut yrittdjdt ja itsendi-
set ammatinhajoittajat kuuluvat TEBE:n sijasta OGA:aan. OGA on kuiten-
kin ensisijaisesti maanviljelijoiden ja maataloustyontekijoiden sosiaaliva-
kuutuslaitos. Ns. vapaiden ammattien harjoittajilla on lukuisia ammattiala-
kohtaisia sosiaalivakuutusjdrjestelmid, joilla kullakin on oma hallintonsa.

3.3. Pakolliset Iisdeldkejdrjestelmdt

Lisdeldketurvaa jdrjestdviit ammatti- ja tyopaikkakohtaiset avustuskas-
sat. Avustuskassoja on kolmisensataa, joskaan kaikki niistii eiviit maksa
eldke-etuuksia. Ammatti- tai tyopaikkakohtaisen kassan jiisenyys on pa-
kollinen kaikille kyseiselld alalla -tai kyseisessd ammatissa tyosken-
televille palkansaajille ja yrittdjille. Osa ntiistd kassoista on terveys- ja so-
siaaliministerion ja osa tyoministerion valvonnassa. Eri kassojen tarjo-
amat etuudet vaihtelevat huomattavasti, mutta niiden tulee olla vdhintiidn
samantasoiset kuin yleisessd lisdeldkejdrjestelmdssii TEAM:ssd. Etu-
udet rahoitetaan tavallisesti sekd tyonantajan ettd tyontekijiin maksamin
maksuin. Maksujen taso vaihtelee. Eri lisdeldkejdrjestelmistd karttuneet
eldkkeet yhdistetiidn yhdeksi eldkkeeksi, joka maksetaan siitd laitok-
sesta, jossa tyontekijd on ollut pisimpddn vakuutettuna. Jos tyontekijd siir-
tyy alalle, jossa ei ole pakollista lisiieldketurvaa, ei vapaakirjaoikeutta ai-
kaisemmin karttuneeseen eliikkeeseen aina synny. Tyontekijdlle makse-
taan silloin takaisin maksetut vakuutusmaksut tai hiinelle tarjotaan mah-
dollisuus jatkaa vakuutusta vapaaehtoisesti.

Yleinen lisdeldkejdrjestelmii TEAM kattaa kaikki ne palkansaajat, jotka
eivdt kuulu johonkin muuhun listieliikekassaan. TEAM:ia koskeva laki
annettiin vuoden 1979 lopussa ja jdrjestelmii kdynnistyi vuonna 1983.
TEAM:std maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeitd. Se
toimii IKA:n yhteydessd hallinnollisesti erillisend yksikkond. Vuoden 199'1
lopussa siihen kuului noin 900 000 tyontekijdd.

Oikeus vanhuuseldkkeeseen TEAM:std edellyttdd periaatteessa, ettd
tyOntekijii on ollut vakuutettuna vdhintddn 4050 pdivda (13,5 vuotta). Siir-
tymiikauden mddrdyksid noudatetaan niin kauan, ettd jdrjestelmd on ollut
voimassa tai tyontekijdn ammattiliitto tai toimipaikka sen jdsen riittdvdn
kauan. Eldke 35 vakuutusvuoden jdlkeen on 20 % eldkkeen perusteena
olevasta palkasta, joka mddrdytyy samoin kuin yleisen sosiaalivakuutuk-
sen vanhuuseldkkeessd (ks. kohta 3.1.5.).

TEAM : std maksettava tyokyvyttomyyseliike on jd rjestel mdstii ka rttu neen
vanhuuseldkkeen suuruinen. Perhe-eldke leskelle on 7 0 o/o puolison mak-
sussa olleesta tai karttuneesta vanhuuseltikkeestii ja lapsen elake 20 o/o



tdstd eldkkeestd lasta kohden. Perhe-eldkkeet voivat yhteensii olla enin-
tddn 100 % edunjdttdjiin eldkkeestii.

TEAM-jdirjestelmd rahoitetaan tyonantajan ja tyontekijdn vakuutusmak-
suin. Molemmat vakuutusmaksut ovat 3 % eldkkeen perusteena olevasta
palkasta. Etuuksien rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Vakuutusmak-
sujen ja etuuksien verotuskohtelu on sama kuin yleisessd sosiaalivakuu-
tusjiirjestelmiissii (ks. kohta 3.1 .3.).

4. Lisdeldketurva

Yleistd

Ty6nantajakohtaiset vapaaehtoiset lisdeldkejdrlestelyt eivdt ole olleet
yleisi6, koska lakisiiiiteiset eldkkeet ja pakolliset lisdeldkkeet ovat taan-
neet erittdin hyvdn eldketurvan. Vapaaehtoista lisdeldketurvaa on jdrjes-
tetty ldhinnd monikansallisissa yrityksissd ja muiden suurten yritysten kor-
keapalkkaisille tyontekijdille. Viime vuosina tehtyjen suurten uudistusten
jdlkeen kiinnostuksen vapaaehtoisen lisiieliiketuruan jdrjestdmiseen on
arvioitu lisddntyvdn, koska uudistukset ovat heikentiineet lakisddteistd ja
muuta pakollista eldketurvaa merkittdvdsti.

Lisdeldketurva sisdltdii yleisemmin tyokyvyttomyys- ja perhe-eldketurvaa
kuin vanhuuseliiketurvaa. Yhtend syynd tdhdn on se, ettd pakollisten jdr-
jestel m ien perhe-etu u ksissa ja tyokyvyttomyysetu u ksissa ei oteta h uom i-
oon tulevaa aikaa, vaan eldkettd maksetaan eliiketapahtumaan mennes-
sd karftuneen eltikkeen suuruisena. Lisdturvan tarve on ndiden etuuksien
osalta siksi suurin. Vanhuuseldkkeitd maksetaan ldhinnd niille, joiden tu-
lot yl ittdvdt pakol listen jd rjestel m ien a nsiokaton.

Lisdeldketurva on tavallisesti jdrjestetty vakuutusyhtioissd. Kassat ja kir-
janpidolliset varaukset ovat harvinaisia, koska niistii ei ole tyonantajalle
verotuksellista hy6tyd. Etuusperusteiset jdrjestelmiit ovat aikaisemmin ol-
leet vallitsevia, mutta viime vuosina myos maksuperusteiset jdrjestelmdt
ovat yleistyneet.

Etuudet

Kreikka

Li sd e ld kej d rj este I m i e n
kuukautta. Tydntekijdt
vuoden ikiiisend.

odotusajat ovat yleensd lyhyitS, usein vain kaksi
pdisevdt eldkejdryestelmiidn yleensii 21 tai 25

Miesten vanhuuseldkeikd on tavallisesti 65 ja naisten 60 vuotta. Varhais-
eltikkeelle voi usein siirtyd 5 - 10 vuotta aikaisemmin ty6nantajan suostu-
muksella. Eldkettd kuitenkin vtihennetdiin varhennusta vastaavasti.

Kreikkalaiset yritykset maksavat vanhuuseldkkeen usein kertakorvauk-
sena, joka on yhden kuukauden palkka kerrottuna palvelusvuosien mdd-
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rdlld. Monikansallisissa yrityksiss6 jatkuvat eldke-etuudet ovat tavallisem-
pia. Eldkettd karttuu tdlloin usein 0,50 - 0,75 % pakollisen eliiketurvan
ansiokaton alle jddvdn tulon osalta ja 1 - 2 % tdmdn ylittdvdn tulon osalta
palvelusvuotta kohden. Eldkkeen perusteena oleva palkka on tavallisesti
2 - 5 viimeisen vuoden keskiansio. Tavoitteena on 70 - 80 %:n
kokonaiseldketaso pakolliset eldkkeet mukaanl u kien.

Maksuperusteisissa jdrjestelmissd vakuutusmaksu on tavallisesti 3 - 5 %
palkasta ja sen maksaa tyonantaja.

Leskeneldkkeitd maksetaan yleensd vain naisleskelle. Eldkettd makse-
taan usein karttuneen vanhuuseldkkeen m65rd tai 50 - 60 % tulevan ajan
sisdltdvdstd tai eltikkeelld olevan edunjdttdjdn vanhuuseldkkeestd. Lap-
sen eliikkeet eivdt ole tavallisia, mutta eldkkeend saatetaan maksaa 10 %
edunjdttdjdn eldkkeestd.

Varsi naiset tyokyvyttomyysel6 kkeet ovat ha rvinaisia. Hen kiva ku utu ksi i n
on sen sijaan usein liitetty kertakorvaus tyokyvyttomyyden varalta. Korva-
us on 1 -2kertaa vuositulon suuruinen. Lyhytaikaisen tyokyvyttomyyden
ajalta voidaan maksaa 50 - 80 % kuukausipalkasta tyokyvyttomyyden
asteesta riippuen. Eltikettd maksetaan enintddn vuoden ajan.

Lakisddteistd velvoitetta eliikeoikeuden turvaamiseen tyosuhteen piidt-
tymisen jdlkeen ei ole. Jos vapaakirjaoikeus syntyy, se edellyttdti usein
hyvin pitkdd tyosuhdetta. Vapaakirjaoikeus on myos usein osittainen.
Monikansallisiisa yrityksissd vapaakirjaoikeudet ovat yleisempid.Tavalli-
sesti eldkeoikeus sdilyy silloin viiden tyovuoden jdlkeen 50 %:sestija vd-
hintddn 10 vuoden jdlkeen kokonaan. Tyontekijdn maksuosuutta vastaa-
va elSkeoikeus siiilyy vdlittomdsti tai vakuutusmaksut maksetaan takai-
sin. Maksuperusteisissa jdrjestelmissd ldhtijdlle maksetaan koko karttu-
n ut eltikeoi keus tyosu hteen kestosta ri i ppu matta.

Vakuutusmaksut ja verotus

Ty6nantaja kustantaa yleensd vanhuuseldkkeet yksin. Sen sijaan tyo-
kyvyttomyys- ja perhe-eldkevakuutuksien kustannuksista tyontekijdt
maksavat usein 20 %.

Tyona ntaja n yrityskohtaiseen eldkejd rjestel m?id n ma ksa mat ma ksut ovat
verovdhennyskelpoisia, jos ne tdyttdvdt midrdtyt vakuutusetuuksia ja nii-
den rahoittamistapaa koskevat ehdot. Vakuutusmaksuja ei tdlloin myos-
kddn lasketa tyontekijdn verotettavaksi tuloksi. Tyontekijdr voi vdhentdd
maksuja 4 % tuloistaan, kuitenkin enintiidn 200 000 drakmaa (n. 4 000
FIM)vuodessa.

Maksussa olevat lisiieltikkeet ovat veronalaista tuloa.



5. Tytissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja Kreikan vdlilld voimassa EU-asetuksen
1408171 ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddriiykset. EU-asetus
on ylikansallista lainsddddntod ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalli-
set sdddokset poikkeavat sen miidriiyksistd. Suomen ja Kreikan vdlillS on
myos kahdenviilinen sosiaaliturvasopimus. Ndmd sopimukset eivdt kos-
ke pakollista lisdeliiketurvaa.

Pakollinen lisdeldkevakuutus voi sdilyd Kreikassa, jos tyontekijii on sa-
man yrityksen palveluksessa toisessa EU-maassa. Kdytdnnossd yrityk-
set kuitenkin asettavat usein rajoituksia jdsenyydelle ulkomailla tyosken-
telyn osalta. Kreikassa syntynyt vapaakirjaoikeus sdilyy myos ulkomaille
muuton jdlkeen.

Jos Kreikassa toimivan kansainvdlisen yrityksen pddtoimipiste on toises-
sa maassa, ovat sen ulkomaiset tyontekijdt vapautettuja Kreikan sosiaali-
vakuutuksesta neljiin vuoden ajan. Mddrdys eikuitenkaan koske EU-mai-
den eikd sosiaaliturvasopimusmaiden kansalaisia. Heiddt on vakuu-
tettava Kreikassa ja vakuutusmaksut maksettava sopimusmddriiysten
mukaisesti. Laki ulkomaalaisten vakuuttamisesta on vanha. Sitd on vuon-
na 1993 tdsmennetty siten, ettd vakuutuksesta vapauttaminen koskee
yleisen sosiaalivakuutusjiirjestelmdn lisdksi kaikkia sosiaalivakuutusjdr-
jestelmid. Lain tulkinta on tiiltii osin ollut aikaisemmin epdselvti.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Vuoden 1993 laajamittainen eldketurvan uudistus on vasta toteutumassa
ja sen vaikutusten arviointion meneillddn. Tdhdn tyohon on asetettu usei-
ta asiantuntijaryhmi6, joiden tulee myos tarvittaessa tehdd parannuseh-
dotuksia. Hallitus onkin kevddn 1995 aikana esittdnyt mm. yleisen eliike-
idn korottamista 65 vuodesta 67 vuoteen, eldkejtirjestelmiin hallinnollista
yksinkertaistamista ja korkeimpien eliikkeiden leikkaamista.

7. Osoitteita
Terveys- ja sosiaaliministerio, Ministry of Health and Social Security,
Stadiou 29, GR-101 10 Athens.

Sosiaalivakuutuslaitos (lKA), Social lnsurance lnstitute, Agiou
Konstantinou Street 8, GR-102 41 Athens.

Kansallinen maatalouden vakuutuslaitos (OGA), National Agricultural
lnsurance lnstitute, Patision Street 30, GR-141 Athens.
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f . Yleistd

Valuuttakurssi: 1 Luxemburgin frangi (LUF) = 0.150 FIM (keskikurssitam-
mikuu 1995)

Lakisddteinen eliiketurva Luxemburgissa perustuu tyontekoon. Tyonteki-
joiden, toimihenkiloiden, itseniiisten yrittdjien ja ammatinharjoittajien sekii
maatalousyrittdjien erilliset eldkejdrjestelmiit yhdistettiin lainsddddnndlli-
sestiyhtendiseksi palkansaajien ja yrittdjien yleiseksi eldkejdrjestelmiiksi
vuoden 1988 alusta. Jdrjestelmiin hallinto on kuitenkin edelleen neljdn eri
eliikelaitoksen hoidossa.

Palkansaajien ja yrittdjien yleisestd eldkejdrjestelmdstii erillinen lakisdd-
teinen eldketurva on valtion virkamiehilld, muilla valtion palveluksessa ja
julkisissa laitoksissa tyoskentelevillii, kuntien tyontekijoilld sekd rautatei-
den palveluksessa olevilla.

Vdhimmdiseldkejdrjestelmii6 Luxemburgissa ei ole, mutta vanhuuseldke-
ikdiset ja tydkyvyttomiit voivat saada yleistd toimeentulotukea, jos heiddn
toimeentulonsa ei muuten ole riittiivii.

Tyonantajat ovat jdrjestdneet lisdeldketurvaa ldhinnd niille tyontekijoille,
joiden palkka ylitt66 lakisdiiteisen eldkejdrjestelmdn eldkepalkkakaton.
Tavallisimmin lisdelSketurva on jdrjestetty yrityksen kirjanpidollisin va-
rauksin. Koko maan elSketurvaa ajatellen lisdeldkkeiden merkitys on vd-
hdinen.

2. Vdhimmdiseldketurva
Varsinaisia viihimmdiseldkejdrjestelmid Luxemburgissa ei ole, mutta 60
vuotta tdyttdneet ja tyokyvyttomdt, joiden toimeentulo on muuten riittiimti-
ton, voivat saada yleistd toimeentulotukea (revenu minimum garanti). Sen
saamiseksi on tdytynyt asua maassa viihintiidn 10 vuotta viimeisten 20
vuoden aikana. Kansalaisuusvaatimusta ei ole. Etuuden tarvetta harkitta-
essa otetaan huomioon kaikkien samassa taloudessa eliivien tulot ja
omaisuus. Etuuden suuruus riippuu perherakenteesta.

Toimeentulotukijdrjestelmdn hallinnosta vastaa Kansallinen solidaari-
suusrahasto (Fonds National de Solidarit6, FNS).

3. Tycieliiketurva

3.1. Palkansaajien ja yrittdjien yleinen eldkejdrjestelmd

Palkansaajien ja yrittdjien neljd erillistd lakisddteistd elSkejdrjestelmdd
yhdistettiin vuoden 1988 alusta. Aikaisemmat eldkejirjestelmiit olivat



tyontekijoiden eldkejdrjestelmd vuodelta 1911, toimihenkiloideh eliikejiir-
jestelmii vuodelta 1931, itsendisten ammatinharjoittajien ja yrittdjien eld-
kejdrjestelmii vuodelta 1 951 ja maatalousyrittdjien eldkejdrjestelmd vuo-
delta 1956. Jdrjestelmdn hallinto on edelleen hajautettu neljdlle erieldke-
laitokselle.

Jdrjestelmddn kuuluminen on pakollista niille palkansaajille ja yrittdjille,
jotka kuuluvat lain soveltamisalaan. Tietyin edellytyksin pakollista vakuu-
tusta voi myos jatkaa vapaaehtoisesti, kun tyosuhde ptiiittyy. Jos tyosken-
telyn tiedettitin ennakolta kestdviin vain lyhyen mddriiajan, korkeintaan
kolme kuukautta kalenterivuodessa, voidaan tyontekijd vapauttaa vakuu-
tuksesta.

3.1.1. Hallinto

Ylin valvova viranomainen on sosiaaliministerio. Sen yhteydessd ja minis-
terin alaisuudessa toimiiSosiaaliturvan yleinen tarkastusvirasto (lnspecti-
on g6n6rale de la s6curit6 sociale), joka nimensd mukaisesti vastaa koko
sosiaaliturvan valvontatehtdvistS.

Yleinen sosiaaliturvakeskus ylldpitdd vakuutusrekisterid ja muita koko
sosiaalivakuutusjiirjestelmdd koskevia tiedostoja sekti huolehtii vakuu-
tusmaksujen perimisestd.

Palkansaajien ja yrittdjien yleisen eldkejdrjestelmdn hallinnosta vastaavat
aikaisempien eldkejdrjestelmien mukaisesti seuraavat eldkekassat:

E Yksityisen sektorin toimihenkiloiden eldkekassa (Caisse de
pension des employ6s prives, CPEP)

tr Kdsityoldisten, kaupan ja teollisuuden eldkekassa (Caisse de
pension des artisans, des commercants et industriels, CPACI), joka
huolehtii ndiden alojen yrittdjien elSkevakuutuksesta

tr Maatalouden eldkekassa (Caisse de pension agricole, CPA) ja

tr Vanhuus- ja tydkyvyttomyysvakuutuslaitos (Etablissement
d' assurance contre la vieillesse et I'invalidit6, AVI), joka huolehtii
tyontekijoiden ja kaikkien muiden kuin edelld mainittuihin kassoihin
ku uluvien eldkevakuutuksesta.

Kassojen ylin johto on hallituksella, jonka puheenjohtajana toimii suur-
herttuan nimedmd virkamies. AVI:ssa ja CPEP:ssd muut jdsenet ovat va-
kuutettujen ja tyonantajien edustajia pariteettiperiaatteella, CPACI:ssii ja
CPA:ssa kaikki muut jdsenet edustavat vakuutettuja.
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3.1.2. Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu pdiiosin jakojdrjestelmddn. Kaikilla neljdlld
kassalla on kuitenkin yhteinen puskurirahasto, jonka tulee kattaa vdhin-
tddn 1,5 kertaa kassojen vuotuinen eldkemeno. Valtio osallistuu kustan-
nuksiin maksamalla puolet eldkelaitosten hallinnollisista kuluista. Valtio ja
kunnat maksavat yhdessd kolmanneksen kokonaisel6kevakuutusmak-
susta, joka on 24 %. Tyontekrl6iden ja tydnantajien vakuutusmaksuosuu-
det ovat nekin kolmanneksen eli 8 %. Yrittdjien vakuutusmaksu on 16 %.
Vakuutusmaksu peritiidn 2 560 644 frangin (n. 384 000 FIM) vuosituloihin
asti, sen ylittdvdstd tulon osasta ei peritd maksua eikii myoskddn kartu
eldkettd.

3.1.3. Verotus

Tyonantajan ja tyontekijdn vakuutusmaksut ovat kokonaan vdhennyskel-
poisia verotuksessa. Eliikkeet ovat veronalaista tuloa.

3.1.4. Vakuutusaika

Varsinaista vakuutusaikaa ovat tyoskentelykaudet Luxemburgissa pal-
kansaajana tai yrittdjdnd 65 vuoden ikddn asti. Varsinaisena vakuutusai-
kana pidetddn myos aikoja, joilta on maksettu sellaista toimeentuloetuut-
ta, josta on peritty vakuutusmaksut. Nditd toimeentuloetuuksia ovat saira-
us-, ditiys-, tapaturma- ja tyottomyyspdivdrahakaudet sekd varhaiseldk-
keen ja erityisen tyokyvyttomyyskorvau ksen ma ksu kaudet. Va rsi n a iseksi
vakuutusajaksi katsotaan myos aika, jona 15 vuotta tdyttdnyt henkilo on
ollut oppisopimussuhteessa sekd asevelvollisuusaika ja kehitysmaassa
kehitysyhteistyotehtdvissa palveltu aika. Vakuutusajaksi voidaan hake-
muksesta lukea myos 12 kuukautta sellaista aikaa, jona jompi kumpi van-
hemmista on jddnyt kotiin hoitamaan alle neljdvuotiasta lastaan. Edel-
lytyksenii on, ettd hakija on ennen lapsen syntymdd ollut tyonsd perus-
teella vakuutettu viihintddn 12 kuukautta viimeisten kolmen vuoden aika-
na.

Pakollisen vakuutuksen pddtyttyd vakuutusta voidaan mddrdtyin edelly-
tyksin jatkaa vapaaehtoisesti (ks. kohta 3.1.8.). Tdllainen vapaaehtoinen
vakuutusaika vastaa pakoll ista vaku utusai kaa.

Varsinaisen vakuutusajan ja sellaiseksi katsottavan ajan lisiiksi vakuutus-
aikaan voidaan rinnastaa joitakin aikoja vdhi mmdisvakuutusaikojen tdyt-
tdmiseksi. Rinnastaminen edellyttiid, ettd vakuutettu ei tdnd aikana ole
ollut vakuutettu myoskdiin toisessa maassa. Rinnastettavia aikoja ovat
tyokyvyftomyyseldkkeen maksukaudet, opiskeluaika 18 ja 27 ikdvuoden
vdlillii ja toiselle vanhemmista aika, jona hiin on hoitanut alle G-vuotiasta
lastaan. Lastenhoitoaikaa tulee olla vdhintddn 8 vuotta, jos lapsia on kaksi
ja vdhintddn '10 vuotta, jos lapsia on kolme. Vammaisen lapsen kotihoito-
aikoja voidaan rinnastaa kunnes lapsi tdyttdd 18 vuotta. Rinnastettavaa
aikaa ovat myos opintonsa pddttdneen nuoren tyottomyyspdivdrahan



karenssiaika sekd aika, jolta vakuutusmaksuja ei ole peritty tulojen vdhdi-
syyden takia.

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Yleinen vanhuuseldkeik6 on 65 vuotta. Eliikkeen saaminen edellyttdii,
ettd vakuutusaikaa on viihintddn 10 vuotta. Tyonteon lopettamista ei edel-
lytetd.

Eldke voidaan ottaa varhennettuna 60 vuoden iiistd, jos vakuutusaikaa
on 40 vuotta. Eldke maksetaan silloin vtihentdmiittomiinii. Varhaiseldk-
keelld ollessa tyontekoa voijatkaa hyvin rajoitetusti. Kuukausiansiot eivdt
saa ylitt66 kolmannesta siitd vtihimmdispalkasta, jota eldkejdrjestelmd.s-
sd sbvelletaan. Vuonna 1995 vdhimmdispalkka on 42677 frangia (n'
6 400 FIM). Jos ansiot ylittdvdt tiimdn rajan eliikettd pienennetddn 50 %.

Jos 65 vuofta tdyttdneelld ei ole oikeutta eliikkeeseen, vakuutusmaksut
pa lautetaa n I u ku u notta matta va ltion osu utta. Pala utettavat ma ksut tarkis-
tetaan elinkustannusindeksillii. Palautusta tulee erikseen hakea.

Eldkkeen miiiiriytymi nen

Eldke muodostuu ansiosidonnaisesta osasta ja vakuutusajan pituuden
mukaan mddrdytyvdstd osasta, joka ei ole omiin ansiohin sidottu.

Ansiosidonnaista eldkettd karttuu 1,78 o/o vuodessa eldkkeen perusteena
olevasta tulosta. Eldkkeen perusteena kiytetildln koko vakuutusajan ko-
konaisansioita, joita tarkistetaan yleistd hintojen ja palkkojen kehitystd
vastaavasti. Eliikkeen perusteena olevilla tuloilla on yliiraja, joka vuonna
1995 on 2 560 644 frangia (n. 384 000 FIM) vuodessa ia 213 387 frangia
kuukaudessa (n. 32 000 FIM).

Vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvd eldkkeen osa on tdy_simdd-
rdinen 40 vakuutusvuoden jdlkeen. Eliikettd karttuu 1/40 tdydestd mdd-
rdstii vuodessa. Tdysi mddrd on sidottu eliikkeen laskennassa kdytettd-
vtidn vdhimmdisviitepalkkaan. Vuonna 1995 tdysi mddrd on 107 507 fran-
gia (n. 16 100 FIM). Vakuutusajan pituuden mukaan mdiiirdytyvtiS osaa
pienen netti i n vuon na 1 988, kun ansiosidon naisen osan ka rttu mi_sprosent-
tia nostettiin. Tdlld hetkelld ovat voimassa siirtymdkauden sddnnokset,
joiden mukaan tdmd eldkkeen osa pienenee asteittain vuoden 2001 lop-
puun asti.

VanhuuselSkkeelld on sekd vtihimmiiis- ettd enimmiiismiiiirii. Vuonna
1995 vdhimmdismddrd 40 vakuutusvuoden jdlkeen on 439 801 frangia (n.
66 000 FIM) vuodessa. Jos vakuutusaikaa on vdhemmdn kuin 40 vuotta,
mutta vdhiniddn 20 vuotta, maksetaan vdhimmdiseldke, joka on tiysi eld-

Luxemburg

191



Luxemburg

192

ke vdhennettynd 1l4}tla jokaista tdydestd vakuutusajasta puuttuvaa
vuotta kohti. Eldkkeen enimmdismddrd vuonna 1995 on
2 036 116 frangia vuodessa (n. 305 000 FIM).

Elikkeen tarkistami nen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan hintaindeksin muutoksen mukaan
aina, kun hintaindeksi on muuttunut 2,5 % edellisestti tarkistuksesta. Li-
sdksi eldkkeitd tarkistetaan siiiinnollisesti my6s palkkojen kehityksen
mukaan. Ndiden tarkistusten suuruudesta sdddetddn erikseen lailla. Tar-
kistuksen tarpeellisuus on selvitettdvd vdhintddn viiden vuoden vdlein.

Eldkkeen maksaminen

Eliikkeen ottamista voidaan lykdtii 68 vuoden ikddn. Eldkettd korotetaan
silloin 0,7 o/o jokaista lykkdyskuukautta kohden. Eldkkeet maksetaan 12
kertaa vuodessa.

3. 1 .6. Tytikyvytttimyyseldke

Oikeus eldkkeeseen

Tyokyvyttomyyseldkkeen saami nen edel lyttdd vd h i ntddn vuoden vaku u-
tusaikaa kolmen viimeisen vuoden aikana ennen tyokyvyttomyyden alka-
mista tai sairauspiiiviirahakauden pddttymistti. Vakuutusaikoihin rinnas-
tettavat ajat pidentdvdt tdtd kolmen vuoden tarkastelujaksoa. Viihim-
mdisvakuutusaikaa ei ole, jos tyokyvyttomyys aiheutuu tapaturmasta tai
tyon aiheuttamasta sairaudesta.

Tyokyvyttomyyttd arvioidaan aikaisemman tyon perusteella. Tyontekijd
katsotaan tyokyvyttomdksi, jos hiin ei pitkdaikaisen sairauden tai vam-
man vuoksi selviydy aikaisemmasta tyostddn eikd koulutustaan ja taito-
jaan vastaavasta muusta tyostd.

Eliikkeensaajan on osallistuttava hdnelle mahdollisesti jd4estettiivdiin
kuntoutukseen.

Eldkkeen mddriytyminen

Eliikkeessd on kaksi osaa samoin kuin vanhuuseldkkeessd. Ansiosidon-
nainen osa on yhtd suuri kuin ty6kyvytt6mdksituloon mennessd karttunut
vanhuuseldkkeen ansiosidonnainen osa lisdttynd tulevan ajan osuudella,
jos tyokyt4tttomyys alkaa ennen kuin vakuutettu on tdyttdnyt 55 vuotta.
Tulevan ajan osuus mddrdtddn 25 ikdvuoden ja tyokyvyttomdksi tulon
vdlilld ansaittujen keskimddrdisten vuositulojen perusteella. Keski-
mddrd isi6 vuositu loja laskettaessa voidaan jattea h uom ioonottamatta ai-



kaisemmat tyokyvyttomyysjaksot, ammatti kou lutusajat, lapsen koti hoito-
ajat ja tydttomyyspiiivtirahan karenssiajat. Ndistd ansioista tulevan ajan
eiaf6tta karttuu 1 ,78 o/o vuodessa tyokyvyttomdksi tulon ja 55 ikdvuoden
vdliseltd ajalta. Jos tyokyvyttomyys alkaa vakuutetun tiiytettyd 55 vuotta,
maksetaah ansiosidonnainen osa karttuneen vanhuuseldkkeen ansiosi-
donnaisen osan suuruisena.

Tyokyvyttomyyseldkkeen vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvd
o3a lisketaah samoin kuin vanhuuseldkkeessd. Tuleva aika otetaan huo-
mioon 65 vuoden ikddn asti. Tdyden tulevan ajan osuuden maksaminen
edellyttiid, ettd tyoura on ollut yhteniinen 25 vuoden tdyttdmisesta tyo(V-
vyftoinyyden alkamiseen. Jos tyourassa on tdna aikana ollut katkoksia,
pienen-e-e tulevan ajan osuus vastaavasti 1140:lla puuttuvaa vakuutus-
vuotta kohden.

Eldkkeen perusteena olevilla tuloilla on sama enimmdismddrii kuin van-
huuseliikkeessti ja eldkkeelld on samoin mddrdytyvd vdhimmtiis- ja gnim-
mdismddrd kuin vanhuuselfikkeessd (ks. kohta 3.1.5.). Eliikkeen vdhim-
mdismddrdti laskettaessa otetaan huomioon myos tuleva aika.

Luxemburg

Eliikkeen maksaminen

Eldke maksetaan tyokyvyttomyyden alkamisesta tai palkanmaksun
pSSttymisestd lukien. Jos samalta ajalta on oikeus sairauspdivdrahaan,
haks-etaan eldke sairausvakuutuskassalle, joka maksaa vakuutetulle
mahdollisen erotuksen. Jos sairausajan pdivdrahaa maksetaan toisesta
maasta, eldke alkaa pdiviirahan maksun pddttymisestd. Jos tyokyvytto-
myys on arvioitu tilapdiseksi, eldkkeen maksaminen alkaa aikaisintaan,
frin tyot<yvyttomyys on jatkunut kuusi kuukautta. Vdhdiset ansiotulot
tyokyvyttdmyyden aikana eiviit estd eltikkeen maksamista. Eldke muute-
taan vanhuuseldkkeeksi, kun vakuutettu tayttae 65 vuotta.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitti
(ks. kohta 3.1.5.).

3.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa mies- tai naisleskelle, edunjdttdjiin lap-
selle, eronneelle puolisolle ja joissakin tapauksissa myos muulle ldhi-
omaiselle.

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus perhe-eldkkeeseen edellyttiid, ettd edunjdttiijti oli ollut vakuutettu-
na 12 kuukautta viimeisten kolmen vuoden aikana, tai ettd hdn oli van-
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huus- tai tyokyvyttomyyseldkkeellii. Vakuutusaikaan rinnastettava aika
pidentdd kolmen vuoden tarkastelujaksoa (ks. kohta 3.1.4). Vdhimmdis-
vakuutusaikaedellytystii ei ole, jos kuolema oli tapaturman tai ammatti-
taudin aiheuttama.

LeskenelSkkeen saamiseksiedellytetddn lisiiksi, ettti avioliitto olikestdnyt
vdh i ntddn vuoden en nen ed u njdttdjdn eld kkeel lejddmistd, jos ed u njdttdjd
oli kuollessaan eldkkeelld. Jos edunjdttaijd ei kuollessaan ollut eldkkeelld,
edellytetddn, ettd avioliitto olijatkunut vuoden ennen edunjdttdjdn kuole-
maa. Tdtii edellytysti ei kummassakaan tapauksessa ole, jos edunjdttd-
jdn kuolema aiheutui tapaturmasta tai avioliitosta oli syntynyt tai synty-
mdssd lapsi.

Jos edunjiittdjti oli kuollessaan eldkkeellii, ei avioliiton ole tarvinnut kes-
tdd vuotta ennen eldkkeelle jddmistd silloin, kun

tr avioliitto ehti kestdd yli vuoden ennen edunjdttdjdn kuolemaa ja
puolisoiden ikiiero oli alle 15 vuotta tai

n avioliitto ehti kestdd vdhintddn 10 vuotta ennen edunjdttdjdn
kuolemaa.

Eronnut puoliso voi saada el6kkeen, jos hdn ei ollut solminut uutta avioliit-
toa ennen edunjdttdjdn kuolemaa.

Lapseneliike maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle tai alle 27-vuotiaalle
tdysipdivdisesti opiskelevalle lapselle tai alle 18-vuotiaana tyokyvytto-
miiksitulleelle lapselle idstd riippumatta. Lisdksiedellytetddn, ettd lapsioli
edunjdttdjdn huollettavana eikd ole solminut avioliittoa.

Jos edunjdttajalla ei ollut leskeneldkkeeseen oikeutettua puolisoa, voi-
daan leskeneliike maksaa muulle l5hisukulaiselle, joka on ollut edun-
jiittdjdstd taloudellisesti riippuvainen ja asunut tiimiin kanssa samassa
taloudessa vdhintddn viisi viimeistd vuotta.

Eldkkeen miidriytyminen

Jos edunjiittdijii oli tyokyvyttomyys- tai vanhuuseldkkeellii, leskeneldkkee-
nti maksetaan edunjiittdjdn eldkkeen vakuutusajan pituuden mukaan
mddrdytyvd osa kokonaan ja2l3 ansiosidonnaisesta osasta. Jos edunjiit-
tEij€i eivielii ollut eldkkeelld, mddrdtddn leskeneldke siita tyokyvyttomyys-
tai vanhuuseliikkeestd, johon edunjdttdjd kuollessaan olisi ollut oikeutet-
tu. Jos edunjdttdjd oli tyokyvyttomyyseldkkeelld tai olisi ollut oikeutettu
tyokyvyttomyyseldkkeeseen, maksetaan myos n i i h i n mahdol I isesti sisd l-
tyvS tulevan ajan osuus.

LeskenelSkkeelld on vdhimmtiismdiird, joka vuonna 1995 on 356 727
frangia (n. 53 500 FIM)vuodessa. Tdyden vdhimmdiseliikkeen saaminen
edellytt66, ettd edunjdttdjd oli ollut vakuutettuna 40 vuotta mukaanlukien



tuleva aika 65 vuoden ikdiin asti. Jos vakuutusaika on lyhyempi, piene-
nee vdhimmdiseldke 1/40 jokaista puuttuvaa vuotta kohti.

Eronneelle puolisolle maksetaan leskeneliikkeestii avioliiton kestoon
suhteutettu osuuS. Jos edunsaajia on useita, jaetaan leskeneliike avioliit-
tojen keston suhteessa.

Lesken omat tyo- tai eldketulot pienentdviit leskeneldkettd 45 %:lla tulo-
jen mdiirdstd. Aivan vdhdisid tuloja ei kuitenkaan oteta huomioon.

Lapseneliike on 1/3 edunjdttdjdn eldkkeen vakuutusajan pituuden mu-
kaa n mdii riiytyvdstd osasta ia 25 % a nsiosidon n a isesta osasta. E ldkepe-
ruste mddrdytyy samoin kuin leskeneltikkeessd. Tdysorvon eldke on kak-
sinkertainen ja se lasketaan suurempituloisen eliikkeestii, jos laps.ella oli-
si oikeus eliikkeeseen molempien vanhempien jiilkeen. Lapseneldkkeen
vdhimmdismddrd vuonna 1995 on 118 746 frangia (n. 17 800 FIM) vuo-
dessa.

Perhe-eliikkeet eivdt yhteensd voi ylittdd edunjdttdjdn eldkkeen mddrdd.
Ylite vdhennetddn edunsaajien eliikkeistd niiden suhteessa.

Eliikkeen tarkistam i nen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd
(ks. kohta 3.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Leskeneldkkeen maksaminen piiiittyy, jos leski solmii uuden avioliiton.
Tdlloin leskelle maksetaan viiden vuoden eliikettd vastaava kertakorvaus,
jos hdn on alle SO-vuotias, ja kolmen vuoden eldkettd vastaava korvaus,
Jos hdn on 50 vuotta tiiyttdnyt. Kertakorvausta laskettaessa ei oteta huo-
mioon tulevan ajan osuutta.

Lapseneldkkeen maksaminen pddttyy, kun lapsi tayftae eliikkeen myon-
tdmisen yldikdrajan taijos hiin avioituu.

Luxemburg

3.1.8. Vapaaehtoinen vakuutus

Palkansaajien ja yrittdjien yleistd eliikevakuutusta on mahdollista jatkaa
vapaaehtoisesti, jos pakollinen vakuutus ptiiittyy. Vakuutuksen jatkami-
nen on mahdollista, jos pakollista vakuutusaikaa on vdhintddn 12 kuu-
kautta viimeisten kolmen vuoden aikana ennen vakuutuksen piitittymistii.
Pakolliseen vakuutusaikaan rinnastettavat ajat pidentdvdt tdtd kolmen
vuoden tarkastelujaksoa. Hakemus vakuutuksen jatkamisesta on tehtdvti
kuuden ku u kauden kuluessa vakuutuksen pddttymisestd siihen eltikelai-
tokseen, jossa pakollinen vakuutus viimeksi oli voimassa. Vapaaehtoinen
va ku utus-a i ka vastaa pakol I ista vaku utusai kaa eld kkeitd mtiii rdttdessii.
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Ulkomailla tai kansainviilisen jdrjeston palveluksessa tyoskennelleet voi-
vat ostaa takautuvaa vakuutusaikaa, jos ulkomaantyoskentelyyn ei sovel-
leta kahden- tai monenvdlisid sosiaalitu rvasopimuksia. Edellytyksena on,
ettd tyontekijd on kuulunut pakollisesti palkansaajien ja yrittdjien yleiseen
eldkevakuutukseen vdhintddn 12 kuukautta eikd ole vield tiiyttainyt 60
vuotta.

3.2. Mahdollisuus siirtya varhennetulle eliikkeelle

Mahdollisu udesta siirtyd varhennetulle vanhuuseldkkeelle palkansaajien
ja yrittdjien yleisestii eldkejdrjestelmdstd on kerrottu kohdassa 3.1.5. Ta-
miin lisdksi on olemassa kolme sopimuksiin perustuvaa varhaiseldkejdr-
jestelmiid, jotka ovat olleet voimassa vuoden 1991 alusta. Ndistd jdr-
jestelmistii voidaan myontdd eldkkeitd 57 vuotta tdyttdneille tyontekijoille,
jos tyonantaja palkkaa tilalle ty6ttomdn, jos tyontekijd on vaarassa joutua
irtisanotuksi tyonantajan taloudellisen tilanteen vuoksi tai, jos tydntekijd
on ollut pitkddn vuorotyossd.

SolidaarisuusvarhaiselSkettd (pr6retraite-solidarit6) voidaan maksaa joko
tyomarkkinasopimuksen tai tyonantajan ja tyoministeriOn viilisen sopi-
muksen perusteella tyontekrldlle, joka haluaa lopettaa tyonteon ja siirtyd
varhaiseliikkeelle. Tyontekijdn tulee olla 57 vuotta tdyttiinyt ja oikeutettu
lakisddteiseen vanhuuseldkkeeseen kolmen vuoden sisdlld. Tyonantaja
voi kieltdytyii elSkkeen myontiirnisestd, jos saman kalenterivuoden aika-
na 10 % tydntekij6istd on jo hakenut eldkettd. Tyonantaja maksaa eldk-
keen ja saa korvausta 70 % kustannuksista valtion tyollisyysrahastosta.
Korvauksen saaminen edellyttdii, ettd eldkkeelle siirtyneen tilalle on pal-
kattu tyoton tai oppisopimussuhteeseen tullut nuori.

Tyonantajan taloudellisiin jdrjestelyihin liittyvd elSke (pr6retraite-ajuste-
ment) voidaan niin ikiiiin myontdd 57 vuotta tdyttdneelle tyontekijdlle, joka
on oikeutettu lakisddteiseen vanhuuseldkkeeseen kolmen vuoden sisdlld.
Eldke voidaan myontdd, jos yritys lopettaa toimintansa, ajautuu konkurs-
siin tai vdhenttiti huomattavasti henkilokuntaansa toiminnan uudel-
leenjdrjestelyihin liittyen. Eldkkeen myontdminen edellyttdS, ettd tyonan-
taja on tehnyt eldkettd koskevan sopimuksen tyoministerion kanssa. Tyol-
lisyysrahasto korvaa kustannuksista 50 % tai 100 % yrityksen taloudelli-
sesta tilanteesta riippuen.

Vuorotyossd olleelle tyontekijdlle varhaiseldke voidaan myontdd, jos hiin
on ollut vuorotydssd vdhintddn 20 vuotta, on tdyttdnyt 57 vuotta ja on oi-
keutettu lakisddteiseen vanhuuseldkkeeseen kolmen vuoden sisdlld.
Tyonantaja maksaa eldkkeen, mutta saa tiiyden korvauksen tyollisyysra-
hastosta.

Kaikissa kolmessa varhaiseldkejdrjestelmdssii eldke on saman suurui-
nen. Kuukausieldke mddrdtddn kolmen viimeisen kuukauden keskimdd-
rdisten bruttoansioiden perusteella. El6kkeen perusteena oleviin tuloihin
sovelletaan samaa ansiokattoa kuin palkansaajien ja yrittdjien yleisessd
eldkejdrjestelmdssd. Ensimmdisen 12 kuukauden ajan eldke on 85 %



eldkeperusteesta, seuraavien 12 kuukauden ajan 80
75 % yleiseen eliikeikddn asti. Eldkettd tarkistetaan
sin muutoksen mukaan. Siitd peritddn tyonantajan ja
vakuutusmaksut.

% ja tiimdn jdlkeen
kuluttajahintaindek-
tyontekijdn sosiaali-
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4. Lisdeldketurva

Yleistd

Koska lakisiiSteinen eliketurva on kattava, on lisdeldketurvaa jdrjestetty
ldhinnd tyonantajakohtaisesti niille yksityisen sektorin toimihenkiloille, joi-
den palkka ylitttiii eldkepalkkakaton. Palkkakatto on varsin korkea, esi-
merkiksi vuonna 1991 yhteensd '180 000 vakuutetusta vain 16 000 vakuu-
tetun palkka ylitti katon.

Tavallisimmin tyonantaja on jdrjestdnyt lisdeldketurvan yrityksensd kirjan-
pidollisin varauksin. Eliikevastuu voi olla vakuutettu tai vakuuttamaton.
Jonkin verran listieliiketurvaa on jdryestetty vakuutusyhtioissS, mutta
tyonantajien omat eliikerahastot ovat Luxemburgissa harvinaisia.

Lisdeldketurvaa koskevaa lainsiiiiddntodi eijuuri ole muutoin kuin koskien
jdrjestelmien verotusta.

Etuudet

Monikansalliset yritykset ovat yleensii jdrjestdneet ulkomaisille tyonteki-
joilleen niiiden kotimaan yrityksen etuuksia vastaavan turvan. Seuraava
kuvaa liihin nd paikallista kdytiintodi.

Yleinen alaikdraja eldkejdrjestelmtiiin pddsemiseksi on 25 vuotta. Oikeus
vanhuuseldkkeeseen sdilyy tavallisesti vasta, kun tydntekijii on kuulunut
jdrjestelmddn vdhintddn viisi vuotta. Jos oikeutta eldkkeeseen ei synny,
maksetaan tyontekijdn maksamat vakuutusmaksut usein takaisin. Tyoky-
vyttomyys- ja perhe-eldkkeisiin ei yleensd synny vapaakirjaoikeutta.
Etuusperusteiset jdrjestelmiit ovat verotuksellisista syistd vallitsevia.

Vanhuuseldkeikii on yleensii 65 vuotta, mutta varhaiseldkkeelle voi usein
si i rtyii 60 vuotiaana kuten la kisddteisessd jdrjestel mdssiiki n.

Eldke on usein yhteensovitettu lakisiiiiteisen eldkkeen kanssa siten, ettd
ne yhdessd antavat 40 vakuutusvuoden jdlkeen 70 - 80 %:n eliikkeen 3 -
5 viimeisen tyovuoden keskiansioista.

LeskenelSkkeeni maksetaan tavallisesti 60 % vanhuuseliikkeestd tai sii-
tii vanhuuseliikkeestii, joka edunjdtttijiille olisi normaalissa eliikeiiissd
maksettu. Lapseneldke on vastaavasti tO % lasta kohden ja tiiysorvolle
20 o/o.
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TyokyvyttomyyselSke on yleensii karttuneen vanhuuselSkkeen suuruinen
tulevan ajan osuudella lisdttynd.

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan yleensd sdiinnollisesti elinkus-
ta n n usten nousua vastaavasti va i kka m itdii n ve lvoitetta eldkkeiden ta rkis-
tamiseen eiole.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tyontekijdn vakuutusmaksuosuus riippuu vakuutuksen jdrjestdmista-
vasta. Kun kyseessd on varsinainen vakuutus, maksut ovat tavallisesti 3 -
5 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta lakisddteisen ansiokaton ylit-
tdvdltd osalta. Tyonantajan kirjanpidolliseen varaukseen perustuvissa jiir-
jestelyissd ei tyontekijdmaksuja ole.

Tyonantajan vaku utusmaksut ovat aina vdhennyskel poisia verotuksessa.
Vakuutuksen jdrjestdmistavasta riippuen ne voidaan lukea tyontekijdn
tuloksi. Tyontekijdn vakuutusmaksujen verovdhennyskelpoisuus riippuu
sekin vakuutuksen jdrjestdmistavasta. Tavallisesti maksut voidaan aina-
kin osittain vdhentdd.

lVlaksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa.

5. Tyossd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eliikkeiden mddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja Luxemburgin vdlilld voimassa EU-ase-
tuksen 1 40817 1 ja sen toimeenpanoasetuksen 57 4172 miiiiriiykset. EU-
asetus on ylikansallista lainsiidddntdd ja sitd sovelletaan silloinkin, kun
kansalliset sdddokset poikkeavat sen miidrdyksistd. Suomen ja Luxem-
burgin vdlill6 on myos kahdenvdlinen sosiaaliturvasopimus, jota sovelle-
taan ldhinnd kolmansien maiden kansalaisiin.

Luxemburgissa tilapiiisesti, alle kolme kuukautta kalenterivuodessa,
tyoskentelevdt on vapautettu pakollisesta, lakisddteisestd vakuutuksesta.
Lakisddteisid eldkkeitd maksetaan ulkomaille ulkomaiden kansalaisille
vain EU-asetuksen tai sosiaaliturvasopimusten perusteella. Vapaaehtois-
ten lisdeldkkeiden maksamisesta ulkomaille tai eldkeoikeuden sdilymi-
sestd tyosuhteen pddttyessd ei ole mddrdyksiii, joten sekd eldkeoikeu-
den sdilyminen ettd elSkkeen maksaminen on tyonantajan harkinnassa.
Tavallista on, ettd eldkeoikeus sdilyy viiden vuoden $osuhteen jdlkeen.
Jos oikeutta lisdeldkkeeseen ei synny, maksetaan maksetut vakuutus-
maksut yleensd takaisin.



6. Vireillii olevia uudistuksia
Luxemburg on selviytynyt viimevuosien taloudellisesta lamasta parem-
min kuin useimmat muut Ldnsi-Euroopan maat. Tdmd on heijastunut
myos sosiaalivakuutusjiirjestelmddn, joka on sdilynyt taloudellisesti va-
kaana.

Lakisddteistd eldketurvaa uudistettiin vuosina 1988 ja 1991 voimaan tul-
leilla laeilla. Paitsi lakisdiiteisen jdrjestelmdn yhtendistiimistii ja uudistuk-
sia muutoksella edistettiin myos yksityiseen eliikestitistdmiseen perustu-
van eldketurvan kehittymistii. Vakuutusmaksuja yksilollisiin eldkevakuu-
tuksiin voi nykyisin vdhentiiii 48 000 frangia vuodessa.

Lakisddteisen sosiaaliturvan osalta vireilld on ldhinnii maksujdrjestelmdn
uudistus, silld maan hallitus on ilmoittanut rajoittavansa valtion maksu-
osuutta sosiaalivakuutusmenoista. Uudistuksen toteutumisesta ei tdll6
hetkellS ole tarkempaa tietoa.

7. Osoitteita
Sosiaaliministerio, Ministere de la securite sociale, 26, rue Ste Zithe,
L-2763 Luxembourg.

Sosiaaliturvan yleinen tarkastusvirasto, lnspection g6n6rale de la
s6curit6 sociale, 26, rue de Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.

Yksityisen sektorin toimihenkiloiden eldkekassa, Caisse de pension des
employ6s prives (CPEP), 1a, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg.

Kdsityoldiisten, kaupan ja teollisuuden eldkekassa, Caisse de pension
des artisans, des commercants et industriels (CPACI), 39 rue Glesener,
L-1631 Luxembourg.

Maatalouden eldkekassa, Caisse de pension agricole (CPA), Centre
Hermes, 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.

Vanhuus- ja ty6kyvyrttomyysvakuutuslaitos, Etablissement d' assurance
contre la vieillesse et l'invalidit6 (AVI), 125, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg.

Kansallinen solidaarisuusrahasto, Fonds national de solidarite,
138, boulevard de la P6trusse, L-2330 Luxembourg.

8. Kirjallisuus
Benefits Report Europe & USA 1995. Watson Wyatt Data Services
Europe. Brussels 1995.
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Benefits Report, Europe, U.S.A. Wyatt Data Services - Europe. Brussels
1994.

Foster Howard, ed. Employee Benefits in Europe and USA. 7th edition
Longman 1994.

Janhunen Jouko. Eldkejdrjestelmdt teollisuusmaissa 1 990.
Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1 990:1. Jyvdskyld 1 990.

lBlS Profile - Luxemburg. October 1992. lnternational Benefits
lnformation Service. Profiles. Charles D. Spencer & Associates, inc..
Chicago 1992.

MISSOC-Into3194. Bulletin of the Mutual lnformation
Protection in the Community. MISSOC Secreteriat.
1994.

System on Social
Cologne. October

Pieters Danny et al. lntroduction into the Social Security Law of the
Member States of the European Community. Second edition. Bruylant.
Brussel 1993.

Social Protection in the Member States of the Community. Situation on
July 1st 1993 and evolution. Comission of the European Communities.
Directorate- General of Employment, lndustrial Relations and Social
Affairs. MISSOC-Secretariat. Cologne 1 993.

Supplementary pensions in the European Union. Social Europe.
Supplement 3194. Brussels 1 994.

Julkaisematomat lihteet:

Assurance Pension. R6sum6 de la l6gislation applicable d partir du
1.1.1988. Moniste.

Schaub Eberhard. Systems of determining invalidity. lnternational
Social Security Association. Permanent Committee on Old-Age,
lnvalidity and Survivors' lnsurance. 21th meeting. Tunis, 12 October
1994. Luentomoniste.

Social Protection in the Memeber States of the Community. Situation on
July 1st 1994 and evolution. Comission of the European Communities.
Directorate- General of Employment, lndustrial Relations and Social
Affairs. MISsOc-Secretariat. Cologne 1995 (?).
J ulkaisematon kdsikirjoitus.
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Norja

1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 kruunu (NOK) = 0.688 FIM (keskikurssi heindkuu 1995)

Norjan lakisiiiiteisestii kansanvakuutusjdrjestelmiistd maksetaan asu-
misperusteisia peruseldkkeitd ja tyontekoon perustuvia lisdeldkkeitd. Mo-
lempia eldkkeitd maksetaan vanhuuseldkkeinii, tydkyvyttomyyseldkkeind
ja perhe-eldkkeinS. PeruselSkkeeseen ovat oikeutettuja periaatteessa
kaikki maassa asuvat. Siihen voidaan maksaa lisdeldkevdhenteistd eld-
kelisdd. Peruseliike ja elirkelisd yhdessd takaavat lakisiiiiteisen vdhim-
mdiseliiketurvan. Kansanvakuutuksen lisdeliiketurva kattaa julkisen ja
yksityisen sektori n pa lkansaajat sekd yritttijiit.

Kansanvakuutuksen lisdksi Norjassa on useita ammatti-, toimiala- tai
tyonantajakohtaisia lisdeldkejdrjestelmiii, joista monet takasivat koko
tyoeld ketu rvan oman a lansa tyontekijoi I le en nen ka nsanvaku utusjdrjes-
telmiin lisiieldketurvan voimaantuloa. Kun kansanvakuutuksen lisdeldke-
turva tuli voimaan, ndmii jdrlestelmdt jdivdt sitd tdydentdviksi li-
sdeldkejdrjestelmiksi. Jotkut jdrjestelmistd maksavat nykyisin ainoastaan
varhaiseliikkeitii kansanvakuutuksen 67 vuoden eldkeikdd alemmasta
eldkeidstd. Eltikkeen maksaminen pddttyy ndissd jirjestelmissd, kun oi-
keus kansanvakuutuksen eldkkeeseen alkaa. Osa jdrjestelmistti on la-
kisiidteisiii, osa perustuu koko toimialaa koskeviin tyomarkkinasopimuk-
siin ja osa kattaa vain yhden tyonantajan palveluksessa olevat. Norjassa
ndistd jdrjestelmistii kdytetdiiin yhteistd nimeti 'tjenestepen-sjonsordnin-
ger'.

Lakisddteinen, kansanvakuutuksen lisdeldkettd tdydentdvd lisdeldkejir-
jestelmi on valtion palveluksessa olevilla tyontekijoilld, valtion luottamus-
toimessa olevilla, apteekkihenkilokunnalla ja sairaanhoitajilla. Valtiolla on
oma eldkekassa (Statens Pensjonskasse), joka hoitaa myos apteekki-
henkilokunnan lisiieliikejdrjestelmdn kdytdnnon hallinnon. Kuntien ja
maakuntien lisdeldkejdrjestelmiit perustuvat ty6markkinasopimuksiin.
Kunnilla on yhteinen eldkekassa (Kommunal Landspensjonskasse, KLP),
johon kuuluu kuitenkin vain osa kunnista. Joillakin kunnilla on oma eldke-
kassa ja jotkut ovat jiirjestdneet tyontekijoidensii lisdeliiketurvan va-
kuutusyhtiossd. Sairaanhoitajien eldkejdrjestemdn kdytdnnon hallinto on
annettu kuntien yhteisen eldkekassan hoidettavaksi.

Lakisddteiset varhaiseldkejdrjestelmdt on kalastajilla, merimiehilld ja met-
sdtyontek'rjoil ld. En nen ka nsanvakuutu ksen I isdeldkejdrjestel md n perus-
tamista jdrjestelmistd maksettiin sekd vanhuus-, ty6kyvyttomyys- ettii per-
he-eldkkeitd. Nykyisi n n iistii maksetaa n vai n varhen nettuja van h u uselii k-
keitii ennen kansanvakuutuksen 67 vuoden eliikeidn tdyttdmistS.

Keskeiset tyoma rkkinajd rjestot sopivat vuon na 1 988 varha iseld kejdrjes-
telmiistii, joka kattaa valtion ja kuntien tyontekijdt sekii arviolta puoli mil-
joonaa yksityisen sektorin tyontekijdd. Jdrjestelmdstd myonnetddn van-
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huuseldkkeitii kansanvakuutuksen yleistd eldkeikdd alemmasta eliikeiiis-
te.

Yksityisen sektorin tyonantajakohtaiset lisde16kejdrjestelmdt luetaan
'tjenestepensjonsordninger' -kdsitteen piiriin, jos ne tdfidivtit mddrdtyt ve-
rolainstiiidiinnon edellytykset. Lisiiturvan tulee silloin mm. koskea koko
henkilokuntaa. Ldhes 40 % yksityisen sektorin tyontekijoistd kuuluu tdllai-
seen lisdeltikejdrjestelm6iin. Tyonantajat voivat lisdksijdrjestdd yksilollis-
td lisdeldketurvaa tyontekijoilleen tai maksaa eldkkeitd suoraan yhti6n
kirjanpidosta. Tdllaista tyonantajakohtaista lisdeldketurvaa ei lueta
'tjenestepensjonsordninger' -kdsitteeseen kuuluvaksi.

2. Vdhimmiiseldketurva

2. 1 . Kansanvaku utu ksen vdh immdiseliiketurva

Ensimmdinen yleinen vanhuuseliikkeitd koskeva laki annettiin Norjassa
vuonna 1936. Elakkeet olivat sen mukaan tarveharkintaisia. Vuonna
1 957 annetussa uudessa van huuseliikelaissa luovuttiin tarveharkinnasta
ja tasasuuruisesta vanhuuseldkkeestd tuli kaikkien kansalaisten oikeus.
Samana vuonna annettiin laki orvonelSkkeistd. Vuonna 196'1 annettiin
ensimmtiinen yleinen tyokyvyttomyyseldkelaki ja vuonna 1964 yleinen

Norja

KUVA 1: Norjan elSketurvan rakenne 1995, mukana
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Norja

leskeneliikelaki. Koko eldketurvan kattava kansanvakuutuslaki tuli voi-
maan vuonna 1967. Tasasuuruisten peruseliikkeiden lisdksi kansanva-
kuutuksesta alettiin silloin maksaa myos ty6nteon perusteella karttuvia
lisdeldkkeitd. Kansanvakuutuksen lisdeldkkeistd kerrotaan luvussa 3.

2.1.1. Hallinto

Kansanvakuutus kuuluu sosiaali- ja terveysministerion hallinnonalaan.
Kdytinndn ha ll i n nosta vastaa Kansanva ku utuslaitos ( Rikstrygdeverket).
Silld on 19 l6dninkonttoria (fylkeskontor)ja 466 paikalliskonttoria (trygde-
kontor). Verovi ranomaiset va hvistavat va ku utettujen eliikkeeseen oi keut-
tavien tulojen miiiiriin sekd laskevat ja perivdt vakuutusmaksut.

2.1.2. Rahoitus

Kansanvakuutuksen rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja
valtio. Vakuutetuilta ja tyonantajilta perittdvdllS sosiaalivakuutusmaksulla
rahoitetaan paitsi kansanvakuutuksen perus- ja lisdeldkkeet myos sai-
rausvaku utusetu udet, tyottomyysetu udet sekii am matti- ja tyota paturma-
etuudet.

Palkansaajien vakuutusmaksut peritddn eldkkeen perusteena olevasta
vuositulosta. Sairaus-, iiitiys- ja ty6ttomyyspiiiviiraha ovat eliikkeen pe-
rusteena olevaa tuloa vakuutusmaksua mddrdttiiessd. Alle 17 000 kruu-
nun tuloista vakuutusmaksua ei peritd. Kun tulot ylittdvdt tdmiin rajan,
peritddn vakuutusmaksu koko eliikkeen perusteena olevasta tulosta niin,
ettii vakuutusmaksu voi olla enintiiiin 25 oh rajatulon (17 000 NOlft) ylit-
tdvdstd tulosta. Palkansaajien vakuutusmaksu on 7,8 % bruttopalkasta.

Itseniiisten yrittdjien vakuutusmaksu on 10,7 oh eliikkeen perusteena ole-
vasta yrittdjdtulosta kaksitoistakertaiseen perusmddrddn asti (perusmdd-
riistii ks. kohta 2.1.5.) ja tdmdn ylittdvdstd tulosta 7,8 o/o 34 kertaiseen
perusmiiSrddn asti. Siltd osin kuin yrittdjdtulot ylittdvdt 34 kertaisen perus-
miiSrdn ei vakuutusmaksua peritti.

Muusta kuin palkka- ja yrittiijiitulosta (esim. eldkkeistd) vakuutusmaksu
on 3 %. Kolmen prosentin suuruista vakuutusmaksua peritddn myos alle
17-vuotiailta ja 69 vuotta tdyttdneiltd vakuutetuilta.

Tyonantajan vaku utusmaksut peritddn koko tyonantajan pal kkasummas-
ta. Maksun suuruus riippuu tyontekijdln asuinkunnasta. Kunnat on jaettu
viiteen vyohykkeeseen niiden maantieteellisen sijainnin ja taloudellisen
kehitysasteen mukaan. Kalleimmassa 1. vyohykkeessd, johon kuuluvat
mm. suuret kaupungit, maksu on 14,1 % palkasta. 2. vyohykkeessd mak-
su on 10,6 %,3. vyohykkeessd 6,4yo,4. vyohykkeessd 5,1 % ja alimmas-
sa 5. vyohykkeessii, johon kuuluvat pohjoisimmat kunnat, tyonantaja-
maksua ei peritd lainkaan. Yli 16 kertaisen perusmddrdn ylittdvdstd pal-
kan osasta peritidn ylimddrdinen 10 %:n suuruinen tyonantajan vakuu-
tusmaksu.
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Valtio osallistuu kansanvakuutuksen rahoitukseen siltii osin kuin vakuu-
tusmaksut eiviit riitd kattamaan menoja. Valtio rahoittaa lisdksi kokonaan
joitakin erityisetuuksia kuten tyokyvyttomyyseliikkeeseen maksettavan
i:erus- ja hoitolisen, nuorina vammautuneille maksettavan vdhimmdislisd-
blakkeen, vdliaikaisen leskenetuuden sekii perhehoitajien leskeneliik-
keen. Vuonna 1993 valtion maksuosuus oli yhteensd 34,1 % koko kan-
sanvakuutuksen menoista. Vakuutusmaksut kootaan vakuutusmaksura-
hastoon.

2.1.3. Verotus

Tydnantaja voi vdhentiid maksamansa kansanvakuutusmaksut verotuk-
sessa. Tyontekijdmaksut eivdt sen sijaan ole viihennyskelpoisia.

Eldkkeet ovat yleensd veronalaista tuloa kertakorvauksena maksettavia
etuuksia lukuunottamatta. Jos eldkeliiisen tulot ovat mddrdttyd alaraiaa
pienemmdt, ei eldkkeestii kuitenkaan peritd veroa eikii vakuutusmaksua.
Eldkeldisten verotus poikkeaa palkansaajien verotuksesta myos silloin,
kun tulot ylittdvdt verottoman tulon rajan. Verot ja vakuutusmaksut suh-
teessa nettotuloon voivatyhteensd olla enintiiiin 55%rajatulon ylittdvdstd
tulosta. Nditii verorajoituksia sovelletaan vain mddrdttyyn yldtulorajaan
asti. Jos eliiketulot ylittdvdt tdmiin rajan, myonnetiiiin vanhuus- ja
tyokyvyttomyyseliikkeelld oleville erityinen eldketulovdhennys.

2.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumis- tai tyoskentelyaika Norjassa. Vtihimmdisva-
kuutusaikoja laskettaessa otetaan huomioon 16:n ja 66:n ikiivuoden viili-
nen vakuutusaika.

2.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus elikkeeseen

Kansanvakuutuksen peruseliikkeen (grunnpensjon) ja eldkelisdn (sertil-
legg) saamiseksi edellytetddn viihinttidn kolmen vuoden asumisaikaa
Noijassa 16:n ja 66:n ikiivuoden vdlilld. Tdyden peruseliikkeen ja eldkeli-
sdn saamiseksi asumisaikaa tdytyy olla 40 vuotta.

Vanhuuseliike maksetaan 67 vuotta tdyttdneelle. Kansanvakuutuksen
vanhuuseldkettii ei myonnetii varhennettuna. Muista mahdollisuuksista
siirtyd vanhuuselSkkeelle ennen 67 vuoden ikdd on kerrottu kohdassa
3.2. Elake on tuloharkintainen 67:n ja 70:n ikiivuoden vdlilld.

Norja
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Eldkkeen mddrdytyminen

Tdysi peruseldke on ns. perusmiiiiriin (grunnbelopet,G) suuruinen eli
1.5.1995 alkaen 39 230 kruunua (n.27 000 FIM) vuodessa yksin asuvalle
ja eldkeldiselle, jonka puoliso ei saa kansaneldkettd. Kuukausieldke on
tdlloin 3 269 kruunua (n.2250 FIM). Jos molemmat puolisot saavat kan-
saneldkettd, on eldke kummallekin 75 o/o perusmdiiriistti eli 2 452 kruu-
nua kuukaudessa (n. 1 700 FIM).

Eldkkeeseen maksetaan eliikelisiiii niille eldkkeensaajille, joilla ei ole oi-
keutta lisdeldkkeeseen taijoiden lisdeldke on pieni. Lisdeldke pienentdd
elSkelisdd koko miiiiriill66n. Tdysi eldkelisd on yksinasuvalle ja eldkeldi-
selle, jonka puoliso ei saa kansaneliikettd, 61 ,55 o/o perusmiiiiriistd eli
1.5.1995 alkaen 2012 kruunua kuukaudessa (n. 1 400 FIM). Jos el6k-
keensaajan huollettava puoliso on 60 vuotta tdyttdnyt, maksetaan eldkeli-
sii kaksinkertaisena. Jos molemmat puolisot saavat vdhimmdiseldkettii,
on eldkelisdn mddrii molemmille sama kuin yksinasuvalle eliikkeensaa-
jalle. Jos toisen puolison lisdeldke on niin suuri, ettd hdnelld ei ole oikeutta
eldkelisddn, maksetaan eliikelisii toisellekin puolisolle alennettuna. Eld-
kelisd on tdlloin 55,85 % perusmddrdstd eli 1 826 kruunua kuukaudessa
(n. 1 260 FIM). Eldkelisdd maksetaan eldkeldispariskunnalle kuitenkin
aina viihintddn niin paljon, ettd eldkelisd ja lisdeldkkeet yhteensd ovat
kaksi kertaa yksinasuvalle elSkeldiselle maksettavan eldkelisdn suurui-
set.

Eldkkeeseen voidaan eltikkeensaajan tuloista riippuen maksaa puo-
lisokorotusta, jos puoliso ei ole kansaneliikkeen saaja, mutta on eliik-
keensaajan huollettava. Puoliso katsotaan huollettavaksi, jos hdnen vuo-
situlonsa eivdt ylitd perusmiidrdd. Tdysi puolisokorotus on 50 % elSk-
keensaajan peruseldkkeen mddriistd. Se pienenee 50 %:lla siitd ansio- ja
eldketulojen osasta, joka ylittdd eldkeldispariskunnan viihimmiiiseliik-
keen (peruseldke ja eldkelisd) korotettuna 25 %)la perusmtidrdstd.

Lapsikorotusta voidaan maksaa eldkkeensaajalle, jolla on alle 18-vuotiai-
ta huollettavia lapsia. Korotus on tuloharkintainen. Huomioon otetaan se-
kd eldkkeensaajan ettii hdnen puolisonsa tai avopuolisonsa ty6- ja eld-
ketulot. Lapsikorotus pienenee samoin kuin puolisokorotus, mutta tulora-
jaa, jonka ylittdvdt tulot pienentdvdt eldkettd, korotetaan25 % perusmdd-
rdstd joka isesta h uol lettavasta lapsesta. T6ysi mdd rdi nen lapsi korotus on
25 % perusmddriistd lasta kohti.

Jos 67 - 70-vuotias eldkeldinen jatkaa tydskentelyd ja hdnen ansiotulon-
sa ylittdvdt perusmiiiiriin, pienennetddn eldkettd 50 %:lla ylitteen miiiiriis-
t5. Eldke ja ansiotulot yhdessti eivtit voi ylittdd sitd ansiotulojen miiiirdii,
joka vakuutetulla oli ennen eldkkeelle siirtymistd, muussa tapauksessa
eldkettd pienennetddn vastaavasti.

Jos vakuutusaikaa ei ole tdyttd 40 vuotta, pienenee eldkkeen perusmtiii-
rd, siihen mahdollisesti maksettava puoliso- ja lapsikorotus sekii eldkelisd
1/40 jokaista puuttuvaa vuotta kohti.
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Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan yleensd kerran vuodessa yleisten palkankorotus-
ten yhteydessd. Tarkistukset ovat tulleet voimaan toukokuun alusta luki-
en. Tarkistus tehdddn muuttamalla perusmadrdd hintatason ja yleisen
elintason nousun mukaisesti. Hintatason muutosta mitataan kuluttaja-
hintaindeksin muutoksella ja elintason nousua aktiivivdeston ansio-
tasossa tapahtuneen muutoksen perusteella. Perusmiiiird ei kuitenkaan
seuraa automaattisesti indeksien muutosta, vaan Stortinget (Norjan kan-
sanedustuslaitos) harkitsee perusmiidriin muutoksen joka kerta erikseen.

Eldkkeen maksaminen

Vanhuuseltikkeen ottamista voidaan myohentdd kokonaan tai osittain 70
vuoden ik65n asti. Ennen 70 vuoden ikdd eldkkeen maksaminen riippuu
eliikkeensaajan mahdollisista jiiljellii olevista tyotuloista. ElSke pienenee
tai sitd ei makseta lainkaan, jos tyotulot ylittdvdt mddrdtyn rqamddrdn (ks.
edellS kohta eldkkeen mdiirdytyminen). Eldke maksetaan kuukausittain
aikaisintaan eldkkeensaajan 67 vuoden tdyttdmistd seuraavan kuukau-
den alusta.

2.1 .6. Tyti kyvyttti myyse I i ke

Kansanvakuutuksen tyokyvyttomyyseldke muodostuu asumisperustei-
sesta peruseldkkeestd, elSkelisdstd ja erityisistd listiosista sekd ansioihin
suhteutetusta lisdeldkkeestd. Lisdeliiketurvaa koskevia erityismddrdyksid
tarkastellaan luvussa 3.

Oikeus eldkkeeseen

Kansanvakuutuksen peruseldkkeend maksettava tyokyvyttomyyseldke
voidaan myontdd 16 - 66-vuotiaalle, Norjassa asuvalle vakuutetulle. Tyo-
kyvyttomyyseldkkeen saa miseksi edellytetddn, ettd vaku utettu on asu n ut
maassa vdhintddn kolme vuotta vdlittomdsti ennen tyokyvyftomyyden al-
kamista. Tdtd kolmen vuoden vdlitontd asumisaikaa ei edellytetd niiltd,
jotka ovat asuneet Norjassa viihintddn 20 vuotta,

Tdyden eldkkeen saaminen edellyttdii, ettd asumisaikaa ns. tuleva aika
mukaanlukien on vdhintddn 40 vuotta 16:n ja 66 ikiivuoden vdlisend aika-
na. Eliike myonnetiidn koko tulevalta ajalta, jos eliikkeensaaja on asunut
Norjassa vdhintddn 41516 ikiivuoden ja eldketapahtuman vdlisestii ajasta
tai jos hiin oli alle 1O-vuotias tullessaan tyokyqrttomiiksi. Muussa ta-
pauksessa tuleva aika on 40 vuotta viihennettynd 4l5tla 16 ikdvuoden ja
eliiketapahtuman viilisestd ajasta. Esimerkiksi, jos 40 vuoden iSssd Nor-
jaan tullut henkilo tulee ty6kyvyttomdksi 46 vuoden idssd, lasketaan tule-
va aika seuraavasti: 40v - 4/5 x (46v - 16 v) = 16 vuotta.

Jos vakuutetulle myonnettidn lisdeldke, myonnetdiin aina asumisajasta
ri i ppu matta myos eliikepistevuosia vastaava osu us peruseldkkeestd.
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Ty6kyvyttomyyseldke myon nettiti n va kuutetu I le, jon ka tyokyky on sai rau-
den, vian taivamman vuoksialentunut pysyvdstivdhintddn 50 % tyoss6,
jota vakuutettu terveend kykenisi tekemdiin. Eliikkeen lddketieteellisid
myontdmiskriteereitd tiukennettiin vuonna 1 991 ja edelleen kesdkuussa
1995 niin, ettd p66syynd tyokyvyttomyyteen tulee olla sairaus, joka tdyt-
t55 lddketieteellisen sairauden kiisitteen kriteerit. Vasta tdmin edellygk-
sen tiiyttyessd voidaan yksilollisesti arvioida tyomarkkinatilanteen vaiku-
tusta tyokyvyftomyysasteeseen. Aikaisemmin tyomarkkinasyilld oli kes-
keisempi merkitys erityisesti arvioitaessa ikddntyneiden tyontekijoiden
tyokykyii. Vakuutetun voidaan edellyttdd ottavan vastaan kaikkea tyote,
jota hdn kykenisitekemiidn. Vakuutetun voidaan myos edellyttiiii osallis-
tuvan uudelleenkoulutukseen tai muuttavan asuinpaikkakuntaa tyotti
saadakseen. Eldke voidaan kuitenkin myontdd myos kotityotii tehneelle
vakuutetulle, joka on tullut tyokyvytt6mdlisitdhdn tyonon. '

Ennen tyokyvyttomyyseliikkeen myontdmistd on selvitettdvd kuntoutta-
misma hdol I isu udet. Ku ntouttamisajalta maksetaa n tyokyvyttomyyseldk-
keen suuruista kuntouttamisrahaa.

Eldkkeen mddrdytyminen

Tyo kyvytto myyse I ii kkee n miid rd ri i p p u u tyo kyvytto myyd e n asteesta. Tdy-
si ty6kyvyttomyyseldke on sen vanhuuseldkeen suuruinen, jonka vakuu-
tettu olisi saanut, jos hdn olisi jatkanut ty6ntekoa eldkeikdSn saakka.
Osatyokyvyttdmyyseliike on tyokyvyttomyysprosentin suuruinen osuus
eli 50 - 90 % tdydestii eliikkeestd. Eldkkeeseen voidaan maksaa puoliso-
korotus, lapsikorotus ja eldkelisii samoin perustein ja saman suuruisena
kuin vanhuuseldkkeeseen (ks. kohta 2.1.5.).

Tyokyvyttomyyseldkkeeseen voidaa n I isiiksi maksaa peruslisiid (g ru n n-
stonad) ja hoitolis66 (hjelpestanad). Peruslisd myonnetiiSn, jos tyoky-
vyttomyydestii ai heutu u h uomattavia I isii kustan n u ksia. Perusl isd on por-
rastettu viiteen suuruusluokkaan. Suurin peruslisii on 18 360 kruunua
vuodessa (n.1 050 FIM/kk) ja pienin 5 520 kruunua (n. 320 FIM/kk). Hoito-
lisd myonnetddn erityisen avun tai hoidon tarpeessa olevalle tyokyvytto-
mdlle. Hoitolisd on porrastettu neljddn suuruusluokkaan.

Suurin hoitolisd on 51 408 kruunua vuodessa (n. 2 950 FIM/kk) ja pienin
9180 kruunua (n.530 FIM/kk).

Eldkkeen tarkistaminen

Tyokyvyttdmyyseld kkeitd tarkistetaan sa moi n ku i n van hu useldkkeitd (ks.
kohta 2.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

ElSke maksetaan kuukausittain niin kauan kuin tyokyvyttomyys jatkuu.
Vuonna 1 993 lainsddddntod muutettiin niin, ettii Kansanvakuutuslaitok-
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sen tulee jarjestelmiillisestiseurata tyokyvyttOmyyseldkkeelld olevien tyo-
kyvyttomyyden jatkumista. Eliike muutetaan vanhuuseliikkeeksi, kun
eliikkeensaaja tdyttdd vanhuuseldkeiiin.

2.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eldkettii voidaan maksaa nais- ja miesleskelle, avopuolisolle,
edunjdttdjdn lapselle, entiselle aviopuolisolle ja joissakin tapauksissa
myos muulle ldhiomaiselle. Kansanvakuutuksen perhe-eldke muodostuu
peruseldkkeestd ja mahdollisesta eliikelisdstd sekti Iisdeldkkeestd. Per-
he-eliikkeend maksettavasta lisdeldkkeestd on kerrottu kohdassa 3.1 .7 .

Oikeus eliikkeeseen

Oikeus leskeneliikkeend maksettavaan peruseliikkeeseen on omista tu-
loista riippuen alle 67-vuotiaalla leskelld tai avopuolisolla, joka on vakuu-
tettu ja jolla on oikeus kansanvakuutuksen eliikkeisiin, jos my6s edunjdt-
tiijii oli vakuutettu ja tyokykyinen tai eliikkeensaaja vdhintdiin kolmen
vuoden ajan vdlittomdsti ennen kuolemaansa. Edunsaajan ei kuitenkaan
tarvitse olla vakuutettu, jos joko edunsaaja tai edunjdttdjd on asunut
Norjassa vdhintddn 20 vuotta, taijos edunjdttdjdlld oli oikeus lisiielSkkee-
seeh. Perhe-eldkkeenii maksettavaan lisiieldkkeeseen maksetaan aina
myos eliikepistevuosia vastaava osuus peruseldkkeestd.

Leskeneldkkeen saaminen edellyttiiii lisdksi, ettd avioliitto oli kestdnyt
vdhintddn viisi vuotta tai ettd leskelld on tai on ollut lapsia edunjdttdjdn
kanssa tai ettti hiin hoitaa edunjdttdjdn lapsia ja hoitoaika ja avioliitto yh-
teensd ovat jatkuneet vdhintddn viisi vuotta.

Eronneella puolisolla on omista tuloista riippuen oikeus leskeneliikkee-
seen, jos htin ei entisen puolisonsa kuollessa ollut avioitunut uudelleen,
erosta oli kulunut vdhemmdn kuin viisi vuotta ja avioliitto oli kestdnyt vii-
hintddn 25 vuotta tai 15 vuotta, jos avioliitosta on syntynyt lapsia.

Eldke voidaan myontdd tuloista riippuen myos ldhiomaiselle, joka on hoi-
tanut vdhinttitin viiden vuoden ajan vanhempaansa tai muuta ldhisuku-
laista eikd sen vuoksi ole voinut olla kodin ulkopuolella ansiotyossii eikd
oman tydkyvyn huonontumisen vuoksivoiendd mennd ansiotyohon van-
hempansa tai liihiomaisen kuoltua.

Vdliaikaista leskenetuutta voidaan maksaa leskelle tai avopuolisolle, jota
edunjtittdijti on eliittdnyt ja joka tilapdisesti on kykenemdton eldttdmddn
itsed5n puolison kuoleman jdlkeen. Vdliaikaista leskenetuutta voidaan
maksaa ennen leskeneldkkeen myontdmistti tai, jos oikeutta leskeneldk-
keeseen eiole.

Vdliaikaista etuutta maksetaan, jos leski hoitaa pieniii lapsia, osallistuu
ammattikoulutukseen, tyoharjoitteluun tai etsii tyotd. Leskelle voidaan
maksaa tilapdisesti myos koulutus- ja lastenhoitoavustusta sekd erditii
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muita avustuksia. Niitd avustuksia voidaan maksaa vaikka edunjdttdjd ei
olisi ollut vakuutettuna edellii mainittua viihimmdisaikaa, edunsaajan tu-
lee kuitenkin olla vakuutettu.

Lapseneldkkeeseen on vanhempansa jdlkeen oikeus alle 18-vuotiaalla
lapsella, joka on vakuutettu ja oikeutettu kansanvakuutuksen eldkkeisiin,
jos myos edunjdttdjd oli vakuutettu ja tyokykyinen tai eldkkeelld vdhintddn
kolme vuotta vdlittomdstiennen kuolemaansa. Tdysorvolla lapsella on oi-
keus elSkkeeseen 20-vuotiaaksi asti, jos hdn opiskelee pddtoimisesti.

Eldkkeen mddriytyminen

Peruseldkkeend maksettava tdysi leskeneliike on ns. perusmSSrdn suu-
ruinen eli 1 .5.1995 alkaen 39 230 kruunua (n.27 000 FIM) vuodessa ja 3
269 kruunua kuukaudessa (n. 2250 FIM). Elakkeeseen voidaan maksaa
eldkelisdd samoin perustein kuin vanhuuseldkkeeseen (ks. kohta 2.1.5.).
Jos lesken omat ansiot ylittdvdt puolet perusmtiiiriistS, vdhennetddn tdyt-
td elSkettd 40 prosentilla ylitteestd. Todellisten ansiotulojen lisdksiotetaan
huomioon myos se ansiotulo, joka asianomaisen voidaan ansiokyky ja
ansiomahdollisuudet huomioon ottaen olettaa saavan. Jos edunjSftajalla
ei ollut oikeutta tdyteen vanhuus- tai tyokyvyttomyyseldkkeeseen puuttu-
van asumisajan vuoksi, maksetaan myos leskeneliike vastaavasti vd-
hennettynii.

Vdliaikainen leskenetuus mddriytyy samoin kuin leskeneliike.

Puoliorvon eliike on ensimmdiselle lapselle 40 % perusmddrdstd ja seu-
raaville 25%kullekin. Tdysorvon eliike on yhtd suurikuin tdysi leskeneld-
ke. Jos lapsia on useampia, saa toinen lapsi 40 % ja kukin seuraavista 25
% perusmddrdstS. Sisarusten eldkkeet lasketaan yhteen ja maksetaan
saman suuruisena kullekin. Jos edunjdttajalla ei ollut oikeutta tdyteen
van h u us- ta i tyokyvyttomyyseld kkeeseen pu uttuvan asum isaja n vuoksi,
maksetaan la pseneld kkeet vastaavasti viihennettyi nii.

Elikkeen tarkistaminen

Perhe-eldkkeitd tarkistetaa n perusmiidri n mu utoksen m uka isesti samoin
kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta 2.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

LeskenelSke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Jos aviopuoliso kuo-
lee, leskeneldkkeen maksaminen aloitetaan tdmiin avioliiton perusteella
sen kestosta riippumatta. Jos uusi avioliitto paaffi avioeroon, lesken-
eliikkeen maksaminen voidaan aloittaa uudelleen.

Leskeneldke lakkaa, kun leskelle myonnetddn tyokyvyttomyyselSke tai
vanhuuseldke. Jos oma eldke on pienempi kuin aikaisempi leskeneldke,
voidaan erotus maksaa oman eliikkeen lisdnd.



3. Tyoeldketurva

3.1. Kansanvakuutuksen Iisdeldke

Kansanvakuutuksen lisdelSkejdrjestelmd tuli voimaan vuon na 1 967. Jdr-
jestelmiiii on uudistettu merkittdvdsti vuoden 1992 alusta, jolloin mm.
eldkkeen karttumissddntojti muutettiin. Tyoansioiden mukaan karttuva
lisdeldke on kiinted osa kansanvakuutuksen muuta eldketurvaa. Perus-
eldke, mahdollinen elSkelisd ja lisdeldke maksetaan edunsaajalle yhtend
eliikkeend.

3.1.1. Hallinto

Kansanvakuutuksen lisdeliikkeiden hallinnosta vastaavat samat viran-
omaiset kuin peruseldkkeiden ja muiden kansanvakuutusetuuksien hal-
linnosta (ks. kohta 2.1.1.).

3.1.2. Rahoitus

Kansanvakuutusetuuksien rahoitusta on selvitetty kohdassa 2.1 .2

3.1.3. Verotus

Lakisddteisten eldkkeiden verotuksesta ks. kohta 2.1.3

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on tyoskentelyaika Norjassa 16 ikdvuoden tiiyttdmisen jdl-
keen enintddn sen vuoden loppuun, jona tyontekijii tayttdd 69 vuotta, jos
hdn on edelleen ansiotyossii. ElSkettd karttuu sellaiselta vakuutusvuodel-
ta, jona ansiot ovat vdhintiiiin ns. perusmddrdn suuruiset. Vakuutusaikaa
ovat myos, sairaus-, ditiys- ja tyottomyyspiiivdrahakaudet. Lisdksi eldket-
td karttuu vuodesta 1992 alkaen alle 7-vuotiaan lapsen, vammaisen, sai-
raan tai vanhuksen kotihoidon ajalta.

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Lisiieliikkeen saamiseksi eldkepisteitii tulee olla vdhintiiiin kolmelta vuo-
delta vuoden 1966 jdlkeen. Tdysi eldke karttuu 40 vuodessa. Jos eliike-
pisteitd on vdhemmiin kuin 40 vuodelta, pienenee eldke 1/40:lla puuttu-
vaa vuotta kohti.
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Niihin, jotka ovat jdrjestelmdn tullessa voimaan vuonna 1967 olleet sen
ikdisiii, ettei heilld ole ollut mahdollisuutta kartuttaa tayfta eliikettii, sovel-
letaan siirtymdkauden siiiinnoksid. Niiden mukaan vuosina 1918 - 1936
syntyneet saavat tdyden lisdeldkkeen, jos he ovat kartuttaneet eldkepis-
teitd jokaiselta vuodelta vuodesta 1967 alkaen siihen vuoteen asti, jona
he tdyttdvdt 69 vuotta. Siirtymdkauden sdiinndksiS ei sovelleta viisinker-
taisen perusmddrdn ylittdvdn tyotulon osalta.

Alle 7-vuotiaan lapsen, vammaisen, sairaan tai vanhuksen kotihoitovuo-
silta karttuvat eldkepisteet eivdt yksinddn riitd synnyttdmddn eldkeoi-
keutta. Ne voivat kartuttaa eldkettd vain henkilolle, jolla muutenkin on
eldkepisteitd.

Eldkkeen miidrdytyminen

Eldkkeen mddrdytymistd koskevia sddnnoksid muutettiin 1.1.1992 alka-
en. Eldke mddrdytyy nyt vanhojen sddntojen mukaan muutosta edeltdvil-
td ajalta ja uusien sddntojen mukaan sen jdlkeiseltd ajalta.

Lisdeldkkeen suuruus mddrdytyy tyovuosien ja vuositulojen mukaan. Jo-
kaiselta tyoskentelyvuodelta mddrdtddn vuosityotulojen mukaan ns.
elSkepisteet. Vuoden 1992 j6lkeiseltd ajalta otetaan elSkepisteitd mddrdt-
tdessd huomioon koko perusmddrdn ylittdvd vuositulo kuusinkertaiseen
perusmddrddn asti. Tdmdn ylittivistd tuloista otetaan huomioon kolman-
nes kaksitoistakertaiseen perusmddrddn asti. 1.5.1995 alkaen perus-
miitird on 39 230 kruunua, kuusinkertainen perusmddre23S 380 kruunua
ja kaksitoistakertainen perusmiiiire 470 760 kruunua.

Vuoden aikana karttuneet eldkepisteet saadaan enintdiin kuusinkertai-
sen perusmddrdn suuruisten tulojen osalta vdhentiimdlld eliikkeen perus-
teena olevista tuloista perusmiidrii ja jakamalla erotus perusmdiiralE. 6 -
1 2 kertaisen perusmddrdn suuruiset tulot jaetaan kolminkertaisella perus-
mddrdllS. Eldkepisteitii voi vuoden 1992 alusta lukien karttua vuodessa
enintdiin 7.

Vuotta 1992 edeltdvdltd ajalta eldkkeen perusteena olevien tulojen yldraja
on korkeampi. Perusmdiirdn ylittdvdit tulot otetaan kokonaan huomioon
kahdeksankertaiseen perusmdiirddn ja kolmannes tuloista kaksitoista-
kertaiseen perusmiiiirdiin asti. Eldkepisteiden enimmdismtidrii vuotta
1992 edeltdvdltd ajalta on 8,33.

Va n h u useld kettd laskettaessa eld kkeel lejdii m isvuoden perusmddrd ker-
rotaan kahdenkymmenen parhaan vuoden eldkepisteiden keskiarvolla.
Jos eldkepisteitd ei ole 20 vuodelta, lasketaan eldkepisteiden keskiarvo
kaikista eliikepistevuosista. Lisdeldke on 1.1 .1gg2jdlkeiseltd ajalta 42 %
ja sitd edeltdvdltd ajalta 45 % ndin saadusta eldkkeen perusteena olevas-
ta palkasta.

Alle 7-vuotiaan lapsen, vammaisen, sairaan tai vanhuksen kotihoidon
ajalta eldkepisteitd karttuu kolme vuodessa. Vuonna 1995 tdmd vastaa
1 56 920 kruu nun vuosituloa. Tyoskentelyvuosien eldkepisteiden mtiiirdl16
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ei ole vaikutusta niiiden hoitovuosien eltikepisteiden mddrddn. Siten esi-
merkiksi henkilo, joka palkkatyostdi on kartuttanut yhden eldkepisteen
vuodessa, kartuttaa lasten kotihoidon ajalta kolme pistettd. Sillii, onko
hoitaja ollut toissd ennen lapsenhoitovuosia, ei myoskddn ole merkitystd
vanhuuseliikettd mddrdtttiessti. Tyotulojen perusteella karttuvia el5kepis-
teitii ei lasketa lapsenhoidon perusteella karttuvien pisteiden pddlle. Jos
lapsenhoidon ohessa tehdystd ansiotydstd karttuu vdhemmiin kuin kolme
eldkepistettii, tiiydennetddn vuoden eliikepisteet kolmeen. Jos ansi-
otydstd jo itsessdiin karttuu kolme pistettd, menetettitin lapsenhoidosta
saatavat pisteet.

Elikkeen tarkistaminen

Lisdeldkkeitii tarkistetaan samoin kuin peruseldkkeitd perusmdtirtin ar-
voa muuttamalla (ks. kohta 2.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Eliikkeen maksamisesta ks. kohta 2.1.5.

3. 1 .6. Tytikyvytttimyyseldke

Oikeus eliikkeeseen

Lisdeldke voidaan myontdd 16 - 67-vuotiaalle vakuutetulle, joka on kuu-
lunut kansanvakuutukseen vdhint66n kolme vuotta vdlittomdsti ennen
eldketapahtumaa.

Eldkkeen my6ntdminen ns. tulevalta ajalta (aika eldketapahtumavuodes-
ta vuoteen, jona vakuutettu tdyttdd 66 vuotta) edellyttdd lisiiksi, ettd eliik-
keenhakijalla on eldkkeelle siirtymisajankohtana 1 ) vdhintdiin perusmdd-
rdn suuruiset vuositulot tai, ettii 2) hdnellEi on eldkepisteitd edelliseltd vuo-
delta tai ettd hdn oli silloin suorittamassa varusmiespalvelua tai siviilipal-
velua tai, ettii 3) hdnelld on eliikepisteitd vdhintiiiin kolmelta vuodelta vii-
meisten neljiin kalenterivuoden aikana (el6kepisteistd ks. eldkkeen miiii-
rdytyminen).

Tdyden eldkkeen saamiseksi eldkepisteitd tulee tuleva aika mukaanluki-
en olla 40 vuodelta. Tyokyvyttomdnd syntyneille tai alle 24-vuotiaana ty6-
kyvyttomdiksi tulleille on kuitenkin taattu mddrdtty vdhimmdislisdeldke
todel I isten eldkepisteiden miiii riistd rii ppu matta.

Tyokyvyttomyyteen Iiitt) /at myontdmiskriteerit ovat samat kuin peruseld-
kkeessd (ks. kohta 2.1.6.).
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E!fr kkeen mddrdytyminen

Tyokyvyttomyyseliikkeenii maksettava lisiieliike mddrdytyy siten, ettii tu-
levaan aikaan sisdltyville vuosille annetaan mddrdtty laskennallinen elii-
kepisteen arvo ja eliike lasketaan sen jdlkeen samoin kuin vanhuuseliike
(ks. kohta 3.1.5.).

Tulevan ajan eldkepisteiden arvo on joko kolmen tyokyvyttomffiS edelt6-
neen vuoden eldkepisteiden keskiarvo tai, jos se on vakuutetulle edulli-
sempaa, todellisten eliikepistevuosien keskiarvo siten, ettd puolet huo-
noimmista vuosista jdtetddn pois. Lopullinen el6ke mddrdtddn 20 par-
haan vuoden eltikepisteiden keskiarvon perusteella samoin kuin van-
huuselZike.

Tyokyvyttomdnii syntyneen ta i alle 24-vuotiaa na tyokyvyttomd ksi tu leen
vdhimmdislisdeldke mddrdytyy siten, ettd lopullisen eldkepisteen arvoksi
(sluttpoengtalet = eldkepisteiden keskiarvo) otetaan eldkettd mdiirdttdes-
sd vdhintdSn 3,3 pistettd. Ennen vuotta 1943 syntyneille tiimd lopullisen
eldkepisteen vdhimmiiisarvo on matalampi, vuosina 1 92642 syntyneille
3,0 pistettti, vuonna 1925 syntyneille 2,0 pistettd ja vuosina 1923-24 syn-
tyneille 1,6 pistettd.

Eldkkeen tarkistaminen

Tyo kyvyttomyyse I d kkeen d ma ksettavaa I i sii e I ii kettii ta rki stetaa n sa mo i n
kuin muitakin kansanvakuutuksen eldkkeitd perusmdiirin arvoa muutta-
malla (ks. kohta 2.1.5.).

Elikkeen maksaminen

Eldkkeen maksamisesta ks. kohta 2.1.6

3.1.7. Perhe-elike

Perhe-eldkettd maksetaan lisieldkkeeseen oikeutetun edunjdttdjin jdl-
keen leskelle ja muille ldhiomaisille samoin kuin peruseldkettd (ks. kohta
2.1.7.). Lapseneldkettd maksetaan kuitenkin vain tdysorvoille, lesken-
elSke maksetaan lesken sijasta heille.

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus eliikkeeseen edellyttdd, ettd edunjiittdjii olivakuutettu tai lisdeldk-
keen saaja vdhintSSn kolme vuotta vdlittomdsti ennen kuolemaansa.
Edunsaajan eitarvitse olla vakuutettu. Muuten eldke myonnetddn samoin
edellytyksin kuin perhe-eldkkeenii makseftava peruseliike (ks. kohta
2.1.7.).
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Jos leskelld ei ole oikeutta leskeneldkkeeseen, voidaan hiinelle maksaa
viiliaikaista leskenetuutta. Sen myontiimisedellytyksistd on kerrottu edel-
Iti kohdassa 2.1.7.

Eldkkeen mdiiriytyminen

Jos edunjdttdjd ei vield ollut eldkkeellii, leskeneliike on 55 % siitii tyo-
kyvyttomyyseldkkeestii, johon ed u njdttdjdl ld ol isi tdyden tyokyvyttomyy-
den perusteella ollut oikeus. Kansanvakuutuksen tydkyvyttomyys- tai
vanhuuseliikettd saaneen edunjdttiijtin jiilkeen leskeneldke on 55 %
maksussa olleesta eldkkeestd. Lesken omat tulot vdhentiivdt sekd lisd-
eldkettd ettd peruseldkettd.

Vdliaikainen leskenetuus on saman suuruinen kuin leskeneldke.

Eldkkeen tarkistaminen

Perhe-eltikkeenii maksettavaa lisdeldkettd tarkistetaan samoin kuin mui-
ta kansanvakuutuksen eldkkeitd (ks. kohta 2.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Eliikkeen maksamisesta ks. kohla 2.1 .7

3.2. Mahdollisuus siirtyii varhennetulle eldkkeelle

Kansanvakuutuksesta ei ole mahdollista saada vanhuuseldkettii ennen
67 vuoden ikiid. Norjassa on kansanvakuutuksen lisiiksi ammatti-, toimi-
ala-)a tyonantajakohtaisia lisdeldkejdrjestelmid, joista osa on lakisdiitei-
sid, osa laajoihin tyomarkkinasopimuksiin ja osa tyopaikkakohtaisiin sopi-
muksiin perustuvia. Joissakin niiistd lisdeldkejdrjestelmistd on kansan-
vakuutuksen elSkeikid alempia eldkeikid. Osa jiirjestelmistd myontddki n
nykyisin vain varhennettuja vanhuuseldkkeitd, jotka lakkaavat, kun oikeus
yleiseen lisdeliikkeeseen alkaa.

Vaikka julkisen sektorin lisdeldkejdrjestelmissti yleinen vanhuuseliikeikii
on yleensd 70 vuotta, on joillakin toimialoilla kansanvakuutuksen el6ke-
ikdd alempiakin eldkeikizi. Pelkdstiiiin varhennettuja vanhuuseldkkeitd
myontdvdt nykyisin kalastajien, merimiesten ja metstityontekijoiden lisd-
eldkejdrjestelmiit. Nditd eitiissd tarkastella ldhemmin. Yksityisen sektorin
tyonantajakohtaisissa eldkejdrjestelmissii varhennetut eldkeidt ovat har-
vinaisia, koska yritys saa tdyden verohyodyn lisdeldkejdrjestelmdstd vain,
jos vanhuuseldkeikii on vdhintdiin 67 vuotta.

Palkansaaj ien varhaiseliike (AFP)

Keskeiset tyomarkkinajdrjestot sopivat vuoden 1 988 tuloneuvotteluissa,
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ettd tyontekijoille jirjestetddn mahdollisuus siirtyd varhennetulle van-
huuseliikkeelle ennen 67 vuoden ikdd. Julkisella sektorilla tiillainen var-
haiseliike (avtalefestet pensjon, AFP) liitettiin lisdeldkejiirjestelmien osak-
si. Kdytdnnossii liihes kaikkijulkisen sektorin tyontekijiit kuuluvat ndihin
lisdeldkejdrjestelmiin. Yksityisen sektorin tyontekijoistd arviolta 43 %
tyoskentelee yrityksissd, jotka ku u I uvat AF P-jiirjestelmdn pi i ri i n.

AFP-eldke voidaan lokakuusta 1993 alkaen myontdd 64 vuotta teyfta-
neelle tyontekijdlle. Jdrjestelmdn tullessa voimaan vuonna 1989 eldkeikd
oli 66 vuotta ja vuodesta 1990 ldhtien 65 vuotta.

AFP-eldkkeelle voi siirtyii vain suoraan tyosuhteesta. Tyosuhteen on tiiy-
tynyt kestdd vdhintddn kolme vuotta tai tyontekijdn on tdiytynyt kuulua
AFP-jdrjestelmddn jonkun toisen tyonantajan palveluksessa yhteensd
vdhintddn viisi vuotta. Tyontekijdllii tulee olla kansanvakuutuksen perus-
mddrdn ylittdvdt vuositulot eldkkeellejddmisvuonna ja sitd edeltdvdnd
vuonna. Lisiksi hdnen on tdytynyt kartuttaa kansanvakuutuksen lisdeld-
kettd vdhintddn 10 vuodelta 50 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeen. Kymme-
nend parhaana vuotena koko lisdeldkkeen karttumisajalta tulee eldkkeen
perusteena olevien tulojen olla vdhintddn kaksi kertaa perusmddrdn suu-
ruiset.

Varhaiseldke on yhtii suuri kuin se kansanvakuutuksen perus- ja lisdeld-
ke, joka tyontekijdlle olisi maksettu yleisessd 67 vuoden eldkeidssii, jos
hdn olisi jatkanut tyontekoa eldkeikddn asti. Eldkkeeseen luetaan siten
mukaan tuleva aika 66 ikiivuoden tdyttdmisvuoden loppuun asti. Eldk-
keelldolo ei alenna 67 vuoden iiissd maksuun tulevaa kansanvakuutuk-
sen eldkettS.

Varhaiseldkkeelle siirtynyt tyontekijd voijossain miiiirin jatkaa tyOntekoa.
Tyotulot vdhentdviit eldkettd samoin kuin ne vdhenttiviit kansanvakuutuk-
sen vanhuuseldkettd (ks. kohta 2.1.5.).

Yksityisen sektorin palkansaajien varhaiseldkejdrjestelmdn hallinosta
vastaa tyontekijiijiirjestdn (LO) ja tyonantajajdrjeston (NHO) muodos-
tama hallitus ja sen alainen toimisto yhdessd Kansanvakuutuslaitoksen
kanssa. Kansanvakuutuslaitos maksaa eldkkeet. Jdrjestelmdn rahoitta-
vat tyonantajat ja valtio.
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4. Lisdeldketurva

Yleistd

Julkisen sektorin laajoja kollektiivisia lisdeldkejdrjestelmiii ja joidenkin yk-
sittdisten ammattiryhmien lisdeldkejdrjestelmiii lukuunottamatta lisdel5-
keturva perustuu Norjassa suurimmaksi osaksi tydnantajakohtaisiin
sopimuksiin.Tyonantajakohtaiset eldkejdryestelmiit ovat yleisiii. Ne kat-
tavat ldhes 40 % yksityisen sektorin tyontekijoistS. Tavallisesti tydnanta-
jan jaryestdmd lisdeldketurva hoidetaan vakuutusyhtiossS, mutta viime
vuosina myos tydnantajien omat eliikekassat ovat yleistyneet.

Verola i nsdddiin nossii on I isdelS keturvaa koskevat ns. eldkesdiin not, jot-
ka lisdeldkejiirjestelmdn on tdytettdvii edullisen verokohtelun saamiseksi.
Ndmd sddiinnot edellyttdvdt, ettd jdrjestelmddn voivat kuulua kaikki tyon-
antajan kokopdivdtoimiset tyontekijdt, ja ettd korkein eliikkeen perus-
teena oleva palkka on enintddn 12 kertaa kansanvakuutuksen perus-
mddrdn suuruinen (enintddn 470760 kruunua 1.5.1995 alkaen). Jdrjes-
telmdn tulee olla etuusperusteinen. Alaikdraja jdrjestelmddn pddsemisek-
si voi olla enintddn 25 vuotta. Tdmdn lisiiksi voidaan edellyttdd, ettd tyo-
suhde on kestdnyt vdhintddn vuoden. Alle 2S-vuotiaat tulee kuitenkin liit-
tdd jdrjestelmddn, jos he ovat olleet tyonantajan palveluksessa vdhintdiin
viisi vuotta. Verosddnnot edellyttdvdt myos, ettd vanhuuseliikeikd on
vdhintddn 67 vuotta. Lisdeldke ei siten yleensd voitdydentdd tydmarkki-
nasopimukseen perustuvaa varhaiselSkettd (AFP-eltikettii).

Etuudet

Vanhuuseldkkeen tavoitetaso on lakisdtiteiset eliikkeet mukaanlukien
usein vdhintddn kaksikolmasosaa loppupalkasta kolmenkymmenen va-
kuutusvuoden jdlkeen.

Tyokyvyttomyyseld ke on taval I isesti sen van h u useldkkeen su uru i nen, jo-
hon tyontekualla olisi ollut oikeus, jos hiin olisi jatkanut tyontekoa van-
huuseliikeikdiin asti. Huollettavista lapsista maksetaan usein 10 % koro-
tus lasta kohden.

Perhe-eliikkeend maksetaan tavallisesti leskelle 55 - 60 % edunjdttdjdn
vanhuuseldkkeestii tai siitd vanhuuseldkkeestti, joka olisi maksettu nor-
maalissa vanhuuseliikeidssd. Lapseneldke ensimmdiselle lapselle on 50
% ja seuraaville 25 % edunjdttdjdn eldkkeestd. Lapseneliikettii makse-
taan yleensii kunnes lapsitdyttdd 21 vuotta, joten se tdydentdd tdltd osin
kansanvakuutuksen lapseneliikettd, jota maksetaan vain kunnes lapsi
ttiyttddi 18 vuotta.

Tyonantajalla ei ole lakisddteistd eikd yleensd myoskdiin sopimukseen
perustuvaa velvoitetta tarkistaa maksussa olevia eldkkeitd. Kdytdnnossd
tarkistuksia kuitenkin tehdddn. Vakuutusjdrjestelyissd eldkkeisiin makse-
taan bonuksia, muissa jdrjestelyissd tydnantaja korottaa eldkkeitd harkin-
tansa mukaan.
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Eldkeoikeuden tulee sdilyd karttuneeseen eliikkeeseen tydsuhteen pddt-
tymisen jdlkeen, jos karttunut eldke on yli neljdnneksen lakisiidteisen
eldkkeen perusmiiiiriistd ja jos tyontekijd on ollut jdrjestelmdssii vdhin-
tddn kymmenesosan tdydestd vakuutusajasta eli 3 - 4 vuotta.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tyonantaja kustantaa tavallisesti lisiieldketurvan kokonaan. Jos tyonteki-
jd osallistuu rahoitukseen, tyontekijdmaksu on tavallisesti 2 % eliikkeen
perusteena olevasta palkasta, kuitenkin enintiidn puolet koko maksusta.

Sekd tyonantajan ettd tydntekijdn maksut voidaan vdhentdd verotukses-
sa, jos jdrjestel md tayftaa verolainsiiiiddn non eliikesddn ndt.

Maksussa olevat lakisiidteiset ja tyonantajakohtaiset lisdeldkkeet ovat ve-
ronalaista tuloa.

5. Tyossd tai eldkkeelld toisessa maassa

Norjaa sitoo ETA-maana sosiaaliturvaa koskeva EU-asetus 1408171 ia
sen toimeenpanoasetus 574172 , joissa on miidrdyksiii vakuutukseen
kuulumisesta ja toisen sopimusvaltion vakuutusaikojen hyvdksilukemi-
sesta sekii eldkkeiden mdrdytymisestd ja maksamisesta toiseen maahan
EU- ja ETA-alueella. Asetus 1408171koskee ainoastaan EU- ja ETA-mai-
den-kansalaisia. Sen lisdksi pohjoismaiden vdlilld on uusi 1'1.1994
voimaan tullut sosiaaliturvasopimus, jolla on merkitystd ldhinn6 niille poh-
joismaissa asuville tai tyoskenteleville, joihin ei sovelleta EU-asetusten-sddnnoksid. 

Asetuksen-ja sopimuksen mdiirdyksid ei tiissd tarkastella
lShemmin.

Asetus 140817 1 toimeenpanoasetuksineen ja pohjoismainen sosiaalitur-
vasopimus koskevat kansanvakuutusjdrjestelmddn kuuluvia perus- ja li-
sdelSkkeitd, mutta eiviit muita eldkejdrjestelmiS. Eliiketurvan sdilyminen
ulkomaille muuttotilanteissa on tdltd osin syytii selvitdd jdrjestelmdkoh-
taisesti.

Norjan kansallisen lainsddddnnon mukaan Norjan kansanvakuutukseen
kuuiuvat pakollisesti kaikki, jotka asuvat tai tyoskentelevdt maassa. Jon-
kin muun' maan lainsiiiidinndn mukaan pakollisesti vakuutettua henkilod
ei kuitenkaan tarvitse vakuuttaa Norjassa. Norjan mannerjalustalla tyos-
kenteleviit, jossain pohjoismaassa asuvat tyontekijiit kuuluvat Norjan
kansanvakuutukseen.

Pakollinen kansanvakuutus Norjassa sdilyy tilapiiisen ulkomailla oleske-
lun aikana. Tilapdisend pidetddn enintddn vuoden oleskelua, jos vakuu-
tettu ei ole ulkomailla palkkatyossii. Vakuutus pddttyy ennen vuoden
mtiiiriia i kaa, jos vaku utettu aloittaa pal kkatyon oleskel umaassa.

Henkilot, jotka eivdt kuulu pakollisesti Norjan kansanvakuutukseen, mutta



ovat kuuluneet siihen vdhintddn kolme kalenterivuotta viimeisten viiden
kalenterivuoden aikana, voivat anoa kuulumista vakuutukseen vapaaeh-
toisesti. Edellytyksend on, ettd hakijalla on kiintedt sosiaaliset tai taloudel-
liset yhteydet Norjaan.

Kansallisen lainsdiiddnnon mukaan kansanvakuutuksen peruseldke
maksetaan ulkomaille, jos eliikkeensaaja on asunut Norjassa vdhintddn
20 vuotta 16 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeen. Lisdeldke maksetaan ulko-
maille bsumisajasta riippumatta. Lisdeldkkeen osana maksetaan aina
myos peruseliike asumisajasta riippumatta.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Hallitus antoi laajan sosiaaliturvaa koskevan esityksen (Velferdsmeldin-
gen) Stortingetille kesdkuussa 1995. Esitys on koko sosiaaliturvaa koske-
va pitkdn aikavdlin toimintaohjelma. Sen mukaan eliiketurva tulisi sdilyt-
tdd pddosin nykyisellSdn. Yksittdisid pienehkojd muutosehdotuksia esi-
tyksessd on kuitenkin paljon. Kansanvakuutuksen tyokyvyttomyys- ja
vanhuuseldkkeiden osalta esitetddn muutoksia, joiden tarkoituksena on
edistdd tyossd pysymistd mahdollisimman pitkddn, viimekddessii eliik-
keelliioloon yhdistettynd.

Lisdeldkkeiden osalta esitetiiiin erityisen lisdeldkkeitd koskevan lain sdii-
tdmistd. Hallituksen mukaan maksuperusteisia lisdeldkejdrjestelmid ei
edelleenkddn tule sisdllyttdd verolainsddddnnon eldkestiiinnot tdyttdviin
eldkejdrjestelmiin. Lisiieldketurva tulisi taata myos osa-aikatyontekijoille.
Vapaakirjaoikeuden syntymistii tulisi nopeuttaa niin, ettd vapaakirja-
oikeus syntyisi, jos tyontekijd on kuulunut jdrjestelmidn 6 kuukautta. Ny-
kyisin voidaan edellyttdd 3 - 4 vuotta jatkunutta tyosuhdetta ennen kuin
vapaakirjaoikeus syntyy.

Stortinget kdsittelee hallituksen esityksen kevddlld 1996. Mahdollisten
lainmuutosten oletetaan tulevan voimaan aikaisintaan vuoden 1997 alus-
ta.

Hallitus antoi kesdkuussa 1995 Stortingetille myos esityksen uudeksi, ai-
kaisempaa selkeiimmtiksi kansanvakuutuslaiksi. Stortinget kiisittelee
esityksen alkuvuodesta 1996 ja uuden lain odotetaan tulevan voimaan
vuoden 1997 alusta.
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7. Osoitteita
Sosiaali- ja terveysministerio: Sosial- og helsedepartementet, Postboks
8011 Dep, N-0030 Oslo, faksi: +47-22342765, puhelin: +47-22349090.

Kansanvakuutuslaitos: Rikstrygdeverket, Drammensveien 60, N-0241
Oslo, faksi : + 47 -229272 1 9, pu hel i n: + 47 -22927000.

Kansanvakuutuslaitoksen ulkomaanasioiden toimisto: Folketrygde-
kontoret for utenlandssaker, Postboks 8138 Dep, N-0032 Oslo,
t aksi'. + 47 -224 1 8220, p u h e I i n : + 47 -22927 600 .
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 escudo (PTE) = 0,0290 FIM (keskikurssi tammikuu
1ee5)

Portugalissa lakisddteinen eldketurva perustuu ensisijaisestityontekoon.
Suurin osa palkansaajista ja itseniiisistd yrittdijistdi kuuluu yleiseen sosiaa-
livakuutusjiirjestelmtidn, joka on kehittynyt vdhitellen ammattialakohtai-
sen sosiaaliturvan sijaan. Jdrjestelmdd koskeva laki annettiin vuonna
1 984. Vuonna 1 987 yleinen sosiaalivakuutusjdrjestelmd laajennettiin kat-
tamaan kaikki maatalousalan yrittdjdt ja tyontekijtit.

Ammattialakohtaiset, lakisddteiset sosiaalivakuutusjdrjestelmdt on edel-
leen osalla pankkialan tyontekrjoistii, rautateiden palveluksessa olevilla,
valtion virkamiehillii ja armeijan palveluksessa olevilla. Yleisen sosiaali-
vakuutusjdrjestelmdn on suunniteltu asteittain korvaavan myos niimii eri-
tyisjdrjestelmdt.

Ne, jotka eivdt kuulu pakollisesti johonkin ylldmainituista lakisdiiteisistd
sosiaalivakuutusjdrjestelmistii, voivat liittyd vapaaehtoisesti yleiseen so-
siaalivakuutusjdrjestelmddn tai jatkaa vakuutusta siind.

Niille Portugalissa asuville Portugalin kansalaisille ja kansalaisiin rinnas-
tettaville, joi lla ei ole oikeutta lakisddteisistd sosiaalivakuutusjdrjestelmis-
tii maksettaviin tyoeldkkeisiin, voidaan maksaa tuloharkintaisena viihim-
mdiseliikkeend tyokyvyttomyys-, vanhuus- ja perhe-eldkkeitd.

Tyomarkkinajdrjestot perustivat 1970-luvulla lisdeldkejdrjestelmid, joista
myon nettdvien eldkkeiden korvaavu ustaso oli varsin korkea. Jdrjestel mdt
eivdt yleensti olleet rahastoivia. Koska jdrjestelmdt lisdsiviit myos lakisdd-
teisen sosiaalivakuutusjiirjestelmdn kustannuspaineita, oikeutta sopia
lisdeldkejdrjestelyistd kollektiivisissa tyoehtosopimuksissa on nykyisin
rajoitettu. Sen sijaan vapaaehtoisten, rahastoivien lisdeldkejdrjestelmien
perustamista on viime vuosina pyritty edistdmddn uudistamalla niitd kos-
kevaa lainsddddntod.

2. Vdh immdiseldketu rva

Portugalissa asuvalle Portugalin kansalaiselle tai esimerkiksi sosiaalitur-
vasopimuksen tai EU-asetuksen 1 40817 1 perusteella kansalaiseen rin-
nastettavalle voidaan maksaa vakuutusmaksujen maksamisesta riippu-
matonta viihimmdiseltikettii, jos hdnelld ei ole oikeutta eldkkeeseen laki-
sddteisestii sosiaalivakuutusjiirjestelmdstii ja hiinen toimeentulonsa on
muuten riittdmdton. Eldkkeind maksetaan tuloharkintaisia tyokyvytt6-
myys-, vanhuus- ja perhe-eldkkeitd. Eldkkeiden hallinnosta ja maksami-
sesta huolehtivat samat viranomaiset kuin yleisen sosiaalivakuutusjdr-
jestelmdn hallinnosta (ks. kohta 3.1.1.). Etuudet rahoitetaan kokonaan
valtion varoin.



2.1. Vanhuuseliike

Oikeus vanhuuseldkkeeseen on 65 vuotta tdyttdneelld yksinasuvalla, jon-
ka tulot eivdt ylitd 30 % maan viihimmdispalkasta ja perheellisellS, jonka
tulot eiviit ylitd 50 % vdhimmdispalkasta. Eldke on 17 500 escudoa kuu-
kaudessa (n. 525 FIM). Vuonna 1992 eldkkeensaajia oli noin 126 200.

2.2. Tytikyvyft timyyselike

Tyokyvyttomyyseldkettd ja vai keasti tyokyvytt6mdl le ma ksettavaa I isdii
voi saada 18 vuotta tdyftenyt yksinasuva tyokyvyton, jonka tulot eivdt ylitd
30 % maan vdhimmdispalkasta ja perheellinen, jonka tulot eivdt ylita 50 %
maan vdhimmiiispalkasta. Eldke on saman suuruinen kuin vanhuuselii-
ke. Vaikeasti ty6ky\ 

^omdlle 
maksettava lisd on 9 650 escudoa kuukau-

dessa (n. 290 FIM). Vuonna 1992 eldkkeensaajia oli noin 54 600.

Alle 1 8-vuotiaalle tyokyvyttdmiille voidaan maksaa erityistd lapsilisdd.

2.3. Perhe-eldke

Leskeneldkettd voidaan maksaa mies- tai naisleskelle samoin tuloharkin-
taperustein kuin vdhimmtiisvanhuuseldkettd. Eldke on 60 % vanhuus-
eliikkeestd. Vuonna 1992 eldkettti maksettiin noin 2 300 leskelle.

Orvoneliikettd maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jos hdnen perheen-
sii tulot eivdt ylitd 30 % maan vdhimmdispalkasta. Etuuden mddrd riippuu
lasten mddrdstd. Vuonna 1992 etuutta maksettiin noin 700 orvolle.

3. Tyrieldketurva

3.1 . Yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn eldkkeet

Yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmiin eldkkeitd koskeva laaja lainsddddn-
non uudistus tulee asteittain voimaan vuoden 1994 alusta.

3.1.1. Hallinto

Yleisen sosiaalivakuutusjiirjestelmdn valvonnasta vastaa tyo- ja sosiaali-
turvaministerio ja sen sosiaaliturvasihteeristd. Kansallisella tasolla toimii
myos erityinen kansainvdlisten suhteiden ja sosiaaliturvasopimusten
osasto (Departemento de relacoes internacionais e convencoes de segu-
ranca social), sosiaalivakuutusjdrjestelmdn taloushallintoa hoitava laitos
(lnstituto de gestio flnanceira da seguranca social) ja kansallinen eliike-
keskus (Centro nacional de pensoes), joka hoitaa eliikkeiden hallinnon
lisdksi koko sosiaalivakuutusta koskevaa tietopankkia. Eldkekeskuksen
tehtdviin kuuluu mm. ylldpitdti vakuutusrekisteriii ja mydntdd eliikkeet.
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Alue- ja paikallistasolla sosiaalivakuutuksen hallintoa hoitavat alueelliset
sosiaaliturvakeskukset (Centros regionais de seguranca social,
C.R.S.S.). Tydnantajilla, vakuutetuilla ja eliikkeensaajilla on edustajansa
alueellisissa sosiaaliturvaneuvostoissa ja kansallisessa sosiaaliturvaneu-
vostossa, joilla on neuvoa-antava tehtdvd sosiaalivakuutuksen hallinnos-
sa.

3.1.2. Rahoitus

Sosiaaliturvan talousarvio on kiinteii osa valtion talousarviota. Sosiaaliva-
kuutusetuudet kustan netaan kokonaan tyonantaja- ja tyontekijiimaksu i n
sekd puskurirahastosta saatavin varoin. Terveydenhuoltomenot ja vaku u-
tusmaksuista riippumattomat viihimmiiisetuudet sen sijaan kustannetaan
pddosin verovaroin. Tyonantajan sosiaalivakuutusmaksua alennettiin
vuoden 1995 alusta ja se on tdlld hetkelle23,75 % palkoista, kun se aikai-
semmin oli 24,5 %. Tyontekijiin maksu on 11 o/o.ltsendisten yrittdjien va-
kuutusmaksu on 15 % vakuutetuista ansioista.

Sosiaalivakuutusmaksu kattaa eliikkeiden lisdksi muut sosiaalivakuu-
tusetuudet kuten sairaus-, tyottomyys- ja iitiyspdivdrahan sekd lapsilis6t.
Kokonaismaksusta (tyonantajan ja tyontekijdn maksut yhteensa) 13,9
prosenttiyksikkod on korvamerkitty vanh u uselSkkeiden rahoittamiseen,
6,9 prosenttiyksi kkod tydkyvyttomyyselSkkeisiin ja 4,1 prosenttiyksi kkod
perhe-eldkkeisiin. Tyotapaturma- ja ammattitautivakuutus on jdrjestetty
erikseen yksityisissd vakuutusyhtioissd ja tyonantaja maksaa siitd lisdksi
toimialasta riippuen 0,7 - 3 % :n vakuutusmaksun.

Palkansaajan ansioihin ei sovelleta ansiokattoa. Johtavassa asemassa
olevien (yritysten johtokuntien jiisenten) ja itsendisten yrittdjien vakuute-
tuilla ansioilla on yldrala, joka on 12kerlaa maan lakisddteinen vdhim-
mdispalkka. Vakuutusmaksut peritddn niistd ansioista.

Tyonantajalle, joka palkkaa vammautuneen tyontekijdn tai nuoren tyotto-
mdn, myonnetddn alennusta vakuutusmaksuista. Myos varhaiseldkkeelld
olevista tyontekijdistd peritddn alennetut tyonantaja- ja tyontekijdmaksut
(ks. kohta 3.2.).

3.1.3. Verotus

Sekd tyonantajan etti ty6ntekijdn lakisdiiteiset vakuutusmaksut ovat
verovdhennyskel poisia. Eldkkeistd peritddn veroa 1 27 2 000 escudoa (n.
36 000 FIM)ylittrivdn vuositulon osalta.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on tyoskentelyaika Portugalissa ja siihen rinnastettava
aika. Vdhimmdisvakuutusaikoja laskettaessa tdydeksi vakuutusvuodeksi
katsotaan kalenterivuosi, jona vakuutusaikaa on vdhintdin 120 pdivdd.
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3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldkkeen saamiseksi tulee vakuutusaikaa olla viihintddn 15
vuotta. Ennen vuotta 1994 riitti 10 vuoden vakuutusaika.

Miesten yleinen eldkeikd on 65 vuotta. Naisten eldkeikd oli aiemmin 62
vuotta, mutta Se nousee vuodesta 1994 alkaen puoli vuotta vuodessa
kunnes se on 65 vuotta vuonna 1999. Vuonna 1995 naisten eldkeikd on
63 vuotta. Eldkkeelle siirtyminen ei edellytd tyonteon lopettamista. Mah-
dollisuuksista siirtyd eliikkeelle ennen yleistd eldkeikdd on kerrottu koh-
dassa 3.2.

Portugali

Elikkeen mdiiriiytyminen

Vanhuuseldkettd karttu u 2 o/o vuodessa eldkkeen perusteena olevista an-
sioista. Eldkepalkkana kdytetddn 1 0 parhaan vakuutusvuoden kokonais-
ansiota eldkkeelle jddmistd edelttivien 15 vuoden ajalta. Ansiot tarkiste-
taan kuluttajahintaindeksilld ja jaetaan luvulla 140. Enimmdiseldke on 80
% eldkkeen perusteena olevista ansioista 40 vakuutusvuoden jatkegn ia
vdhimmiiiseldke joko 30%tai27 600 escudoa kuukaudessa (n.800 FIM),
jos ttimii on suurempi.

Vdhimmdiseldkkeeseen voidaan maksaa tuloharkintainen listi huolletta-
vasta puolisosta. Lisd on4200 escudoa kuukaudessa (n. 120 FIM). Puo-
lison omat tulot pienentdvdt sitd koko mtiiiriillddn. Jos eldkkeensaaja on
toisen henkilon jatkuvan avun tarpeessa, voidaan vdhimmdiseliikkee-
seen maksaa hoitolisiie 9650 escudoa kuukaudessa (n. 280 FIM).

Palkansaajilla ei ole eldkepalkkakattoa, sen sijaan itsendiset yrittdjdt ja
am mati n ha rjoittajat sekd johtavassa asemassa olevat yritysten toi m i hen-
kilot voivat ilmoittaa vakuutuksen perusteena oleviksi ansioikseen enin-
tddn 12 kertaa maan vdhimmiiispalkan suuruiset tulot.

Eldkkeen mdiirdytymistii koskevia sddntojd muutettiin vuoden 1994 alus-
ta voimaan tulleessa uudistuksessa. Vuosina 1983 - 1993 eldkettd karttui
2,2o/o vuodessa ja eldke mddrdytyi viiden parhaan vuoden ansioista 10
viimeisen vuoden ajalta ennen eldkkeelle jddmistd. Eldkkeen perusteena
oleviin ansioihin ei tehty indeksitarkistuksia.

El6kkeen tarkistami nen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan hallituksen erillisin pddtoksin. Ta-
vallisestitarkistukset seuraavat kuluttajahintojen muutosta, ja ne tehddtin
vuosittain joulukuun alusta lukien. Viimeksi eldkkeitd tarkistettiin 4,5 o/o

marraskuussa 1 994 annetulla pddtokselld.

227



Portugali

Elikkeen maksaminen

Eldkkeen ottamista voidaan lykdtii ilman yldikdralaa, mutta tydnantaja voi
lopettaa tyosuhteen tyontekijdn taiytettyd 70 vuotta. Eldkkeet maksetaan
neljdtoista kertaa vuodessa, joulukuussa ja heindkuussa maksetaan kak-
sierdd.

3. 1 .6. Tytikyvytttimyyselike

OikeUs elikkeeseen

Tyokyvyttomyyseldkkeen saamiseksi vaku utusaikaa tu lee olla vdhi ntddn
viisi vuotta. Joissakin tapauksissa tiistii vaatimuksesta voidaan luopua,
jos sairausajan pdivdrahaa on maksettu 1095 pdivdn enimmiiisajalta ja
tyokyvyttomyys edelleen jatkuu. Tyokyvyttomdnd pidetddn tyontekijdd,
joka on pysyvdsti kykenemdton tekemddn aikaisempaa tyot66n eiki voi
ansaita enempdii kuin kolmanneksen koulutustaan ja taitojaan vastaa-
vasta palkasta. Tyolqrvyttomdnd voidaan pitdd myos tyontekijdd, joka kol-
me vuotta jatkuneen sairastamisen jdlkeen pystyy ansaitsemaan vain 50
% aikaisemmista ansioistaan.

Eldkkeen mddrdytyminen

Eldke on karftuneen vanhuuseliikkeen suuruinen, tulevaa aikaa ei oteta
huomioon. Eldkkeen viihimmdis- ja enimmdismddrdt ovat samat kuin
vanhuuseldkkeessd ja siihen voidaan maksaa samat lisdt kuin vanhuus-
elSkkeeseen (ks. kohta 3.1.5.).

ElSkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd hallituksen erillisin
pSdtoksin (ks. kohta 3.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Eldkettd aletaan maksaa, kun oikeus sairausajan piiiviirahaan piidttyy.
Eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa kuten vanhuuseliike. Se muute-
taan van huuseldkkeeksi, ku n van h uuseldkeikii tiiyftyy.

3.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eltikettd voidaan maksaa mies- tai naispuoliselle leskelle, entiselle
puolisolle jolle edunjdttdjd maksoi elatusapua, edunjdttdjdn lapselle ja
qdunjaittiijdin vanhemmille tai muille l6hiomaisille, jos ndmd olivat edunjdt-
tiij€istii taloudellisesti riippuvaisia eikd edunsaajana ole lesked tai lapsia.
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Oikeus elikkeeseen

Perhe-eliikeoikeuden syntymiseksi edunjdttdjdn on tdytynyt olla vakuu-
tettuna vdhintddn kolme vuotta tai hdnen on tdytynyt olla eliikkeensaaja.

Lesken on tdiytynyt olla avioliitossa edunjittdjdn kanssa vdhintddn vuo-
den, jos hdnelld ei ole lapsia edunjdttdjdn kanssa. Jos kuolema oli tapa-
turman aiheuttama, ei avioliiton kestoa koskevaa rajoitusta ole. Jos les-
kellS eiole huollettavia lapsia eikd hdn ole pysyvdstityokyvyton, hdnen on
tdiytynyt olla 35 vuotta tdyttiinyt leskeksitullessaan. Muussa tapauksessa
leskeneliikettd maksetaan vain viiden vuoden ajan.

Lapseneldkettd voidaan maksaa alle 18-vuotiaalle lapselle, alle 25- tai
27- vuotiaalle lapselle, joka opiskelee pddtoimisesti sekd tyokyvytt6maille
lapselle ilman ikdrajoitusta.

Eldkkeen mdSrdytyminen

Leskeneltike on 60 % edunjdttdjdn karttuneesta vanhuuseldkkeestd tai
maksussa olevasta tyokyvyttomyys- tai vanhuuseldkkeestd. Vdhim-
mdiseliike on 16 560 escudoa kuukaudessa (n.480 FIM). Jos edunsaa-
jana on myos entinen puoliso, on eliike 70 % edunjiittiijiin eldkkeesti ja
se jaetaan tasan puolisoiden kesken.

Lapseneliike on 20 % edunjdttdjiin eliikkeestd yhdelle lapselle, yhteensd
30 % kahdelle lapselle ja yhteensd 40 % kolmelle tai useammalle lapsel-
le. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, maksetaan lapseneliike kak-
sinkertaisena.

Muulle omaiselle maksettava eldke on 30 o/o,jos edunsaajia on yksi, yh-
teensd 50 o/o, jos edunsaajia on kaksi, yhteensii 70 Vo, jos edunsaajia on
kolme ja yhteensd 80 o/o,jos heitd on useampia kuin kolme.

Saman edunjiittdjdn jdlkeen maksettavat eldkkeet voivat olla yhteensd
enintddn lOO o edunjdttdjdn eldkkeestd tai 110 o/o, jos edunsaajana on
useampia puolisoita.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan hallituksen erillisillS pddtoksilld yleensii kerran vuo-
dessa samoin kuin vanhuuseliikkeitd.

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa samoin kuin vanhuuseliike. Jos
leski solmii uuden avioliiton, eldke lakkautetaan.
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3.1 .8. Vapaaehtoinen vakuutus

Tyontekijdt, jotka eiviit kuulu mihinkddn pakolliseen sosiaalivakuutuk-
seen, voivat liirya vapaaehtoiseen vakuutukseen, jota hoitavat alueelliset
sosiaaliturvakeskukset. Vakuutukseen voivat liittyd vanhat tyontekijdt, jot-
ka ikdnsd vuoksi eiviit endd voi kuulua pakolliseen vakuutukseen, ulko-
mailla tyoskentelevdt portugalilaiset ja Portugalissa asuvat ulkomaalaiset,
jotka ikdnsii vuoksi eivdt kuulu pakolliseen vakuutukseen.

Vakuutukseen liittymistii tulee hakea sosiaaliturvakeskuksesta. Vakuu-
tuksesta maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeitd sekd
muita sosiaalivakuutusetuuksia. Etuudet ovat piiiiosin samat kuin ylei-
sessd sosiaalivakuutusjdrjestelmdss6, mutta odotusajat etuuksien saa-
miseksi ovat pidempiti. TyokWyttomyyseldkkeen saamiseksi edellyte-
tddn, ettei hakija kykene eniid selviytymddn mistddn tyostEi.

Yleisessd sosiaalivakuutuksessa tdiytetyt vakuutuskaudet otetaan huomi-
oon mddrdttiiessii vapaaehtoisen vakuutuksen etuuksia ja oikeutta
etuuksiin.

Vakuutusmaksut maksetaan vakuutuksen perusteeksi sovitusta palkasta.
Maksu riippuu vakuutuksen kattavuudesta, joka voijonkin verran vaihdel-
la. Vuonna 1991 vakuutusmaksu oli eldkkeiden osalta 16 %.

3.2. Mahdollisuus siiftya varhennetulle eldkkeelle

Yleisestd sosiaalivakuutuksesta voidaan maksaa eliike ennen yleistd elii-
keikdd tietyissd ammateissa toimineille kuten merimiehille, kaivostyon-
tekijoille, satamaty6ntekijoille ja kalastajille. Edellytyksend on, ettd am-
matissa on toi m ittu mirdirdtty vdh i mmd isaika.

Myos 60 vuotta tdyttdneelle tyottomdlle, joka on saanut tyottomyyskorva-
usta enimmiiisajalta voidaan maksaa varhennettua vanhuuselSkettd ylei-
sestd sosiaalivakuutuksesta.

Vuodesta 1991 ldhtien on ollut voimassa laki, jonka perusteella tyonanta-
ja ja tyontekijd voivat tehdi kirjallisen sopimuksen tyontekijdn siirtymises-
td kokonaan tai osittain eliikkeelle ennen yleistd eliikeikiiii, aikaisintaan
55 vuoden iiistii alkaen. Tyonantaja jatkaa alennetun palkan maksamista
tyontekijdlle. Tyonantaja ja tyontekijd voivat keskenddn sopia palkan ta-
son ja mahdollisesti jiiljelle jddvdn tyOajan. Kdytiinnossd osa-aikaisen
tyon jatkaminen on ollut harvinaista. Lain mukaan palkan tulee kuitenkin
olla vdhintd dn 25 % ja enintddn 100 % edeltdneestd palkasta. Jos muuta
ei ole sovittu, palkkaa korotetaan kerran vuodessa samoin kuin sitd olisi
korotettu, jos tyontekijd olisijatkanut tydntekoa, tai siihen tehdddn inflaa-
tiotarkistus. Tyontekijdn tyosuhde ja siihen liittyvat muut edut jatkuvat nor-
maalisti.

Varhaiseliikkeend maksettavasta palkasta peritiidn yleisen sosiaali-
vakuutuksen vakuutusmaksut. Vakuutusmaksu mddrdtddn varhaiseliike-
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palkan perusteena olevasta palkasta. Jos vakuutusaikaa on vdhemmdn
kuin 37 vuotta, tyonantajan maksu on 14,6 % ja tyontekijiin 7 %. Jos
vakuutusaikaa on yli 37 vuotta, tyonantajan maksu on7 o/oja tyontekijdn
3 %. Vuoden 1995 loppuun asti vakuutusmaksuja ei peritd lainkaan, jos
vakuutusaikaa on yli40 vuotta.

Joillakin aloilla on lisdksi tyoehtosopimuksissa sovittu mahdollisuudesta
siirtyd varhaiseldkkeelle 60 vuoden idstd. Tdllaiset sopimukset eivdt anna
oi keutta lakisddteiseen eldkkeeseen.

4. Lisdeldketurva

Yleistd

70-luvulla perustettiin tyomarkkinasopimuksiin perustuvia lisdeldkejdrjes-
telmid, joista myonnettiivien eldkkeiden taso yhdessd lakisddteisten eldk-
keiden kanssa saattoi olla yli 100 % aikaisemmasta palkasta. Uusista
lisdeldkejdrjestelmistd sopiminen tyoehtosopimuksissa kiellettiin vuonna
1979, koska korkeiden korvaavuustasojen katsottiin aiheuttavan
lisdkustannuksia myos lakisddteiselle sosiaalivakuutusjdrjestelmdlle. Toi-
saalta useita vuosia korkeana pysynyt inflaatio on leikannut lakisddteisten
eliikkeiden aryoa, mikd on osaltaan lisdnnyt tyonantajakohtaisten eldke-
jiirjestelmien tarvetta. Maan hallitus onkin viime vuosina pyrkinyt aktiivi-
sesti edistiimddn rahastoivien, tyonantajakohtaisten lisdeldkejdrjestel-
mien syntymistd verotuksellisin keinoin ja kehittdmdlld niitd koskevaa
lainsddddntod. Viimeinen merkittdvd uudistus on tdnd vuonna voimaan
tullut verolaki, jossa asetetaan selkedt kriteerit lisdeldkejiirjestelmille edul-
lisen verotuskohtelun saamiseksi.

Uusi verolaki suosii entistd selkedmmin rahastoivien eldkejdrjestelmien
perustamista. Eldkerahastojen mddrd onkin huomattavasti lisddntynyt
vuodesta 1991 alkaen. Aikaisemmin yleinen tapa jdrjestdii lisiieliiketurva
yrityksen kirjanpidollisin varauksin on sen sijaan vdistymdssd, koska va-
rauksia ei eniiii voi vdhentiid verotuksessa. Eldkerahastojen lisdksi va-
kuutussopimukset ovat verotuksellisesti ed ullisia.

Etuudet

Tyonantajien lisdeldkkeet ovat tavallisesti olleet loppupalkkaan sidottuja
ja kertakorvausten maksaminen on ollut yleisti. Uuden verolain tavoittee-
na on, ettd kertakorvauksista luovuttaisiin ja siirryttdisiin jatkuvien etuuksi-
en maksamiseen. Useimmat lisdeldkejdrjestelmiit ovat edelleen etuuspe-
rusteisia, mutta viimeaikoina myos maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat
yleistyneet.

Lisdturva kattaa tavallisesti kaikkiyrityksen vakinaiset kokopdivdtyonteki-
jdt. Vaikka varsinaisia odotusaikoja jdrjestelmdiin pdiisemiseksi ei ole,
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voidaan tyosuhdetta yll2ipitdii mddrdaikaisena kolmen vuoden ajan, jol-
loin tdmd aika muodostuu odotusajaksi.

Tavallinen vanhuuseliikeikii on yleensii ollut sama kuin lakisdiiteisissd
jdrjestelmissd, miehilld 65 ja naisilla 62 vuotta. Ndmd ikdrajat tulevat il-
meisesti muuttumaan lakisdiiteisen jdrjestelmiin naisten eldkeidn muu-
tosta vastaavasti, silld uusiverolakiedellyttdd, ettei lisdeldkejdrjestelmistd
makseta varhaiseldkkeitd. Varhaiseldkejdrjestelyt eivdt aikaisemminkaan
ole olleet yleisid.

Vanhuuseldkkeen mdiirii on yleensii yhteensovitettu lakisddteisen eliik-
keen kanssa. Eldkkeen tavoitetaso on tdlloin 80 - 100 % loppupalkasta
30 - 35 vakuutusvuoden jilkeen. Uudemmissa jdrjestelmissd tavoiteta-
soa on usein alennettu 60 - 80 %:iin loppupalkasta 36:n tai 37:n vakuu-
tusvuoden jdlkeen. Vaikka lShtotaso on korkea, eldkkeen arvo voi pudota
nopeastikin, koska indeksitarkistuksia ei yleensd tehd6.

Leskeneld kkeiden ja tyokyvyttomyyselti kkeiden maksam inen I isdeld ke-
jdrjestelmisti ei ole yleistS. Ryhmdhenkivakuutuksista voidaan sen sijaan
maksaa kertakorvaus, joka tavallisesti vastaa yhden tai kahden vuoden
vuosiansiota.

Tdhdn asti eldkeoikeus ei yleensd ole sdilynyt tyosuhteen pddttymisen
jdlkeen, mutta uuden verolain mukaan tyonantaja voi vdhentdd osan
maksamistaan vakuutusmaksuista vain, jos eldkeoikeus sdilyy.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tyonantaja on tiihiin asti yleensd kustantanut eliikkeet kokonaan etuus-
perusteisissa jdrjestelmissii. Koska tyonantajalle edullinen verokohtelu
edellyttdd uuden verolain mukaan, ett6 tydnantajan maksama vakuutus-
maksu on tyontekijdlle verotettavaa tuloa, on odotettavissa, ettd tydnteki-
joiden maksuosuudet yleistyvdt.

Tyonantaja voi vdhentdd eldkerahastoon tai eldkevakuutusjdrjestelyyn
maksettuja vakuutusmaksuja enintddn 15 % palkkasummasta edellyttS-
en, ettd jdrjestelmd taftee verolain miiiiriiykset. Kirjanpidolliset varauk-
set eivdt ole vdhennyskelpoisia.

Tyonantaja n vaku utusmaksut verola i n miid rdysten muka iseen I isieldke-
jdrjestelyyn ovat tyontekijiille periaatteessa verotettavaa tuloa, mutta
tyontekijii voiviihentdd niit6 enintiiiin 15 % bruttovuosiansioistaan. Tyon-
tekijdn eldkevakuutusmaksuja voi viihentdd enintdin 20 o/o perheen brut-
toansioista 262500 escudon (n. 7 900 FIM) enimmdismddrtiiin asti.

Jos tyontekijii on osallistunut eldkkeen rahoitukseen, on maksussa ole-
vasta elSkkeestii se osa, joka vastaa tyonteltUiin omaa vakuutusmaksuo-
suutta, verotonta tuloa. Jos maksuosuutta eivoida erotella, on eliikkeestd
35 % verotettavaa tuloa. ElSkerahastosta tai eliikevakuutuksesta mak-
settavat eliikkeet ovat verotettavaa tuloa, jos vakuutusmaksut on aika-
naan voitu vdhentdd. Muussa tapauksessa verotettavaa tuloa on vain
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vakuutusmaksuille saadun tuoton osuus tai 35 % eldkkeestii, jos tuottoja
eivoida erottaa.

Kirjanpidollisista varauksista maksettavat eldkkeet ovat tyonantajalle
verovdhennyskelpoisia. Tyontekijdlle ne ovat verotettavaa tuloa. Kerta-
korva u ksena maksettavia etu u ksia verotetaa n tyontekijdn sijoitustu lona,
niiden tuotto-osuudesta peritddn siten 20 %:n vero.

5. Tyrissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eliikkeiden mddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja Portugalin vdlilld voimassa EU-asetuk-
sen 1408/71 ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. EU-ase-
tus on ylikansallista lainsddddntod ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kan-
salliset sdddokset poikkeavat sen mddrdyksistd. Suomen ja Portugalin
vdlillS ei ole kahdenvdlistii sosiaaliturvasopimusta.

Lakisiidteiset, vakuutusmaksuihin perustuvat eldkkeet maksetaan ja
myonnetdiin ulkomaille kansallisen lainsiiiidiinndn perusteella, vaikka
Portugalilla ei olisi sosiaaliturvasopimusta kyseisen maan kanssa. Tulo-
harkintaisia vdhimmdiseldkkeitd ei sen sijaan makseta ulkomaille oli ky-
seisen maan kanssa sosiaaliturvasopimus tai ei. Nditd eldkkeitir ei mak-
seta myoskddn asetuksen 1408 /71 perusteella toiseen EU-maahan.

Koska lisdeldkejdrjestelmtit ovat olleet pitkdlti rahastoimattomia eikd niis-
sd ole syntynyt vapaakirjaoikeutta tyosuhteen pddttyessd, ei lisiieliiketur-
va tavallisesti ole sdilynyt myoskddn ulkomaan tilanteissa. Rahastoivien
jdrjestelmien yleistyessd tilanne saattaa muuttua.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Hallituksen tavoitteena on edistiid rahastoivien lisdeldkejiirjestelmien
syntymistti ja saada ndin pdiiomamarkkinoille uusia sijoittajia. Tavoittee-
na on my6s pienentdd lakisdiiteiseen eldkejdrjestelmdiin kohdistuvia
kustannuspaineita kehittdmdlld tyonantajakohtaisia eldkejdrjestelmid. Vii-
me vuonna kdynnistyneen laajan eldkejdrjestelmdn uudistuksen jdlkeen
mietitddn edelleen keinoja hillitd eldkejdrjestelmdn kustannusten kasvua.
Yhtend tiillaisena keinona tyo- ja sosiaaliturvaministerio on esittiinyt elii-
kepalkkakaton ottamista uudelleen kdytto6n. Pddtostd tdstd ei kuiten-
kaan vielti ole tehty.
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1. Yleisti

Valuuttakurssi: 1 frangi = 0.894 FIM (keskikurssitammikuu 1995)

Ranskassa eldketurva on ensisijaisesti tyohon perustuvaa. Sosiaaliturva-
jdrjestelmd on hajanainen. Eriammattiryhmilld ja toimialoilla on omat laki-
siiiiteiset sosiaalivakuutusjdrjestelmdt ja pakolliset lisdeldkejdrjestelmiit.

Palkansaajien sosiaalivakuutusjdrjestelmistii kattavin on yleinen sosiaali-
vakuutusjdrjestelmd, johon kuuluvat kaikki ne teollisuuden, kaupan ja pal-
velualojen tyontekijdt, jotka eiviit kuulu ammatti- tai toimialakohtaiseen
erityisjdrjestelmiiiin. Yleinen sosiaalivakuutus kattaa arviolta 72 o/o pal-
kansaajista. Jdrjestelmiistd maksetaan eldkkeiden lisdksi sairaus-, di-
tiys-, tyotapaturma-, ammattitauti- ja perhe-etuuksia. Yleisen sosiaa-
livaku utuksen mukaiset perhe-etuudet maksetaan myos itsendisille yrittd-
jille ja tyoeldmdn ulkopuolella oleville.

Ammatti- tai toimialakohtaiset erityisjdrjestelmdt voivat huolehtia koko so-
siaalivakuutuksesta tai vain joistakin etuuksista jolloin muut etuudet mak-
setaan yleisestd sosiaalivakuutuksesta. Erityisjdrjestelmistii maksettavi-
en etuuksien tulee olla viihintiidn yhtd hyvdt kuin yleisessii jtirjestelmiis-
sti. Oma eldkejdrjestelmd on mm. kaivostyontekijoilld, rautateiden palve-
luksessa olevilla, merimiehilld ja julkisen sektorin palveluksessa olevilla.

Itseniiiset yrittdijdt kuuluvat useisiin eri ammatti- tai toimialakohtaisiin
sosiaalivakuutusjiirjestelmiin. Omat jdrjestelmdnsd on kaupan ja teolli-
suuden yrittdjilld, kdsityoldisilld, lakimiehillii, muilla vapaiden ammattien
harjoittaji I la ja maata lousala n yrittdj i lld.

Niille Ranskassa asuville Ranskan kansalaisille ja kansalaisiin rinnastet-
taville, joilla ei ole oikeutta vakuutusmaksuihin perustuviin lakisiiiiteisiin
eliikkeisi i n, voidaa n ma ksaa tu loha rki ntaisia va n h u us- ja tyokyvyttomyys-
eldkkeitd.

Ranskassa tyomarkkinasopimuksiin perustuvat lisdeldkejiirjestelmtit ovat
pakollisia ldhes kaikille palkansaajille. Yleiseen sosiaalivakuutuksen kuu-
luville lisdeldkejdrjestelmddn kuuluminen on siiiidetty pakolliseksi lailla.
Palkansaajien lisdeldkejdrjestelmilld on kaksi suurta keskusliittoa: esi-
miesasemassa olevien toimihenkiloiden lisdeldkejdrjestelmien keskus-
liitto AGIRC ja tyontekijoiden lisiieldkejdrjestelmien keskusliitto ARRCO.
Suurin osa palkansaajien lisdeldkejdrjestelmistd kuuluu ndihin keskusjdr-
jestoihin. Joillakin toimialoilla, kuten pankeilla ja luottolaitoksilla, on kui-
tenkin omat, keskusliitoista riippumattomat lisdeldkejdrjestelmiinsii. Myos
itsendisilld yrittiijillii ja ammatinharjoittajilla on omia lisdeldkejdrjestelmid,
joihin liittyminen voi olla pakollista kaikille ammattiliiton jdsenille.Yrittdjien
pakollinen lisdeldketurva ei kuitenkaan ole yhtd kattavaa kuin palkansaa-
jilla.
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Tyonantajat ovat jdrjestdneet vapaaehtoista lisiieldketurvaa lShinnd ko-
r6ttamalli pakollisen lisdeltiketurvan tasoa. Erilliset vapaaehtoiset eldke-
jdrrjestelyt ovat harvinaisia.

Seuraavassa kdsitellSiin palkansaajien eldketurvaa yleisen sosiaaliva-
kuutuksen ja kattavimpien pakollisten lisiieldkejdrjestelmien AGI RCin ja
ARRCOn osalta sekd lyhyesti vapaaehtoista lisdeldketurvaa. Ammatti- ja
toimialakohtaisia erityisjdrjestelmid eijatkossa tarkastella liihemmin. Kos-
ka yleinen sosiaalivakuutus ja pakollinen lisiieldketurva muodostavat kiin-
tedn kokonaisuuden palkansaajien eldketurvaa tarkasteltaessa, on pa-
kollisia lisiieldkejdirlestelmid kdsitelty tyoeldketurvan yhteydessd eikd
lisiieldketurvaa kbskevassa luvussa 4. Palkansaajien eldketuruan lisdksi
kerrotaa n lyhyesti yrittdj ien eliiketu ruasta.

2. Vdhimmdiseldketu rva

2.1. Vanhuusian vdhimmdisturva

Ranskassa asuville Ranskan kansalaisille ja heihin esim. sosiaaliturva-
sopimusten perusteella rinnastettaville voidaan maksaa maksetuista va-
kuutusmaksuista riippu mattomia, tuloharkintaisia vanhuuseldkkeen tyyp-
pisid etuuksia, jos heilld ei muuten ole riittdvdd toimeentuloa eltikeidssd.'Etuuksia 

voidaan maksaa 65 vuotta tdyttdneille tai tyokyvyttomille 60
vuotta tdyftdneille, joilla ei ole oikeutta muuhun lakisiititeiseen eldkkee-
seen. Perusetuuksia on kaksi: erityisavustus (allocation sp6cial) ja lisd-
avustus kansallisesta solidaarisuusrahastosta (allocation supp16mentaire
du fonds nationalde solidarit6). Niiistii ensimmdisen etuuden merkitys on
nykyisin viihiiinen, vuonna 1993 etuuden saajia olialle 84 0_00 Lisdavus-
tr.it<den tarkoitus on tdydentiiti erityisavustusta ja lakisddteisiii tyoeldkkeitd
niin, ettd vdhimmiiiseldketaso saavutetaan. Vuonna 1 99 1 lisiiavustuksen
saajia oliyli 1 100 100.

Molempien etuuksien myontiiminen riippuu hakijan ja hdnen perheensd
tuloista. Erityisavustus oli vuonna 1994 16 33'1 frangia vuodessa
(n. 14 600 FiM). Lisdavustus oli samana vu-onn?. yhdelle edunsaajalle
21 ggzfrangia vuodessa (n. 19 700 FIM) ja eldkeldispariskunnalle 18 044
frangia (n. 16 100 FIM) molemmille.

Erityisavustus rahoitetaan sosiaalivakuutusmaksuin ja lisiiavustus valtion
varoin.

Ranska

2.2. Tytikyvytttimyysetu us

Ranskassa asuvalle Ranskan kansalaiselle, jolle ei endii makseta lapsi-
lisdd ja jonka tyokyvyttomyys on vdhintddn 80 %, voidaan maksaa vam-
maisiile-aikuisille miksettbvaa avustusta (allocation aux adultes handi-
cap6s). Avustuksen saaminen edellyttdd, ettd hakljalla. ei ole oikeutta
avirstfksen suuruiseen tyokyvyttomyys- tai vanhuuseldkkeeseen. Se on
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riippuvainen my6s hakijan ja hdnen puolisonsa muista tuloista. Vuonna
1994 avustus oli enimmillSSn 3193 frangia kuukaudessa (n.2 860 FIM).
Se rahoitetaan kokonaan valtion varoin. Vuonna 1992 avustuksen saajia
oliyli 500 000.

3. TyoelHketurva

3.1. Palkansaajien yleisen sosiaalivakuutuksen eldkkeet

Yleinen sosiaalivakuutus (le 169ime g6neral) on ollut voimassa vuodesta
1 945. J drjestel mdstd maksettavia eldkkeitd koskeva vi i mei nen merkittdvd
uudistus tulee voimaan asteittain vuoden 1994 alusta lukien. Uudistuksen
yksityiskohdista on kerrottu eri yhteyksissd jdljempdn6.

Vanhuuseldketurvan osalta yleinen sosiaalivakuutus on palkansaajien li-
siiksi pakollinen myos sellaisille perheendideille, joille maksetaan tulohar-
ki ntaista erityislapsilisdii.

3.1.1. Hallinto

Sosiaaliministerio (Ministdre des Affaires Sociales et de la Solidarit6) vas-
taa sosiaalivakuutusjdrjestelmien ylimmdstd valvonnasta. Sosiaalivakuu-
tusmaksujen kokoamisesta huolehtivat kansallisella tasolla Sosiaali-
turvalaitosten keskuslaitos (Agence centrble des organismes de s6curit6
sociale, ACOSS) ja paikallistasolla vakuutusmaksuyhdistykset (Unions
pour le recouvrement des cotisations de s6curit6 sociale et d'allocations
familiales, URSSAF). Vakuutusmaksut jaetaan kolmen keskuslaitoksen
kesken. Ndmd ovat Palkansaajien kansallinen sairausvakuutuskassa
(Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salari6s,
CNAMTS), Palkansaajien kansallinen vanhuusvakuutuskassa (Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salari6s, CNAWS ) ja
Kansallinen perhe-etuuskassa (Caisse nationale d'allocations familiales,
CNAF).

Eldketurvan hallinto jakaantuu siten, ettd tyokyvyftomyys- ja perhe-
eliikkeiden hallinnosta vastaa Palkansaajien kansallinen sairausvakuu-
tuskassa alue- ja paikalliskassoineen ja vanhuuseliikkeiden hallinnosta
Palkansaajien kansallinen vanhuusvakuutuskassa. Tyonantajilla ja tyon-
tekijoillzi on edustajansa laitosten johtokunnissa. Keskuskassoilla on yh-
teinen liitto-organisaatio (Union des caisses nationales, UCANSS), joka
hoitaa kassoille yhteisid asioita.

3.1.2. Rahoitus

E liiketu rvan rahoitus perustuu ja kojdrjestel mdd n. Tyonantajan va n h u us-
ja perhe-eldkemaksu on 8,20 % palkasta ja tyontekijdn 6,55 %, yhteensii
14,75 %. Vakuutusmaksu peritddn vuonna 1995 enintddn 155 940frangin



vuositulosta (n. 139 400 FIM). Tulon yldrqaa tarkistetaan automaattisesti
kahdesti vuoilessa (tammikuussa ja heiniikuussa) palkkaindeksil16. Kuu-
kausituloraja on 1.7. 1995 lukien 13 060 frangia (n. 11 680 FIM). Se on
samalla eldkkeen perusteena olevan tulon yldraja. Tyontekijdllii on oikeus
vdhentdd prosenttiosuuden mukaisesta vakuutusmaksusta tasasuurui-
nen summa, joka tdlld hetkelld on 42 frangia kuukaudessa kokopdivd-
tyossd olevalle. Tyontekijdt maksavat lisdksi 0,1 o/o koko palkastaan tila-
pdisen leskeneliikkeen rahoittamiseen.

Valtio ei osallistu vanhu useldkkeiden rahoittamiseen, mutta kaikilta Rans-
kassa asuvilta peritddn veroluonteinen yleinen sosiaalivakuutusmaksu
(CSG), joka on 2,4 o/overotettavasta tulosta ja omaisuuden tuotosta. Mak-
sua perittaessd tuloista otetaan huomioon 95%. Osa tiistii maksusta kdy-
tetddn yleisestd sosiaalivakuutuksesta maksettavien vanhuuseldkkeiden
rahoittamiseen.

Tyokyvyttomyyseldkkeet rahoitetaa n yhteisel lii ma ksu I la sai rausvaku u-
tdseti.ruksien kanssa. Tyonantajan maksu on 12,8 % ja tyontekijdn 6,8 %,
yhteensd 19,6o/o. Se peritddn koko palkasta ilman yldray.aa. Maksu peri-
iddn myds eldkkeistd. Lakisddteisistii vanhuuseliikkeistd maksu on 1,4
%, lisdeliikkeistd 2,4o/oja varhaiseldkkeistd 5,9 o/o.

3.1.3. Verotus

Tyonantajan ja tyontekijdn lakisddteiset vakuutusmaksut ovat kokonaan
v6rovdhehnyskeipoisia lukuunottamatta yleistd sosiaalivakuutusmaksua,
jota ei voi vtihenttid verotuksessa.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Verotuksessa myonne-
tii6n eldketulovtihennys, joka on 10 % bruttotuloista, kuitenkin vdhintidn
1 930 frangia ja enintiiiin 31 300 frangia vuodessa. Lisdksi eldketulosta
voi tehdd yleisen 20 oh:n vdhennyksen, jonka voi tehdd myos palkkatu-
losta. Tdmiin viihennyksen enimmdismiiiirii on 133 400 frangia vuodes-
sa.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutus alkaa ensimmdisen tyosuhteen alkaessa. Vakuutusaikaa on
kaikki sellainen tyoskentelyaika, jolta on maksettu vakuutusmaksut. Va-
kuutusajaksi luetaan myos aika, jolta on maksettu sairausajan pdivdraha-
a, tyota iatu rmaetu utta tai tyokyvyttomyyseldkettd sekd varusm iespa lve-
lu-, 

- 
vanhempainloma- ja tyottomyysaika. Perheendidille luetaan vakuu-

tusajaksi kaksi vuotta jokaista lasta kohti, jota hdn on kasvattanut vdhin-
tddn 9 vuotta tiimdn ollessa alle 16-vuotias. Pakollista vanhuuseldkeva-
kuutusaikaa on myos aika, jolta perheendidille maksetaan erityistii tulo-
harkintaista lapsilisdd. Vakuutusaika lasketaan ttiysind neljdnnesvuosina.

Ranska
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3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eliikkeeseen

Sekd miehet ettii naiset voivat siirtyti eldkkeelle joustavasti 60 vuoden
idstd alkaen. Jos vakuutusaikaa on silloin tdyden eliikkeen saamiseksi
vaadittava mdiird, maksetaan eldke viihentdmdttomdnii. Jos tdyttd va-
kuutusaikaa ei ole, tehdddn eldkkeeseen varhennusvdhennys (ks. kohta
Eldkkeen mddrdytyminen). Vdhennystd ei kuitenkaan tehdii, jos hakija on
kol mi la psisen perheen aiti, tyokyvyt6n tai rintamaveteraan i.

Eldkeoikeuden syntymiseksi vakuutusaikaa tulee olla vdhintddn yksi vuo-
sineljdnnes. Tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavista vakuutusajoista
ks. kohta Eldkkeen miiiirdytyminen.

Eliikkeen myontdminen edellyttiid sen tyosuhteen pddttymistd, josta
eldkkeelle siirrytddn. Eldkkeel16 ollessa voi kuitenkin jatkaa tyontekoa toi-
sen tyonantajan palveluksessa ja kartuttaa lisdd eldkettd, jos aikaisempi
eliike ei perustu tdyteen vakuutusaikaan. Eliikettd voi kartuttaa myos 65
vuoden tdyttdmisen jdlkeen, jos silloin ei vield ole oikeutta tdyteen elSk-
keeseen.

Elikkeen m66rdytyminen

Eldke mddrdytyy seuraavan kaavan mukaan: eltikkeen perusteena oleva
palkka x eldkeprosentti x vakuutusvuosineljiinnekseUl 50.

Vuonna 1995 60 vuotta tdyttdvien el6ke mddrdylW 12 parhaan vakuu-
tusvuoden keskipalkan mukaan. Vuodet valitaan vakuutetulle edullisem-
min joko vakuutusvuosista ennen 60 vuoden tdyttdmistd tai ennen eliik-
keelle siirtymistd. Palkoista otetaan huomioon se osa, josta on peritty va-
kuutusmaksut (ks. kohta 3.1.2.)ja niitd tarkistetaan hintaindeksin muutok-
sen mukaisesti . Aikaisemmin eldkkeen perusteena oli 10 parhaan vakuu-
tusvuoden keskipalkka, mutta aikaa, jolta eldkepalkka mdiirdtdiin, piden-
netiiiin vuoden 1994 alusta asteittain 25 vuoteen. Uudistus on ttiysin voi-
massa vuonna 2008.

65-vuotiaana tai myohemmin eliikkeelle siirtyvdn eldkeprosentti on ylld
mainitussa kaavassa aina 50. Ennen 65 vuoden ikid eldkkeelle siirtyvdn
eldkeprosentti on 25 - 50 riippuen vakuutusajan pituudesta. Eldke-
prosentti pienenee tdydestd vi idestdkym menestii'1,25 prosenttiyksikkod
jokaista puuttuvaa vakuutusvuosineljdnn€std kohti. Viihennys voidaan
laskea myos 65 vuoden idn tdyttdmiseen jdljelld olevina vuosineljdnneksi-
nd, jos se on vakuutetulle edullisempaa. Eldkeprosentti on siten aina vd-
hintddn 25.

Vuonna 1995 60 vuotta tdyttiviltd edellytetddn tdyden eliikkeen saami-
seksi 38 vakuutusvuotta (152 vuosineljfrnnestd). Vaadittavaa vakuu-
tusaikaa pidennetdin vuoden 1994 alusta asteittain 10 vuoden aikana



37,5 vuodesta (150 vuosineljdnneksestii) 40 vuoteen (160 vuosineljdn-
nekseen). Pidennys on yksi vuosineljdnnes vuodessa. Eliikkeen lasku-
kaavassi pisin vakuutusaika on kuitenkin edelleen 150 vuosineljdnnestd
(150/150). Vakuutusajan pidennyksellti on siten merkitystii vain alle 65-
vuotiaana eldkkeelle siirtyville.

50 %:n elSke voidaan maksaa 60 vuotta tiiyttdneelle, alle 65-vuotiaalle
vaikka vakuutusaika ei olisi tdysi, jos vakuutettu on vdhintiiiin kolmilapsi-
sen perheen tyossdkdyvti diti, tyokyvyton (tyokyvyttomyysaste vdhintddn
21 3) tai ri nta maveteraa n i.

65-vuotiaana tai myohemmin eldkkeelle siirtyviin eldkeprosentti on alle
50, jos vakuutusaikaa on alle 37,5 vuotta eli 150 vuosineljiinnestd. Jos
vakuutus jatkuu 65 ikdvuoden jiilkeen eikii vakuutusaika vielii ole tdysi,
korotetaan vakuutusaikakarttumaa 2,5 oh vuosineljdnnestii kohti. Jos va-
kuutusaikaa on esimerkiksi 120 vuosineljiinnestd ennen 65 vuoden tdyt-
tdmistd ja 9 neljdnnestd sen jiilkeen, korotetaan '129 vuosineljdnneksen
kokonaisvakuutusaikaa seuraavasti:2,5 o/o x9 = 22,5 o/o, 120 + (22,5 o/o x
120) = 147 vuosineljiinnestd.

Suurin maksettava eldke on puolet eldketulokaton suuruisista tuloista eli
1.7.1995 alkaen 78 360 frangia vuodessa (n. 70 000FlM).

Eldkettd korotetaan 10 o/o, jos mies- tai naispuolinen vakuutettu on kas-
vattanut vdhintddn kolmea lasta kutakin 9 vuotta ennen lapsen 16 vuoden
ikdd. Puolisolisdd voidaan maksaa 65 vuotta tiiyttaineestd puolisosta tai
60 vuotta tdyttdneestii tyokyvyttomdstd puolisosta, jonka vuositulot ovat
alle 39 721frangia. Lisd on 4 000 frangia (n. 3 600 FIM)vuodessa.

Jdrjestel miistd maksettava varallisuusharkintainen vdhimmdiseldke on
yksinasuvalle 16 610 frangia vuodessa (n. 14 800 FIM). Yhdessd kansal-
lisesta solidaarisuusrahastosta maksettavan varallisuusharkintaisen lisdn
kanssa se on 37,5 vakuutusvuoden jdlkeen 39 869 frangia (n. 35 600
FIM) vuodessa yksinasuvalle eldkkeensaajalle ja 71 525 frangia
(n. 63 900 FIM) perheelliselle. Tiimd eldke pienenee suhteessa puuttu-
vaan vakuutusaikaan.

Eldkkeen tarkistami nen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan kerran vuodessa tammikuun alus-
sa hallituksen erilliselld pddtokselld. Tarkistukset seuraavat kuluttajahin-
taindeksin muutosta. Ennen vuotta 1994 tarkistukset seurasivat palkko-
jen kehitystd ja ne tehtiin kahdesti vuodessa. Kuluttajahintaindeksiin pe-
iustuva t'arkistusmenettely on voimassa toistaiseksi viiden vuoden mdd-
rdajan elivuoden 1998 loppuun. Heindkuussa 1995 eldkkeitii tarkistettiin
poikkeuksellisesti toisen kerran vuoden 1995 aikana.
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Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 12 kertaa vuodessa.

3.1.6. Osa-aikaelSke

Oikeus elikkeeseen

Eldkkeen miirdytyminen

Osa-aikaeldkettd voidaan maksaa 60 vuotta tdyttdneelle tyontekijdlle, jol-
la on vakuutusaikaa 38 vuotta ja joka on lyhentdnyt normaalia tyoaikaa
vdhintddn 20 Yo. Lisiksi edellytetddn, ettei tyontekijiilld ole osa-aikatyon
lisdksi muuta palkallista tyotii. Tilapiinen tyonteko tai yrityksen johtoteh-
tdvissd toimiminen ei ole este eldkkeen maksamiselle, jos tyontekijd ei
niiissd tehtdvissd kuulu sosiaalivakuutukseen.

Eldke mddrdytyy
keestd ja riippuu j

prosenttiosuutena $ontekijdn tdydestd vanhuuseldk-
iiljellii olevasta tyoajastA seuraavasti:

Jiiljellti oleva tyoaika El6ke tdydestd vanhuuseldkkeestd

60-80%
40-59%
alle 40 o/o

Osa-aikaeldkkeen maksuajalta ei kartu u utta vanhu useldkettd.

Ellkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan erillisellS hallituksen pddtokselld kerran vuodessa
samoin kuin vanhuuselSkkeitd. TarkistuKet seuraavat kuluttajahintain-
deksin muutosta.

Elikkeen maksaminen

ElSkkeen maksaminen pddttyy, kun tyontekijd lopettaa osa-aikaty6n, ot-
taa toisen osa-aikatyon ta i si irtyy kokopdivdtyoh6n.

3.1 .7 . Tytt kn4rttdmyyse I d ke

Oikeus eldkkeeseen

Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd alle 60-vuotiaalle vakuutetulle,

30 0h

50 o/o

70 o/o
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jos vakuutusaikaa on vdhinttiiin 12 kuukautta. Tdhdn aikaan tulee sisdltyii
tyoskentelyaikaa viihintddn 800 tuntia, joista 200 tuntia kolmen tyokyvyt-
tomyyttd edeltiineen kuukauden aikana. Lisdksi edellytetdEin, ettii vakuu-
tusmaksut on peritty hakemusta edeltiineiden 12 kuukauden aikana vd-
hintddn 2030 kertaa lakisddteisen vdhimmiiistuntipalkan suuruisista tu-
loista.

Tyokyvyttomyyseliikkeen myontdminen edellyttiiii, ettii tyokyky on alentu-
nut vdhintddn 213.

Eldkkeen miidriiytym i nen

Tyokyvyttomyysasteita on kolme. Ensimmdisen asteen tyokyvyttomyys
on kyseessd, kun tydkyky on alentunut 2/3, mutta vakuutettu voiedelleen
jossain mddrin jatkaa tyontekoa. Toisen asteen tyokyvyttomyyden kritee-
rind on, ettd tyokyky on alentunut 100 o/o eikd vakuutettu endd kykene
mihinkddn tyohon. Kolmannen asteen tyokyvyftomyydessd tyokyky on
menettetty kokonaan ja vakuutettu on lisdksi toisen henkilon jatkuvan
avun tarpeessa.

E nsi m miiisen asteen tyokyvyttomyyden perusteel la myon nettdvd eld ke
on osaeldke. Se on 30 % tyokyvyttomyyttd edeltdneiden 10 parhaan vuo-
den keskiansiosta. Jos vakuutusaikaa on v6hemmtin kuin 10 vuotta, eld-
ke lasketaan kaikkien vakuutusvuosien keskiansiosta. Tulot otetaan huo-
mioon vanhuus- ja perhe-eliikemaksun perusteena olleen palkan osalta.
Vuonna 1995 eldkkeen perusteena olevan palkan yltiraja on 155 940
frangia (n. 139 400 FIM).

Toisen asteen eli tdyden tyokyvyttomyyden perusteella myon nettiivd eld-
ke mddrdytyy samalla tavoin kuin osaelSke, mutta eldke on 50 % eldk-
keen perusteena olevasta ansiosta.

Vdhimmdiseldke ensimmdisen ja toisen asteen
teella on 16 610 frangia vuodessa (n.14 800 Fl

tyokyvyttomyyden perus-
M).

Kolmannen asteen ty6kWyttomyyden perusteella myonnettdvii eldke on
muutoin sama kuin toisen asteen tydkyvyttomyyden perusteella myonnet-
tdvd, mutta se maksetaan 40 %:lla korotettuna. Korotuksen vdhimmdis-
m55rd on 65 061 frangia (n. 58 200 FIM) vuodessa ja koko eldkkeen
vtihimmdismddrd 81 6Tl frangia (n. 73 000 FIM).

Jos tyontekijd tulee tyokyvyttomdiksi tdytettyddn 60 vuotta, mutta ennen
kuin hdn on tdyttdnyt 65 vuotta, maksetaan tyokyvyrttdmyyseldkkeen si-
jasta vanhuuseldke sen suuruisena kuin se olisi maksettu, jos tyontekijd
olisijatkanut tyontekoa 65 vuoden ikddn asti.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan erilliselld hallituksen pddtokselld kerran vuodessa
samoin kuin vanhuuseldkkeitd. Vuonna 1995 tehtiin poikkeuksellisesti toi-
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nen tarkistus heindkuussa. Tarkistu kset seuraavat kuluttajahintaindeksin
muutosta.

Eldkkeen maksaminen

Eldkettd maksetaan niin kauan kuin tyokyvyttomyys jatkuu. Se muutetaan
vanhuuseliikkeeksi, kun vakuutettu tdyttdd 60 vuotta.

3.1.8. Perhe-eldke

Oikeus eldkkeeseen

Perhe-eldkettii voidaan maksaa nais- tai miesleskelle sekii entiselle avio-
puolisolle, joka ei ole solminut uutta avioliittoa. Lapseneliikettd ei ole, mut-
ta la psel le maksetaa n erityistd korvausta lapsi I isdjdrjestel mtistd.

Varslnaista leskeneliikettd maksetaan 55 vuotta tiiyttdneelle (pension de
r6version) tai pysyvdsti tyokyvytt6mdlle puolisolle (pension de veuf ou
veuve). Alle S5-vuotiaalle voidaan maksaa tilapdistd leskeneldkettd (allo-
cation de veuvage) kolmen vuoden ajan. Jos leski oli puolison kuollessa
tiiyttiinyt 50 vuotta, voidaan tilapdistd leskeneldkettd maksaa yhteensd
viiden vuoden ajan. Tilapdisen elSkkeen pddttyessd leskelld on silloin oi-
keus varsinaiseen leskeneliikkeeseen. Molemmat eldkkeet ovat tulohar-
kintaisia.

Varsinainen leskeneliike (pension de r6version tai pension de veuf ou
veuve) voidaan myontdd, jos lesken muut vuositulot eivdt eldkettd haetta-
essa yita 2080 k6rtaa lakisadteistd vdhimmdistuntipalkkaa. Vdhimmiiis-
tuntipalkka on 1 .7.1995 alkaen 36,98 frangia ja vuosituloraja siten 76 918
frangia (n. 68 800 FIM). Eliikkeen myontdminen edellyttdd lisdksi, ettd
edunjdttdjd olityokyvyttomyys- taivanhuuseldkkeellii tai ettii hdnelld olisi
ollut oikeus tyokyvyttdmyys- tai vanhuusel6kkeeseen. Avioliiton on tdyty-
nyt kestiid vdhintddn kaksi vuotta puolison kuollessa. Tiitii aikarajaa ei
kuitenkaan sovelleta, jos puolisoilla on yhteinen lapsi.

Tilapdisen leskeneldkkeen saaminen edellyttdd, ettd edunjdttdjd on mak-
sanut tilapiiisen leskeneltikkeen vakuutusmaksua (ks. kohta 3.1.2.) tai
joissakin tapauksissa, ettii hdn kuului vapaaehtoiseen vanhuusvakuutuk-
seen tai oli jonkin sosiaalivakuutusetuuden saaja. Lisdksi edellytetddn,
ettd leskellii on alle 1G-vuotias lapsi tai ettd hdn on kasvattanut vdhintdtin
yhtd lasta yhdeksdn vuotta ennen lapsen 16 ikdvuotta. Edellytyksend on
myos, ettii leski ei ole avioitunut uudelleen eikd asu avoliitossa. Lesken
tulee asua Ranskassa. Eliikkeen myontdmiseen sovelletaan tiukempia
tulorajoja kuin varsinaisessa leskeneltikkeessd. Tulot eliikkeen hakemis-
ta edeltiineiden kolmen kuukauden ajalta eivdt saa ylittdd 11 164 frangia
(n. 3 300 FIM/kk).



E ld kkeen mdiiriiytym i ne n

Varsinainen leskeneldke on 54 % edunjdttdjdn maksussa olleesta van-
huus- tai tyokyvyttomyyseldkkeestd. Siihen mahdollisesti tehtyd varhen-
nusvdhennystd ei kuitenkaan oteta huomioon elSkettd mddrdttdessd. Jos
edunjdttdjd ei vielii ollut eltikkeelld, maksetaan leskeneltikkeend 54 % sii-
td eldkkeestd, johon edunjdttdjd olisi ollut oikeutettu 60 vuoden idssd.
Ennen vuotta 1995 alkaneisiin leskeneliikkeisiin maksetaan tasasuuri
lisii, joka korvaa eldkeprosentin nousun 52:sta 54:6dn. Eliikkeeseen
maksetaan lisdd myos huollettavista lapsista, lisd on 5 684 frangia
(n. 5 080 FIM) lasta kohden vuodessa. Jos edunjtittdjd kuului vakuutuk-
seen vdhintddn 60 vuosineljdnnestd (15 vuotta), on leskeneldke aina vd-
hintddn vanhuuseliikkeen vdhimmdiseldkkeen suuruinen (ks. kohta
3.1.5.).

Eronneelle puolisolle maksetaan avioliiton kestosta riippuva osuus les-
keneldkkeestii.

Tilapdinen leskeneliike on ensimmdisenii vuonna 2 977 frangia kuukau-
dessa (n. 2 660 FIM), toisena vuonna 1 956 frangia (n. 1 750 FIM) ja
kolmantena ja sitd mahdollisesti seuraavina 1 489 frangia kuukaudessa
(n. 1 330 FIM). Muut tulot voivat viihentdd eldkkeen mddrdd.

Alle 16,5-vuotiaalle orvolle maksetaan erityislapsilisdd 468 frangia kuu-
kaudessa. Tiiysorvon korvaus on 624 frangia. Jos lapsi opiskelee tdysi-
pdivdisesti, korvausta voidaan maksaa kunnes lapsitdyttdd 20 vuotta.

Eliikkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuselSkkeitd (ks. kohta 3.1.5.)

Eldkkeen maksaminen

Leskeneltike lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Varsinaista lesken-
eldkettd ei kuitenkaan lakkauteta, jos edunjdttiijdi oli vanhuuseldkkeen
saaja. Leskeneldke voidaan miiiiriityin rajoituksin maksaa oman eldk-
keen lisdksi.

3.1.9. Vapaaehtoinen vakuutus

Tyontekijd, jonka pakollinen vakuutus pddttyy, voi jatkaa vakuutusta va-
paaehtoisesti. Perheenemdntd, joka ei kuulu pakollisesti vakuutukseen,
voi liittyd siihen vapaaehtoisesti, mutta vakuutus kattaa vain vanhuuselii-
keturvan. Kotona tyokyvytontd perheenjdsentd hoitava voi liittyd vapaa-
ehtoisesti vanhuus- ja tyokyvyttomyysvakuutuksen. Myos ulkomailla
tyoskentelevd Ranskan kansalainen voi liittyd vakuutukseen vapaaeh-
toisesti.
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3.2. Palkansaajien pakolliset !isdeldkejdrjestelmit

3.2.1. Yleistd

Pakollisiin lisdeldkejdrjestelmiin kuuluvat kdytdnnollisesti katsoen kaikki
palkansaajat. Jdrjestelmiin kuuluminen on lailla sdddetty pakolliseksiylei-
seen sosiaalivakuutukseen kuuluville. Pakollista lisiieliiketurvaa tarkas-
teltaessa on erottettava kaksi tyontekijiiryhmdd. 'Cadres'on kdsite, jolla
tarkoitetaan esimiesasemassa olevia sekii vastuunalaisissa tehtiivissii
olevia ja pitkdlle koulutettuja asiantuntijoita. 'Non-cadres' tarkoittaa alem-
min palkattuja toimihenkiloitd ja tyontekijoitii. Seuraavassa puhutaan esi-
miesasemassa olevista ja tyontekijoistd.

Yksityisen sektorin lisdeldkejdrjestelmillii on kaksi keskusjdrjestod. A-
GIRC (Association g6n6rale des institutions de retraite des cadres) on
esimiesasemassa olevien toimihenkiloiden elSkejdrjestelmien katto-orga-
nisaatio. Tyontekijoiden eld kejdrjestel mien katto-organ isaatio on ARRCO
(Association des r6gimes de retraites compl6mentaires) ja sen suurin
jiisenorganisaatio UNIRS (Union nationale des institutions de retraite des
salari6s). AGlRCin ja ARRCOn ulkopuolelle jdtivdt mm. lehdiston sekii
hotel I i- ja pa n kkialan I isdeld kejiirjestel mdt, J u I kisen sektori n tyontekijoi I lii
on omat lisdeldkejdrjestelmdnsii, joita ei tdssd tarkastella ldhemmin.

AGlRCiin ja ARRCOon kuuluvista jdrjestelmistii maksettavat etuudet ja
niihin maksettavat vakuutusmaksut miiilrdiytyviit kolmen palkkatason
(tranches) mukaan. Vuonna 1995 palkkataso A kattaa vuositulot 155 940
frangiin asti (yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalkan katto), palkkataso
B tdmdn ylittdvdt tulot 623 760 frangiin asti (4 x yleisen sosiaalivakuutuk-
sen eliikepalkan katto) ja palkkataso C tdmdn ylittdviit tulot 1 247 520
frangiin asti (8 x yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalkan katto).

AGlRCiin kuuluvat maksavat vakuutusmaksuja ja saavat etuuksia ARR-
COn jdrjestelmistd palkkatason A tulojen osalta. Tdmdn ylittdvien tulojen
osalta vakuutusmaksut ja etuudet maksetaan AGlRCiin kuuluvista jdrjes-
telmistii.

3.2.2. Hallinto

AGIRC ja ARRCO ovat katto-organisaatioita, joiden jdsenorganisaatiot
ovat ammatillisia, alakohtaisia, yhden tyonantajan perustamia tai alueelli-
sia eldkejdrjestelmiii. Yritykset voivat valita, mihin jdrjestelmdiin liittdvdt
ty6ntekijdnsd jdrjestel m ien rajoitu kset h uom ioonottaen. AG I RCii n ku u I u u
57 jiisenorganisaatiota ja ARRCOon 45 keskusorganisaatiota, joihin kuu-
luu yhteensa 113 jiisenorganisaatiota. Vuonna 1991 AGlRCiin kuului yli
2,7 miljoonaa vakuutettua ja ARRCOon yli 17 miljoonaa.

Kattojdrjestot antavat jiisenorganisaatioille ohjeita ty6markkinasopimus-
ten soveltamisessa ja niiden tulkintaan liittyvissd kysymyksissd ja hoitavat
jdrjestelmien yhteisii asioita. Sekd kattojdrjestojen ettd niiden jdsenorga-
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nisaatioiden toimintaa ohjaavat valtuustot, joissa on yhtdldinen tyonanta-
jien ja tyontekijoiden edustus. Maan hallitus eijuurikaan suoraan puutu
lisdeldkejdrjestelmien toimintaan, vaikka sillS sddnnosten mukaan on sii-
hen mahdollisuus.

3.2.3. Rahoitus ja verotus

Pakolliset lisdeldkejdrjestelmdt perustuvat jakojdrjestelmddn. Niilld on
enintddn vuoden eliikemenoa vastaavat puskurirahastot. Molemmat kat-
tojdrjestot muodostavat poolin, joka vastaa yhdessd kaikkien jdsenor-
ganisaatioiden maksukykyisyydestd. Yhteisvastuusta on sdiidetty lailla.
Vaku utusmaksujen mddrdt selvitettiii n kohdassa 3.2.4. Van h u useldke.

Tyonantaja voi viihentdii pakollisiin lisdeldkejdrjestelmiin maksamansa
vakuutusmaksut eikd niitd lueta tyontekijdn verotettavaksi tuloksi sikdli
kuin niiden yhteismddrd yhdessii lakisddteisten eldkevakuutusmaksujen
kanssa ei ole enempdd kuin 19 % kahdeksan kertaa A-palkkatason suu-
ruisista tuloista. Siltd osin kuin ylitys aiheutuu pakollisiin jdrjestelmiin mak-
settavien maksujen listimaksusta, joka ei kartuta eltikettd, voidaan mak-
sut kuitenkin vdhentdii myos edellii mainitun rajan ylittdviiltii osalta.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Tulosta voidaan tehdd
eltiketulovdhennys ja yleinen vtihennys samoin kuin lakisddteisistd eldk-
keistd (ks. kohta 3.1.3.)

3.2.4. Etuudet

Jdrjestel m istii ma ksetaa n van h u us- ja perhe-eldkkeitd. Tyokyvyttomyys-
eldkkeitd ei makseta, mutta vanhuuseliikettii karftuu myos koko lakisdd-
teisen tyokyvttomyyseldkkeen maksuajalta vaikka vakuutusmaksuja ei
tdltd ajalta tarvitse maksaa. Lisdksi 60 vuotta tdyttdnyt, vdhintddn 2i3
tyokyvystddn menettdnyt tyontekijd voi siirtyd varhennetulle vanhuuseliik-
keelle ja saada karttuneen vanhuuseldkkeen ilman varhennusvdhen-
nystd.

Vanhuuseldke

Sekd AGIRC- ettd ARRcO-jarjestelmissd yleinen vanhuuseldkeikd on 65
vuotta. Kun yleisessd sosiaalivakutusjdrjestelmiissd tuli vuonna 1983
mahdolliseksi siirtyd eldkkeelle jo 60-vuotiaana tiiyden vakuutusajan jdl-
keen ilman, ettd eliikkeen mddrd pienenee, tuli se mahdolliseksi myos
AGIRC- ja ARRCO-jdrjestelmissii. Vdhennettynd eldkkeen voi ottaa
AGIRC-jairjestelmissd jo S5-vuoden i6std ja ARRCO-jtirjestelmissdkin
yleensii ennen 60 vuoden ikaa. Elakkeelle siirtymistd voi myos lykditd 65
ikdvuoden jdlkeen, jolloin ty6nteko kartuttaa eldkettd edelleen. Eldkkeen
ma ksami nen edel lyttdii tyonteon lopettam ista.

Eliikkeen mddrd riippuu oleellisesti koko vakuutusaikana maksettujen
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vakuutusmaksujen kokonaismtidrdstS. Eldkettd karttuu sitd enemmdn,
mitii korkeampia maksut ovat. Muuta ennalta sovittua eldkkeen tavoite-
tasoa ei ole. Siind mielessd jdrjestelmdt ovat'maksuperusteisia'.

Kunakin vakuutusvuonna maksetut vakuutusmaksut muutetaan ns. eld-
kepisteiksi. Eldkepisteiden laskemista varten kaikkien vakuutett_uje.n pa!-
koista mddrdtddn vuosittain keskiansio (mediaanipalkka). Tiimdn keski-
ansion vuosittaisesta muutoksesta saadaan indeksi, jota kutsutaan 'viite-
palkaksi'. Vakuutetun vuoden aikana kartuttamien eliikepisteiden mddrd
3aadaan jakamalla palkasta maksettujen vakuutusmaksujen summa vii-
tepalkalla. Eldkepisteelle mddrdtdiin vuosittain tietty arvo, joka heijastaa
palkkojen ja hintojen kehitystd sekd jdrjestelmdn taloudellista tilannetta.
Kun jdrjes[elmdn taloudellinen tilanne sallii, miiiiriitddn pisteen arvo siten,
ettd se seuraa ansioiden kehitystd. Muussa tapauksessa arvon muu-
toksella kompensoidaan elinkustannusten nousu. AG I RC-jdirjestelmissd
taloudellista tilnnetta arvioidaan 10 vuoden vakuutusmaksutulo- ja eldke-
menoennusteen perusteella. Vuosieldke saadaan kertomalla eldkkeelle-
jiidmisvuoden eliikepisteen arvo koko vakuutusajalta karttuneiden eliike-
pisteiden summalla.

Vuonna 1995 eldkepisteen arvo on AGIRC-jdirjestelmissti 2.303 ja viite-
palkka 19.65. ARRCO-jiirjestelmissd (UNIRS) eldkepisteen arvo on
i .+. t ggS 

I u kien 2.4548 ja vi itepal kk a 22.025. AG I RC-jti rjestel m istd vuon-
na 1990 myonnettyjen eliikkeiden perusteena oli keskimddrin 30 600 eld-
kepistettd.

Eldkepisteitd karttuu myos joiltakin sellaisilta tyostd poissaoloajoilta, joilta
vakur"itusmaksuja ei ole maksettu. Tdllaisia aikoja ovat varusmiespalve-
lu-, ditiysloma-, sairaus-, tyokyvyttomyys- ja tyottomyysaika. Tyottomyys-
korvauksen maksaja (UNEDIC) maksaa vakuutusmaksut, mutta tyotto-
myyskorvauksesta niitii ei peritd. ElSkepisteiden miidrdi voidaan myos
kdrbttaa huollettavina olevista lapsista sekd pitkdn vakuutusajan perus-
teella. Jos eldkepisteitd ei ole kertynyt jdrjestelmdn edellyttilmdd viihim-
mdismiiiirdd, maksetaan eldkkeen sijasta kertakorva us.

Vakuutusmaksuja maksetaan AGI RC-jdirjestelmiin kuuluvista vakuute-
tuista enintddn kahdeksankertaa yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalk-
kakaton suuruisista tuloista eli palkkatasojen A,B ja C tuloista. A-palkkata-
son tu loista maksut maksetaan ARRCO-jtirjestel m i i n. ARRCO-jdirjestel-
miin kuuluvista tyontekij6istii maksetaan vakuutusmaksuja enintiiiin kol-
mekertaa palkkatason A suuruisista tuloista.

Kaikkia jdrjestelmid koskevissa sopimuksissa on sovittu viihimmiiisva-
kuutusniaksujen tasosta. Lisdksi voidaan kollektiivisesti tai tyontekijEikoh-
taisesti sopia korkeammista maksuista mddrdttyyn yldrajaan asti. Vakuu-
tusmaksut peritddn eldkettd kartuttavaa vakuutusmaksua korkeampina.
Perittiivd liidmaksu kdytetddn jirjestelmien yleisiin kuluihin ja talouden
tasapainottamiseen.

ARRcO-jarjestelmiin kuuluvista maksetaan eldkettd kartuttavaa vakuu-
tusmaksua yhteensd vdhintddn 4 %.Tyonlekijdn kokonaismaksu on tilld
hetkelld 2% jatyonantajan 3 %. Tyomarkkinajiirjestojen sopimuksen pe-



ru steel la nditd ma ksuja void aan vapaaehtoisesti korott aa 6 o/o:iin lakisdd-
teisen elSkkeen eldkepalkkakaton alle jddvistd tuloista ja 16 %:iin sen ylit-
tdvistd tuloista kolme kertaa eldkepalkkakaton suuruisiin tuloihin asti. Eld-
kettii kartuttava vtihimmiiismaksu nousee vuodesta 1996 lukien 0,5
prosenttiyksikkod vuodessa kunnes se on 6 % vuonna 1999.

AG I RC-jri rjestel m i i n ku u I uvista ma ksetaan eldkettd ka rtuttavaa va ku utus-
maksua ARRCO-jarjestelmiin samoin kuin ARRCO-jdrjestelmiin kuuluvis-
ta palkkatason A osalta. Palkkatason B osalta eldkettd kartuttava vakuu-
tusmaksu on yhteensd vdhintddn 12%.Perittiivd kokonaismaksu on tdlld
hetkellS 15 o/o, tyontekijdn maksu on 5 % ja tyonantajan 10 %. Eldkettd
kartuttava vtihimmiiismaksu nousee vuonna 1996 13 %:iin, vuonna 1997
14 %:iinja vuoteen 2003 mennessd 16 %:iin. Eldkettd kartuttavaa vakuu-
tusmaksua voidaan jo nyt korottaa vapaaehtoisesti 16 %:iin. Perittdvii
kokonaismaksu on tdlloin 20 o/o, tyontekijdn maksu on 7,5 % ja tyonanta-
jan 12,5 %. Palkkatason C osalta eldkettii kartuttava vakuutusmaksu on
vii h i ntddn 1 2 o/o. T dld ma ks ua voidaa n vapaaehtoisesti nostaa 1 4 %:iin tai
'16 %:iin. Perittdvdt kokonaismaksut ovat tdlloin samat kuin palkkatason B
osalta.

Osa-aikaeldke

Va n h u uselii ke voidaa n sekd AG I RC- ettii ARRCO-jiirjestel m issd maksaa
osa-aikaeldkkeend 60 vuotta tiiyttdneelle vakuutetulle samoin kuin ylei-
sen sosiaalivakuutuksen vanhuuseliike. Eldkkeen mddrd prosentteina
tdydestd va n h u useldkkeestd mdd rdytyy jii ljel 16 olevasta tyoajasta ri i ppu-
en samoin kuin yleisessd sosiaalivakuutusjiirjestelmdssii (ks. kohta
3.1.6.). Jdljelle jddvdstd osa-aikatyostd karttuu uutta eldkettd, kuitenkin
enintiidn 65 vuoden ikiidn asti.

Perhe-eldke

Perhe-eliikettd maksetaan leskeneltikkeend ja lapseneltikkeend.

AGIRC-jiirjestelmistd leskeneliikettd maksetaan 60 vuotta tdyttdneelle
leskelle. 55 vuotta tdyttdneelle leskelle voidaan maksaa varhennusvdhen-
nykselld alennettua eldkettd. Tdysi eldke voidaan maksaa lesken i6std
riippumatta, jos leskion tyokyvyton (vdhintdan2l3), hdnellS on viihintddn
kaksi alle 21-vuotiasta lasta, htin hoitaa vammaista lasta tai hiinelle
maksetaan yleisen sosiaalivakuutuksen tuloharkintaista leskeneldtkettd.

Leskeneliike on 60 % ed u njdttdjd n ka rttu neesta van h u useld keoi keudesta
tai maksussa olevasta vanhuuseldkkeestd. Kun eldke mdiirdtdiin mak-
sussa olevasta vanhuuseldkkeestd, poistetaan mahdollinen varhen-
nusvdhennys ja eliike mddrdtddn niiin saadusta tdydestd eldkkeestd.

Lapseneliikettd maksetaan AGI RC-jdr.lestelmistd alle 21 -vuotiaalle lap-
selle. Alle 21-vuotiaana tyokyvyttdmdksitulleelle lapselle eldkettd makse-
taan idstii riippumatta, jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Eliike on
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30 % edunjiittiijiin karttuneesta vanhuuseldkeoikeudesta tai maksussa
olevasta vahnuusetdkkeestii lasta kohti.

ARRco-jarjestelmistii maksettavaan leskeneldkkeeseen on oikeus 50
vuotta tiiytt6neelld naisleskelld ja 65 vuotta tdyttdneellS miesleskellS. Les-
ken idstb riippumatta eliike maksetaan, jos leski on tyokyvyton (vdhintdidn
2/3), hdnellii on vdhintddn kaksi alle 21-vuotiasta lasta, hiin hoitaa vam-
maista lasta tai hdnelle maksetaan yleisen sosiaalivakuutuksen tulohar-
kintaista leskeneldkettd. Eldke mdrdlriiyty! samoi n ku in AG I RC-jdrjestel-
missii.

ARRCO-ja rjestel missii lapseneldkettii maksetaan alle 2 1 -vuotiaalle lap-
selle ja aile 2s-vuotiaalle kokopdivdopiskelijalle. fyQfyv.yttoryiille lapselle
eltiketta ma ksetaan samoi n edel lytyksi n kui n AG I RC-jdrjestel m istd. Eldke
mddrdytyy muuten samoin kuin AGIRC-jdrjestelmissa, mutta eliike on 50
% lasta kohden.

Molemmissa jdrjestelmissd leskeneliike lakkaa, jos leski solmii uuden
avioliiton.

Vapaakirjaoikeus

Karttunut eliikeoikeus siiilyy vdlittomdsti ilman vakuutusajan pituudelle
asetettavia mddrdaikoja. Eldkeoikeus voidaan tyosuhteen pdd$ttya qiit-
tdii toiseen jdrjestelm5dn AGlRCin ja ARRCOn sisdlla tai niiiden vdlilld.
Se jdrjestelira, jonon vakuutettu on viimeiseksiennen eldkkeelle jS6mistd
kutilunut, selvitiSd koko tydhistorian ajalta karttuneet vakuutuskaudet ja
eldkepisteet.

Eldkkeiden tarkistaminen ja maksaminen

Eldkkeitd tarkistetaan tavallisesti kahdesti vuodessa huhtikuun ja loka-
kuun alusta eldkepisteen arvon muutoksen mukaisesti. Eldkkeet makse-
taan neljiinnesvuosittain.

FNE-etuus

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys voi sopimuksen perusteella siir-

3.3. Mahdollisuus siirrya varhennetulle eldkkeelle

Palkansaajien yleinen sosiaalivakuutus ja pakolliset liseldkevakuutukset
antavat us-eita hahdollisuuksia siirtyd eldkkeelle joustavasti 60 vuoden
idstd (ks. kohdat 3.1.5., 3.1.6. )a 3.2.). AG|RC-jiirjestelmissd_jq osassa
ARRCQ-jarjestelmiS vdhennetyn vanhul,rseldkkeen voi ottaa 55 vuoden
idsta. Tiihdn lisdksi yrityksilld on mahdollisuus tehdd sopimus kansalli-
sen tyollisyysrahastoh kanssa (Fonds national de l'emploi, FNE) var-
haiseldikejdrrjestelmddn liittymisestd.
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tdd tydntekijiin ns. FNE-varhaiseldkkeelle, jos tyontekijd on vdhintddn 57-
vuotias (joissakin tapauksissa riittdd 56 vuoden ikd), on kuulunut lakisdd-
teiseen sosiaalivakuutukseen vdhintddn 10 vuotta, on ollut saman tyon-
antajan palveluksessa yhtiijaksoisesti vdhintddn vuoden eikii ole hakenut
lakisddteistd eldkettd.

FNE-etuus on 65 % palkasta yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalkka-
kattoon astija 50 % katon ylittdvdstd palkasta eninttidn neljd kertaa katon
suuruisiin tuloihin asti. Jos etuudensaaja kuolee, maksetaan omaisille
kertakorvaus. Korvaus on 120 kertaa etuuden mddrd pdivdd kohden.
Huollettavista lapsista maksetaan kustakin 45 kertaisen piiivdetuuden
suuruinen korotus.

Tyontekijd pysyy sairausvakuutuksessa etuuden maksuajan ja maksaa
5,5 oh'n su u ru ista sai rausvaku utusmaksua. Etuuden maksuaja lta karttu u
myos pakollista lisdeldkettd vaikka tyontekijdltd itseltddn peritddn vakuu-
tusmaksuja vain AGIRC-jdrjestelmiin 8 o/o ylittdvdn maksun osalta.

Etuutta maksetaan kunnes tyontekijd tayttae 60 vuotta tai kunnes hdnelld
on oikeus tdyteen lakisdtiteiseen vanhuuseldkkeeseen, kuitenkin enin-
tddn 65 vuoden ikddn asti. Maksussa olevia etuuksia tarkistetaan kulutta-
jahintaindeksillii samoin kuin lakisddteisid vanhuuseldkkeitd.

FNE-osa-aikaeldke

Yritykset voivat tehdd FNE:n kanssa myos erityisen sopimuksen, jonka
mukaan he sitoutuvat palkkaamaan uusia tyontekijoitd jakamaan osa-ai-
katydhon siirtyvien tyontekijoiden tyotd. Osa-aikatyohon siirtyvdn tyonte-
kijdn tulee olla 55 vuotta tdyttdnyt, mutta alle 65-vuotias. Lisdksihdnen on
tiiytynyt kuulua sosiaalivakuutukseen vdhintddn 10 vuotta. Saman tydn-
antajan palveluksessa hdnen on tdytynyt olla vdhintddn vuosi.

Va ltio maksaa tyontekijd I le korvausta tyoajan lyhen nyksestd a iheutuvasta
ansionmenetyksestd. Korvaus on 30 % aikaisemmasta kokopdivdpalkas-
ta yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalkkakaton alle jddvistd tuloista ja
25 % katon ylittdvdn palkan osalta neljd kertaa katon suuruisiin tuloihin
asti.

FNE-osa-aikaeliike voidaan tyonantajan ja FNE:n erillisen sopimuken
perusteella mydntdd myos tyontekijoille, jotka siirtyviit osa-aikatyohdn yri-
tyksen taloudellisesta tilanteesta johtuvan irtisanomisen viilttiimiseksi.
Korvauksen mddrd on sama kuin edellS mainitussa osa-aikaeldkkeessd.

3.4. Yrittdj ien eldkejdrjestelmdt

Yrittdjdt kuuluvat ammatti- tai toimialasta riippuen useaan eri eldkejdrjes-
telmiiiin. Lakisiidteisten eliikejdrjestelmien tisdksi heillii on omat osittain
pakolliset lisdeldkejdrjestelmdnsti.

Teollisuuden ja kaupan yrittiijien lakisiiiiteisestd eliiketurvasta huolehtii
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ORGAN I C, kdsityoldisten ela ketu rvasta CAN CAVA, va pa iden am mattien
harjoittajien eliiketurvasta CNAVPL, lakimiesten eltiketurvasta CNBF ja
maatalousyrittdj ien ja -tyontekijoiden eliiketu rvasta MSA. Maatalousyrit
tdjien jdrjestelmd MSA kattaa sekd eldketurvan ettd sairausvakuutuksen.
Teollisuuden ja rjestelmd ORGANIC kattaa vanhuus-,

Muiden yrittdjien sairausvakuutukses-
ta ja myyseldkkeistii huolehti i yhteinen jdrjestel md CANAM

Yrittdjien lakisddteisistd jdrjestelmistd maksettavat etuudet ovat pddpiir-
teissddn samanlaiset kuin yleisessd sosiaalivakuutusjiirjestelmdssd lu-
kuunottamatta vapaiden ammattien harjoittajien jdrjestelmdd. Vapaiden
ammattien harjoittajien lakisddteiset eldkkeet ovat tasasuuruisia. Lisd-
eldkejdrjestelmddn kuuluminen on heille pakollista.

Samoin kuin lakisddteinen eliiketurva myds yrittdjien lisdeldketurva nou-
dattaa samoja periaatteita kuin palkansaajien lisiieltiketurva. Kdsityo-
ldisille ja lakimiehille lisdeldkejdrjestelmiin liittyminen on pakollista samoin
kuin muille vapaiden ammattien harjoittajille. Teollisuuden ja kaupan yrit-
tdjille lisdturva on pakollista perhe-eliikkeiden osalta. Maatalousalalla li-
sdeldketurva on vapaaehtoista.

4. Lisdeldketurva
Vapaaehtoinen lisiiel5keturva on Ranskassa toteutettu pddosin maksa-
malla vapaaehtoisia listimaksuja pakollisiin lisdeldkejdrjestelmiin. Ndistd
mahdollisuuksista on kerrottu kohdassa 3.2. Pakollisista jdrjestelmistd
erillisid tdydentdvii vanhuuseldkevakuutuksia otetaan ldhinnd kattamaan
C-palkkatason tuloja, mutta se on harvinaista. Yleisempid ovat ryhmdva-
kuutukset, joilla tdydennetddn perhe-eliike- ja etenkin tydkyvyttomyystur-
vaa.

Vapaaehtoisen lisdeliiketurvan vakuutusmaksuja voidaan vdhentiid sa-
moissa rajoissa kuin pakollisen lisiieliiketurvan maksuja (ks. kohta 3.2.).
Rajan ylittdvdltd osalta tyonantajan maksut katsotaan tyontekijdn verotet-
tavaksituloksi. Maksussa olevat eldkkeet ovat verotettavaa tuloa samoin
vdhennysoikeuksin kuin lakisddteiset ja pakolliset eldkkeet.

5. Tytissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteinen eldketurva

Ranskan kansallisen lainsddddnnon mukaan Ranskassa tyoskentelevdt
on vakuutettava maan lakis66teisissd sosiaalivakuutusjdrjestelmissti
kansalaisuudesta riippumatta. Ulkomailla Ranskalaisen tyonantajan pal-
veluksessa olevat voidaan pitdd kotimaan vakuutuksessa kuuden vuoden
ajan. Ulkomailla asuvat ranskalaiset voivat kuulua vapaaehtoisesti Rans-
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kan lakisddteiseen sosiaalivakuutukseen. Heitd varten on oma sosiaa-
livakuutuslaitos, Caisse des Francais de l'6tranger (CFE).

Sosiaaliturvasopimukset ja EU-asetus 1408i71 merkitsevdt usein poik-
keamista edelld mainituista kansallisista sdddoksistti. Suomen ja Rans-
kan vdlilld ei ole kahdenviilistd sosiaaliturvasopimusta, mutta lakisddtei-
seen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksilukemisesta,
eldkkeiden mddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta toiseen maa-
han ovat Suomen ja Ranskan vdlilldi voimassa EU-asetuksen 1408171 ia
sen toi meen panoasetu ksen 57 4 17 2 mddriiykset.

Kansallisen lainsddddnnon mukaan sekii Ranskan ettd ulkomaan kansa-
laiset voivat siiilyttiid oikeuden vakuutusmaksuihin perustuviin lakisddtei-
siin eliikkeisiin muuttaessaan maasta, jos eldke on myonnetty heiddn
asuessaan Ranskassa. Ranskan kansalaisille lakisddteinen vanhuus-
eldke ja leskeneliike voidaan myos myontiiti ulkomaille. Tyokyvyttomyys-
elSke edellyftdiii tyoskentelyii Ranskassa viimeisen vuoden aikana, eikii
sitd siksiyleensii myonnetd ulkomaille muutoin kuin EU-asetuksen 14081
71 ja mahdollisesti sosiaaliturvasopimuksen perusteella. Ulkomaan kan-
salaiselle eldkkeet voidaan myontdd ulkomaille vain sosiaaliturvasopi-
muksen tai EU-asetuksen perusteella. Vakuutusmaksuista riippumatto-
mia viihimmdisetuuksia, joista on kerrottu edelld kohdassa 2.1. ia 2.2.,
voidaan maksaa vain Ranskassa asuville eikd niitti makseta ulkomaille
edes asetuksen 1408/71 perusteella.

Lisdeliiketurva

Sosiaaliturvasopimukset ja EU-asetus 1408171 eivdt koske pakollisia
lisiie16kej6rjestelmid eivdtkd vapaaehtoisesti jdrjestettyd lisdeldketurvaa.
Ulkomailla tilapdisesti tyoskentelevdt pysyvdt yleensd vakuutettuina pa-
kollisissa lisdieldkejdrjestelmissd saman ajan kuin lakisdiiteisessd va-
kuutuksessa. Jos vakuutus Ranskassa lakkaa, sdilyy vapaakirjaoikeus
karttuneeseen eliikkeeseen ja elSke maksetaan asuinmaasta riippumat-
ta.

Ranskassa ty6skenteleviit ulkomaalaiset kuuluvat pakollisiin lisdeldkejdr-
jestelmiin. Muiden EU-maiden kansalaiset voidaan vapauttaa vakuutuk-
sesta, jos he kuuluvat vakuutukseen kotimaassaan.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Ranskan hallitus on jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt edistdmddn tyo-
markkinasopimuksiin perustuvien, rahastoivien lisdeldkejiirjestelmien pe-
rustamista. Rahastoivien jdrjestelmien perustamisella halutaan lisdtd yri-
tysten kdytettdvissd olevaa' piiSomaa. Td mdn uskotaan lisddviin tyopa i [-
koja ja parantavan maan tyollisyystilannetta. Pitkalle aikavdlilld rahastoi-
vi6n jiirjestelmien toivotaan helpottavan lakisddteisten ja pakollisten
eliikejdirjestelmien kustannuspaineita. Uudet jdrjestelmdt olisivat maksu-
perusteisia ja tdydentdisivdt nykyisid jakojdrjestelmiiiin perustuvia laki-
sddteisi6 ja pakol I isia I isdeld kejd rjestel m i6.
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Parlamentin talousvaliokunta on hyvdksynyt jdrjestelmien perustamista
koskevan esityksen. Sen mukaan rahastot voivat olla ala- tai yrityskoh-
taisia. Osa rahastoista voidaan tai tulisi sijoittaa tyonantajayritykseen,
mutta muuten rahastojen tulee olla perustajayrityksestd riippumattomia.
Varojen tulee olla vakuutettuja ja etuuksia voidaan maksaa vain jatkuvina
eliikkeinii, ei kertasuorituksina.

Vaikka uusien rahastoivien jdrjestelmien on esitetty tdydentdvdn nykyisid
jdrjestelmid, on vakuutusalalla jo sovittu tyomarkkinaosapuolten kesken
uuden lisiieldkejdrjestelmdn perustamisesta vuoden 1996 alusta. Se on
maksuperusteinen ja korvaa vakuutusalan nykyisen jakojdrjestelmiidn
perustuvan lisdeldkejdrjestelmdn.

Pdiiministeri Jupp6 esitteli marraskuussa 1995 parlamentille Ranskan
sosiaaliturvajdrjestelmdn uudistuksia koskevan ehdotuksen. Sen tavoit-
teena on pienentdii sosiaaliturvajiirjestelmien taloudellista alijddmdd, jo-
ka yhdessii muiden julkisten velkojen kanssa estdii Ranskaa tdyftdmeistd
EMU-jdsenyyskriteerejd. Esitykseen sisiiNtyy mm. useita sosiaalimaksu-
jen korotuksia. Valtion virkamiesten eldkkeitd on myos tarkoitus muuttaa
samansuuntaisesti kuin palkansaajien yleisen sosiaalivakuutuksen eldk-
keitti muutettiin vuoden 1994 alusta. Esitys synnytti laajan ja pitkiidn jat-
kuneen lakkoilun, jonka seurauksena hallitus teki siihen joitakin muutok-
sia. Uudistuksia koskevat lakisesitykset on tarkoitus antaa parlamentille
tammikuussa 1996.

7. Osoitteita
Sosiaaliturvalaitosten keskuslaitos, Agence centrale des organismes de
s6curit6 sociale, ACOSS, 67, boulevard Richard-LenoitF-75536 Paris
Cedex 11.

Palkansaajien kansallinen sairausvakuutuskassa, Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salari6s, CNAMTS, 66, avenue du
Maine, F-75694 Paris Cedex 14.

Palkansaajien kansallinen vanhuusvakuutuskassa, Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salari6s, CNAWS, 110, rue de
Flandre, F-75951 Paris Cedex 19.

Vapaiden ammattien kansallinen vanhuusvakuutuskassa, Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions lib6rales, CNAVPL,
102, rue de Miromesnil, F-75008 Paris.

Muiden kuin maataloudessa toimivien itsendisten yrittdjien sairaus- ja
iiitiysvakuutuskassa, Caisse nationale d'assurance-maladie et maternit6
des travailleurs non salari6s des professions non agricoles, CANAM,
Centre Paris Pleyel, Tour Ouest, F-93521 Saint Denis Cedex 1.

Teollisuuden ja kaupan itseniiisten yrittdjien vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-elikekassa, Caisse nationale du 169ime d'assurance vieillesse-in-
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validit6-d6cds des non-salari6s de I'industrie et du commerce, ORGANIC,
9, rue Jadin, F-75832 Paris Cedex 17.

Ulkomailla olevien ranskalaisten kassa, Caisse des Francais de
l'6tranger, CFE, Rubelles, F-77951 Maincy Cedex.

Ranskassa tydskentelevien ulkomaalaisten sosiaaliturvakeskus, Centre
de s6curit6 sociale des travailleurs migrants, 11, rue de la Tour des
Dames, F-75436 Paris Cedex 09.

Lisdeldkejdrjestelmien liitto, Association des 169imes de retraites
compl6mentaires, ARRCO,44, boulevard de la Bastille, F-75012 Paris.

Johtavassa asemassa olevien toimihenkiloiden eldkelaitosten yleinen
liitto, Association g6n6rale des institutions de retraite des cadres, AGIRC,
4, rue Leroux, F-75116 Paris.

8. Kirjallisuus
Benefits Report Europe & USA 1995. Watson Wyatt Data Services
Europe. Brussels 1995.

Bolderson Helen, Gains Francesca. Crossing National Frontiers.
Department of Social Security Research Report No. 23. HMSO. London
1993.

Consolidated version of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of
14 June 1971 on the application of social security schemes to employed
persons, to self-employed persons and to memebers of their families
moving within the Communily.92lC 325101.OJ C 325. Volume 35.
10 december 1992.

Dupeyroux Jean-Jacques. Droit de la s6curit6 sociale. Onzidme 6dition.
Paris 1988.

Employee Benefit Reference Manual 1995. Swiss Life lnsurance and
Pension Company. Zurich 1995.

Foster Howard, ed. Employee Benefits in Europe and USA. 7th edition.
Longman 1994.

Guide de la retraite. Comit6 francais d'6ducation pour la sant6. Paris
1981.

Hay Sandrine. Retraite: l'horizon s'eloigne. LFE 34. F6vrier 1994.

lBlS Briefing Service. France. December 1995. lnternational Benefits
lnformation Service.Charles D. Spencer & Associates, inc. Chicago '1995.

lBlS Reference Manual. France. February 1995. Charles D. Spencer &
Associates, inc. Chicago 1995.
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Janhunen Jouko. Eldkejdrjestelmdt teollisuusmaissa 1 990.
Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia 1 990: 1 . Jyvdskylii 1 990.

Laitinen Sinikka. Eliiketurvassa tapahtuneita ja vireilld olevia muutoksia.
Ldnsi-Eurooppa I l. Eldketurvakeskus. Suunnitelu- ja laskentaosasto.
Katsauksia 4/94.

La retraite du r6gime g6n6ral de la s6curit6 sociale. Caisse nationale
d'assurance vieillesse. Paris 1 992.

MISSOC-lnfo 3194. Bulletin of the Mutual lnformation System on Social
Protection in the Community. MISSOC Secreteriat. Cologne. October
1994.

Pieters Danny et al. lntroduction into the Social Security Law of the
Member States of the European Community. Second edition. Bruylant.
Brussel 1993.

Ruellan Rolande. Retraites: I'impossible r6forme est-elle achev6e? Droit
Social. Decembre 1993.

Schaub Eberhard. Systems of determining invalidity. lnternational Social
Security Association. Permanent Commiftee on Old-Age, lnvalidity and
Survivors' lnsurance. 21th meeting. Tunis, 12 October 1994.
Esitelmdmoniste.

Schoukens P. (ed.). Social Protection of the Self-Employed in the
European Union. Deventer 1994.

Social Protection in Europe '1993. Commission of the European
Communities. Directorate-General Employment, lndustrial Relations and
Social Affairs. Luxembourg 1 993.

Social Protection in the Member States of the Community. Situation on
July 1st 1993 and evolution. Comission of the European Communities.
Directorate- Generalof Employment, lndustrial Relations and Social
Afiairs. MISsoC-Secretariat. Cologne 1993.

Social Security Programs Throughout the World - 1993. U.S. Department
of Health and Human Services. Social Security Administration. Ofiice of
Research and Statistics SSA Publication No. 13-11805. May 1994.

Supplementary Pensions for Employees. ARRCO. Paris 1993.

Supplementary pensions in the European Union. Social Europe.
Supplement 3194. Brussels 1 994.

Vous avez 55 ans et plus et vous 6tes veuf ou veuve. Caisse nationale
d'assurance vieillesse. Paris 1 992.

Vous avez moins de 55 ans et vous €tes veuf ou veuve. Caisse nationale
d'assurance vieillesse. Paris 1 992.
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Ruotsi

1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 kruunu (SEK) = 0.591 FIM (keskikurssi heindkuu 1995)

Ruotsin lakisddteinen eltiketurva muodostuu kansanelikkeestd, ylei-
sestd I isdeldkkeestd (ATP) ja osa-a i kaeld kkeestS. Ka nsa nelii kejdrjestel-
mii kattaa periaatteessa kaikki maassa asuvat. Kansaneldke on sidottu
asumisvuosien mddriiiin.Yleinen lisdeldkejiirjestelmd kattaa kaikki pal-
kansaajat ja yrittdijiit. Lisdeldkettd karttuu tyonteon perusteella. Molempia
eld kkeitd maksetaa n va n h u uselti kkeinti, tyokyvyttomyyseldkkei nd ja per-
he-eliikkeinii. Kansaneldke ja yleinen lisdeldke muodostavat yhtendisen
kokonaisuuden. Jos yleinen lisdieldke jdti pieneksi tai sitd ei makseta lain-
kaan, maksetaan kansaneliikkeeseen eldkelisdd.Yleinen lisdeldke pie-
nentdd eldkelisdd tdysimddrdisesti. Osa-aikaeliikkeitd maksetaan pal-
kansaajille ja yrittdjille erillisestd osa-aikaeldkejdrjestelmdstd. Jdrjestelmti
tullaan lakkauttamaan siten, ettd uusia eldkkeitd ei myonnetd eniiii vuo-
den 1999jdlkeen.

Lakisdiiteisen elSketurvan listiksi Ruotsissa on erittdin kattavat ty6mark-
kinasopimuksiin perustuvat listieltikejdryestelmdt sekd julkisen ettd yksi-
tyisen sektorin palkansaajille. Jdrjestelmiin kuuluminen on pakollista kai-
kille sopimusaloilla tyoskenteleville.

KUVA 1: Eldketurvan nykyinen rakenne
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Ruotsin valtiopdivdt hyvdksyi kesdkuussa 1 994 suuntaviivat lakisddtei-
sen eldkejdrjestel mdn u ud ista m iseksi. Pddtoksen m u kaa n eldkejdrjestel-
md muuttuu perusteellisesti. Uudistus koskee erityisesti vanhuuseliikkei-
t6, mutta myos tyokyvyttomyyseldkkeitd ja vdlillisesti myos perhe-eldkkei-
tii. Uudesta eldkejdr.lestelmdstd ja sen tdmdn hetkisestii toteuttamisvai-
heesta on kerrottu luvussa kuusi.

2. Vdhimmdiseldketurva

2.1 . Kansaneldkejdrjestelmd

Ensimmiiinen yleisid vanhuuseldkkeitd koskeva laki annettiin Ruotsissa
vuonna 1913 ja se tuli voimaan seuraavana vuonna. Lain mukainen eld-
keturva kattoi periaatteessa koko vdeston, mutta maksettavat eldkkeet
olivat matalia. Tdmd laki korvattiin kansanelSkelailla vuonna 1935. Silloin
poistettiin eliikkeiden tarveharkinta, mutta eldkkeiden taso oli edelleen
matala. Lakia uudistettiin vuonna 1946,jolloin eltikkeiden tasoa korotettiin
huomattavasti. Tdmdn vuonna 1948 voimaan tulleen uudistuksen jdlkeen
keskityttiin yleisen lisdeldkejdrjestelmdn rakentamiseen. Kun yleisid lisd-
eldkkeitd koskeva laki oli ensin annettu erillisenii, yhdistettiin sekii kan-
saneliikkeet ettii yleiset lisdeldkkeet samaan yleiseen vakuutuslakiin, jo-
ka tulivoimaan tammikuussa 1962.

2.1.1. Hallinto

Sosiaalivakuutuksen ylin valvonta kuuluu sosiaaliministeriolle (Socialde-
partementet). Riksforsiikringsverket, RFV (valtion vakuutusvirasto) vas-
taa lakisiiiiteisen eliiketurvan keskushallinosta. Se antaa ohjeita yleisille
va ku utuskassoi lle (al I mti n na forsiikrin gskassor).

Yleiset vakuutuskassat ja niiden paikallistoimistot myontdvdt ja maksavat
eldkkeet. Yleisid vakuutuskassoja on yhteensii 25, yksi kussakin lddnissd
sekd Goteborgin ja Gotlannin kunnissa.

Yleinen vakuutuskassa voi perustaa tarpeellisen miiiiriin paikallistoimis-
toja. Nykyisin paikallistoimistoja on yhteense370, yksi kussakin kunnas-
sa. Osa vakuutuskassojen pddtoksenteosta tapahtuu sosiaalivakuutus-
lautakunnissa, joissa on sekii RFV:n ettd lddnin tai kunnan nimedmiit
ed ustajat. Sosiaal ivaku utuslautaku nta pddttdd m m. tyokyvyttomyyselSk-
keiden myontdmisest6.

Vakuutuskassojen etujdrjestonii, yhteisend palveluorganisaationa sekd
tyonantajajd rjestond toi m i i Forsdkri n gskasseforbu ndet, FKF ( Ruotsi n va-
kuutuskassojen liitto).
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2.1.2. Rahoitus

Kansaneliikkeiden rahoitus perustuu periaatteessa jakojdrjestelmddn.
Vaku utusmaksujen I isdksi rahoitu kseen kdytetddn myos yleisid verovaro-
ja. Vakuutusmaksujen ja verotuksen osuutta kansaneldkkeen rahoituk-
sessa ei ole sdiinnoksin mddritelty, joten osuudet vaihtelevat. Kansan-
eldkkeet ovat kokonaisuudessaan mukana valtion talousarviossa ja va-
ku utusmaksut ovat siten tekn isesti tarkasteltu na veroja.

Vuonna 1995 tyonantajan kansaneldkemaksu on 5,86 % maksetuista
palkoista. ltseniiiseltii yrittiijdiltdi peritddn 6,03 %:n maksu. Ndiden maksu-
jen lasketaan kattavan 55 % kansaneliikemenoista (eldkeliiisten asumis-
tukea lukuunottamatta) vuonna 1995. Yleisin verovaroln katetaan loput
45 %.

2.1.3. Verotus

Tyonantaja ja yrittdjd voivat vdhentdd vakuutusmaksut verotuksessa.
Kansa neldkkeet ovat periaatteessa verotettavaa tu loa, m utta eld kkeestd
voi verotuksessa tehdd erityisen perusvdhennyksen (sdrskilt grundavd-
rag). Jos eldkeldisellii ei ole muita tuloja kuin kansaneldke ja eldkelisd tai
elSkelisdn suuruinen yleinen lisdeldke (ATP), ei veroja viihennyksen jdl-
keen jdd perittdvdksi. Tdyden kansaneliikkeen ja eldkelisdn ylittdvdt tulot
pienentiiviit erityistd perusvdhennystii tiiysimddrdisesti.

2.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika Ruotsissa 16 - 64 -vuoden ikdisend. Alle
vuoden kest6nyt ulkomailla oleskelu ei keskeytd Ruotsissa asumista.

M55 rdttdessd ka nsa neliike-etu uden su u ru utta asu m isa ikojen perusteel-
la, asumisaikaan rinnastetaan sellainen tyoskentelyaika, jona vakuutetul-
la on tuloja, jotka otetaan huomioon yleistd lisdeldkettd (ATP) mddrdttd-
ess6. Tdllaisia tuloja ovat tyotulojen lisdksi mm. sairausajan pdivdraha,
kuntoutusraha, vanhempainraha, osa sairaan lapsen hoidon perusteella
maksettavasta hoitoavustuksesta, tyottomyyspdivtiraha, tyomarkkinatuki
ja varusmiespalvelun ajalta maksettava pdivdraha. Ruotsissa-asumisai-
kaan rinnastetaan myos mm. aika, jona alle 26-vuotias on opiskellut ulko-
mailla ja enintiiiin kolmen vuoden yhdenjaksoinen aika, jona Ruotsin kan-
salainen on ollut ruotsalaisen avustusjdrjeston palveluksessa ulkomailla.



2.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eliikkeeseen

Oikeus kansaneliikkeeseen on Ruotsissa asuvalla vakuutetulla, jos hdn
on asunut Ruotsissa vdhintddn kolme vuotta 16 - 64-vuoden ikiiisend.
Tdyden vanhuuseldkkeen saamiseksi tulee asumisaikaa olla vtihintiidn
40 vuotta. Oikeus eliikkeeseen on myos Ruotsissa asuvalla vakuutetulla,
jos hdnelld on yleistti lisdelSkettd kartuttavia eldkepisteitd vdhintddn kol-
melta vuodelta. Tdyden eldkkeen saamiseksipisteitd tulee olla 30 vuodel-
ta.

Jos eldkkeensaajalla ei ole oikeutta tyoansioiden perusteella karttuvaan
yleiseen lisdeliikkeeseen (ATP) tai sen mddrii on pieni, maksetaan eldk-
keeseen eldkelisiid (pensionsti llskott).

Erityistd elSkelisdd maksetaan vanhemmalle, joka on ollut poissa ansiot-
yostd sairaan tai vammaisen lapsensa hoidon vuoksi viihintdiin kuusi
vuotta. Edellytyksena on, ettii vanhempion suurimman osan vuotta hoita-
nut lasta ja ettdi lapselle on maksettu tyokyvyttomyyseliikettd tai sairaus-
avustusta (mdd rdai ka ista tyokyvytt6myyseldketta) ja vamma iskorvausta
(handikappersiittning). Eldkelisdd voidaan maksaa enintddn 1 5 vuodelta.

Eliikkeensaajalle voidaan maksaa eldkeldisten valtiollista asumislisiid
(statligt bostadstilliigg till pensiondrer, BTP) tuloista ja asumiskustannuk-
sista riippuen. Valtiollista asumislisdd koskeva laki tuli voimaan vuoden
1995 alusta. Se korvasi aikaisemman eliikeliiisten kunnallisen asumisli-
sdn, jonka mdiird vaihteli kunnittain. Kunnat voivat edelleen maksaa tdy-
dentdvdii kunnallista asumislisiid eliikkeensaajille vuoteen 1 998 saakka.
Jos eldkkeensaajalle ei asumiskustannusten jdlkeen jdd riittdvdksi katsot-
tavaa toimeentuloa, voidaan tavallista asumislistiii korottaa erityiselld
asumislisdlld. Riittdvdksitoimeentuloksi katsotaan yksindiselld eltikkeen-
saajalla 1,22 kertaaja naimisissa olevalla 1 ,01 kertaa perusmddriin suu-
ruiset tulot.

Ulkomailla asuvalle Ruotsin kansalaiselle eldke myonnetddn niiden vuo-
sien perusteella, joilta Ruotsissa on karttunut yleistd lisdeldkettd (eldke-
pistevuosilta). Eldkelisdd ei makseta ulkomaille. Ulkomaan kansalaiselle
eldkettd ei kansallisen lainstiddiinnon perusteella myonnetd eikii makse-
ta ulkomaille. Jos ulkomailla oleskelu on terveydellisistd syistd perustel-
tua, voidaan jo myonnetyn eldkkeen maksamista kuitenkin jatkaa my6s
ulkomaille.

Yleinen vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Eldkkeelle voi kuitenkin siirtyd
joustavasti 60 - 70 vuotiaana. Eldkkeen varhentaminen tai myohentdmi-
nen 65 vuoden idstd edellytt66, ettd ratkaisu koskee sekti kansaneldkettd
ettd yleistd lisdeldkettii (ATP). Eldke voidaan ottaa varhennettuna tai
myohennettynd joko kokonaan tai osittain siten, ettd eltikeestd otetaan
varhennettuna tai lykdtddn kolme neljdsosaa, puolet tai yksi neljdsosa.
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Varhennettuun eldkkeeseen tehdddn varhennusvdhennys ja lyktittyyn
el6kkeeseen maksetaan lykkdyskorotusta (ks. kohta eliikkeen maksam i-
nen).

ElSkkeen mddrdytym i nen

Ns. perusmddrd (basbeloppet) on keskeinen kiisite koko Ruotsin sosiaa-
livakuutuksessa. Vuonna 1995 perusmiiiirii on 35 700 kruunua (n.21 100
FIM) ja vuonna 1996 36 200 kruunua (n.21400 FIM). Eliike-etuudet eri-
tyistd eldkelisdd lukuunottamatta on kuitenkin vuodesta 1993 alkaen las-
kettu 2 %:lla alennetusta perusmiiiirdstd, joka on 34 986 kruunua vuonna
1995 ja 35 476 kruunua vuonna 1996. Yleisen lisdeldkkeen (ATP) pe-
rusteena olevia tuloja ja eldkepisteitii laskettaessa on vuodesta 1995 al-
kaen puolestaan kdytetty korotettua perrlsmiidrdd, joka vuonna 1995 on
36 000 kruunua ja vuonna 1996 36 800 kruunua (ks. kohta 3.1 .4ia 3.1 .5.).

Ruotsissa on vuoden 1995 alusta tullut voimaan laki rekisteroidystii pari-
suhteesta. Lain mukaan kahden samaa sukupuolta olevan rekisteroity
parisuhde rinnastetaan oikeusvaikutuksiltaan avioliittoon joitakin poikke-
uksia lukuunottamatta. Tdllaisia poikkeuksia on mm., ettti rekisteroidyssti
parisuhteessa eliiviit eivdt voi adoptoida lasta eiviitkd olla yhdessd ala-
ikdisen huoltajia. Myos eldkelainsddddnnossii rekisteroity parisuhde
rinnastetaan siis avioliittoon ja kun jatkossa eri etuuksien yhteydessii
puhutaan naimisissa olevien etuuksista, tarkoitetaan myos parisuhteessa
eldvi6.

Kansaneliike mdSrdytyy prosentteina perusmddrdsti. Tdysi vanhuus-
eldkkeend maksettava kansaneldke on 96 % alennetusta perusmSdrdst6
eli2799 kruunua (n. 1650 FIM) kuukaudessa vuonna 1995 yksindiselle ja
sellaiselle naimisissa olevalle, jonka aviopuoliso on alle 65-vuotias eikd
ole vanhuus- tai tyokyvyttomyyseldkkeelld. Vuonna 1996 eldke on yksi-
ndiselle 2 838 kruunua (n. 1 680 FIM) kuukaudessa.

Jos eldkkeensaajan puoliso saa tdyttd kansaneldkettd, on molempien
eliike 78,5 % alennetusta perusmddristd eli2289 kruunua (n. 1350 FIM)
kuukaudessa vuonna 1995. Jos puoliso on alle 65-vuotias ja hdnen eldk-
keensd on kolme neljdsosaa, puolet tai neljdnneksen tdydestd eliikkees-
td, on eliikkeensaajan eldke vastaavasti 82,9 o/o, 87,25 Yo tai 91,6 Yo

alennetusta perusmddrdstd. Vuoden 1996 alusta eldke on naimisissa ole-
valle aina 78,5o/o alennetusta perusmiiiirr.iistd riippumatta siitd, onko puo-
liso eldkkeensaaja vai ei. Vuonna 1996 naimisissa olevan eldke on
2320 kruunua (n. 1 370 FIM) kuukaudessa.

Jos tdyttd 40 vuoden asumisaikaa tai 30 ATP-pistevuotta ei ole, vdhenne-
t56n elSkkeestd 1/40-osa tai 1/30-osa jokaista puuttuvaa vuotta kohden.
Laskentavaihtoehdoista valitaan vakuutetulle edullisempi.

Miespuolisen eliikkeensaajan alle 65-vuotiaalle vuonna 1934 tai sitd ai-
kaisemmin syntyneelle puolisolle voidaan maksaa vaimokorotusta (hust-
rutil1699), jos puoliso ei itse ole eliikkeensaaja. Vaimokorotus on tulohar-

264



kintainen. Vuonna 1995 sen enimmdismddrd on 3 397 kruunua (n. 2 000
FIM) kuukaudessa.

Tiiysi eldkelisti on 55,5 o/o alennetusta perusmddrdstd eli 1 618 kruunua
(n. 950 FIM) kuukaudessa vuonna 1995 ja 1 640 kruunua (n. 970 FIM)
kuukaudessa vuonna 1996. Yleinen lisdeldke vdhentSd eldkelisdn mdd-
rdd tdysimdiiriiisesti. Sen sijaan muut eldke- ja tyotulot eivdt vaikuta eld-
kelisiin mddrdtin. Kun lisdeldkkeen mdtirii ylittdd 55,5 o/o alennetusta
perusmddrdstd, ei eldkelisdd endd makseta. Osaeldkkeeseen (314, 112
tai 114) maksetaan vastaava osa eldkelisdstd. Varhennettuun tai lykdttyyn
van huuseldkkeeseen maksettavaan eltikelisddn tehdddn saman prosent-
timddriin suuruinen varhennusviihennys ja lykkdyskorotus kuin itse eldk-
keeseen.

Erityisen eldkelisdn miiSrd riippuu hoitovuosien mdiirdstd. Kuudelta en-
simmiiiseltd hoitovuodelta se on yhteense 5 % perusmiidriistd ja sen jdl-
keisilti vuosilta 5 % vuodessa '15 hoitovuoteen asti. ElSkelisd on siten
enimmillddn 50 % perusmddrdstd eli 1 488 kruunua (n. 880 FIM) kuukau-
dessa vuonna 1995ja 1 508 kruunua (n.890 FIM) vuonna 1996.

Eldkkeeseen maksettavia lisid pienennetiitin suhteessa puuttuvaan va-
kuutusaikaan samoin kuin itse eldkettd.

Eldkeldisten valtiollinen asumislisd on 85 % asumiskustannuksista siltd
osin kuin ne kuukaudessa ovat yli 100 kruunua, mutta alle 4 000 kruunua.
Eldkkeensaajan tulot ja omaisuus, lukuunottamatta kansaneldkettd, elii-
kelisdd ja eldkelisdn suuruista ATP-eldkettd sekd erditd muita sosiaali-
etuuksia, pienentdvdt asumistuen mtidrdd siten, ettd asumistuesta vd-
hennetiiiin 40 % tulojen mtiiiriistti. Si[a osin kuin vuositulot ylittSvdt 1,5
kertaa perusmddrdn vtihennettiiin asumistuesta 45 % niiden mddrdstd.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan muuttamalla perusmddrdn suuruutta vuosittain lail-
la. Uusi perusmddrd tulee voimaan kunkin vuoden alusta lukien. Perus-
miiii rii n m u utokset ovat seu ran neet ku I uttajah i ntojen m u utosta. Vuodesta
1991 alkaen hintojen muutosta ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan
otettu huomioon. Vuonna 1991 kuluttajahintaindeksin muutoksesta vii-
hennettiin 2,93 %-yksikkod ja vuonna 1992 3,19 %-yksikkod. Vuonna
1994 hintaindeksistii vdhennettiin kruunun devalvoitumisen vuoksi noin 2
%-yksikk6d ja vuonna 1995 noin 0,18 %-yksikkoa. Hintaindeksistd v5-
hennet66n devalvoitumisen vaikutus my6s vuonna 1 996. Lisdksi vuodes-
ta 1 995 alkaen kuluttajahintaindeksin muutoksesta otetaan toistaiseksi
huomioon vain osa, vuosina 1995 ja 1996 60 %. Tarkistuksen suuruus on
sidottu valtion budjetin alijddmddn siten, ettd perusmddrdd tarkistetaan
koko kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti vasta, kun alijddmd on
alle 50 miljardia kruunua. Pienistd kruunumddrdisistd korotuksista huoli-
matta eldkkeiden ostovoima on siis viime vuosina tosiasiallisestivdhenty-
nyt.
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El5kkeen maksaminen

Ennen 65 vuoden ikdi otettua eldkettd taieldkkeen osaa alennetaan 0,5
prosenttia ja 65 vuoden iiin jdlkeen otettua eldkettd tai eliikkeen osaa
korotetaan 0,7 prosenttia jokaista kuukautta kohti, jolla eldkkeen alkamis-
aika poikkeaa sen kuukauden alusta, jona vakuutettu tdyttdd taitiiytti 65
vuott.a. Lykkiyskorotusta ei makseta sen jiilkeen, kun vakuutettu on tdyt-
ttinyt 70 vuotta. Vakuutettu voi 60:n ja 70:n ikiivuoden vdlilld milloin tahan-
sa huuttaa ratkaisuaan seuraavan kuukauden alusta lukien keskeyt-
tiimdl16 jo ottamansa eldkkeen tai eldkkeen osan. Eldkkeen alkaessa uu-
delleen 

-sen 
mddrd lasketaan uuden eldkeidn mukaisena kuitenkin niin,

ettd el6 kkeestii vdhen netiidn varhenn usviihen nys tai lykkdyskorotus n ii l-
td kuukausilta, joilta eldkettd aikaisemmin maksettiin.

Varhennettu vanhuuseldkkeen osa voidaan maksaa myos osatyokWytto-
myyseldkkeelld olevalle.

2.1 .6. Tyti kyvyttti myyse I d ke

Oikeus el5kkeeseen

Oikeus tyokyvyttdmyyseliikkeend (fortidspension) maksettavaan kansan-
eliikkeeieen on 16 - 64-vuotiaalla vakuutetulla, jonka tyokyky on sai-
rauden tai muun ruumiillisen tai henkisen suorituskyvyn heikkenemisen
vuoksi pysyvdsti alentunut vdhintddn neljdnnekselld. Jos tyokyvyn ei kat-
sota alentuneen pysyvdsti, mutta tyokyvyttomyyden arvioidaan jatkuvan
huomattavan pitkddn, maksetaan tyokWyftomyyseldkkeen sijasta sai-
rausavustusta (sjukbidrag), joka vastaa mddrdaikaista tyokyvyttomyys-
eldkett6.

TydkWyttomyyseldkkeen myontiimiseksi vaad ittava vdh i mmiiisasu mis-
tai tydskentelyaika Ruotsissa on sama kuin vanhuuseldkkeend myonnet-
tiiviissii kansaneldkkeessd eli kolme vuotta (ks. kohta 2.1.5.). Tdyden
eldkkeen saamiseksi tulee asumisaikaa ns. tuleva aika mukaanlukien
(aika eldketapahtumasta siihen vuoteen asti, jona vakuutettu tayftaa.64
vuotta) olla 40 vuotta samoin kuin vanhuuseldkkeessd. Eldkkeen myon-
tdminen koko tulevan ajan osalta edellyttdd, ettii vakuutettu on asunut
Ruotsissa vdhintddn 4/5-osaa 16 ikdvuoden tdyttdmisen ja eldketapahtu-
maa edeltiivdn vuoden vdlisestii ajasta. Jos asumisaikaa on vdhemmin,
otetaan tulevasta ajasta huomioon Sama suhteellinen osuus kuin todelli-
nen asumisaika ennen eliiketapahtumaa on siitii ajasta, joka vaadittaisiin
koko tulevan aja n hyvdksi lu kemiseen. Alle 1 8-vuotiaana tyokyvyttomiiksi
tulleelle Ruotsin kansalaiselle asumisajaksi luetaan aika 16 ikdvuoden
tdyttdmisestii 64 vuoden ikddn. Tdstd ajasta vdhennetiiiin kuitenkin se
aika, jonka nuorena tydkyvyttomdksitullut henkilo 16 ikdvuoden tdyttdmi-
sen jdlkeen on asunut ulkomailla. Alle 18-vuotiaana ty6kyvyttomdksi tul-
leelle ulkomaan kansalaiselle voidaan asumisaika laskea siten kuin edel-
lii, jos hdn on asunut Ruotsissa vdhintdtin viimeiset viisi vuotta.
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Tyokyvyttomyysastetta arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun kyky
hankkia toimeentulo sellaisessa tyossd, joka vastaa hiinen voimiaan ja
valmiuksiaan ja jota hdneltd voidaan kohtuudella edellyttdS, kun hdnen
koulutuksensa, aikaisempi tyokokemuksensa, ikdnsd, asumisolosuh-
teensa ja muut vastaavat seikat otetaan huomioon. Tyotuloihin rinnaste-
taan kohtuullisessa laajuudessa kotona tehdyn tyon arvo. Se merkitsee,
ettd myos palkatonta kotitydtd tehnyt voi saada tyokyvyttomyyseldkkeen.

60 vuotta tiiyttiineen vakuutetun tyokyvyttomyyftd arvioidaan sen perus-
teella, missti mddrin vakuutetulla on kykyjd ja mahdollisuuksia edelleen
hankkia toimeentulonsa sellaisessa tyossd, jota hdn aikaisemmin on teh-
nyt tai muussa hdnelle tarjolla olevassa sopivassa tyossd. Kriteerit ovat
siten lievemmdt kuin alle 60-vuotiailla. Ndmd lievemmiit kriteerit poistuvat
vuoden 1997 alusta.

1.10.1995 voimaan tulleen lainmuutoksen jdlkeen vakuutuskassalla on
oikeus eldkeoikeuden selvittiimiseksi vaatia, ettd eldkkeenhakija osallis-
tuu kassan tarpeellisena pitdmiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kassan tulee
myos eldkepddtoksen yhteydessd pddt56, tuleeko tyokyvyttomyys arvioi-
da uudelleen mddrdajan kuluttua.

Tdysi eldke myonnetddn vakuutetulle, joka on kokonaan tyokyvyton. Jos
tydkyky on alentunut kolme neljdsosaa, on eliike kolme neljdsosaa
tdydestd eldkkeestd. Jos tydkyky on alentunut vdhemmiin kuin kolme nel-
jdsosaa, mutta vdhintddn puolet, on eliike puolet tdydestd eldkkeestii.
Jos tyokyky on alentunut vdhemmiin kuin puolet on eliike neljdnneksen
tiiydestd.

Eldkelisdd maksetaan tyokyvyttomyyseldkkeeseen ja sairausavustuk-
seen samoin edellytyksin kuin vanhuuseliikkeeseen. Tydkyvyttomyys-
eldkkeeseen maksettava eldkelisd on kuitenkin suurempi kuin vanhuus-
eldkkeeseen maksettava (ks. kohta eldkkeen mddrdytyminen).

Tyokyvyttomyyselii kkeen ta i sa i ra usavustu ksen saajal le voidaan maksaa
myos eldkeldisten valtiollista asumislisdd samoin edellytyksin kuin van-
huuseldkkeen saajalle (ks. kohta 2.1.5.).

Tyokyvyttomyyseltikkeen tai sairausavustuksen saajalla voi olla oikeus
vammaiskorvaukseen (handikappersdttning), jota maksetaan toisen hen-
kilon jatkuvan avun tarpeessa olevalle vammaiselle. Korvausta makse-
taan myos vammasta aiheutuvien huomattavien lisdkustannusten kat-
tamiseen. Vaikeasti toimintaesteiselle, joka tarvitsee toisen henkilon apua
yli 20 tuntia viikossa voidaan maksaa avustajakorvausta (assistans-
ersdttning).

Eldkkeen mddrfrytyminen

Tyokyvyttomyyseldkkeen ja sairausavustuksen mddrdytymisperusteita
muutettiin 1.7.1995 alkaen siten, ettti eldkkeet pienenevdt. Tdysi tyoky-
vyttomyyseldke tai sai rausavustus on nyt yksind i nenl le eliikkeensaaja l-
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le 90 % alennetusta perusmiidrdstd ja naimisissa olevalle 72,5 o/o.

Aikaisemmin eldkkeet olivat yhtd suuria kuin vanhuuseliike. 1.7.1995
alkaen yksiniiinen tdysi tyokyvyttomyyseldke tai sairausavustus on
2624 kiuunua (n. 1 550 FIM) kuukaudessa ia 1.1.1996 alkaen 2 660
kruunua kuukaudessa (n. 1 570 FIM). Naimisissa olevan elSkkeensaajan
tdysi eldke on 1.7.1995 alkaen 2114 kruunua (n. 1 !!0 FIM) kuukau-
dessa ja 1.1.1996 alkaen 2143 kruunua (n.1 270 FIM) kuukaudessa.
Vuodeh 1996 alusta lukien naimisissa olevan eldkkeensaajan elSke on
aina72,5 % alennetusta perusmddrdstd riippumatta siitii, onko puoliso
eldkkeensaaja vai ei.

Samalla kun itse eldkkeitd pienennettiin 1.7.1995 alkaen, korotettiin mak-
settavan eltikelistin mddrdd siten, ettd tdysi eldkelisii on nyt 111,5 o/o

alennetusta perusmdiiriistS, kun se aikaisemmin oli 105,5 %' 1.7.1995
alkaen tdysi eldkelisd tyokyvyttomyyselSkkeen saajalle on siten 3 251
kruunua (n. 1 920 FIM) kuukaudessa ia 1.1.1996 alkaen 3296 kruunua
(n. 1 950 FIM). Osaeldkkeeseen maksetaan vastaava osa eliikelisdstii.

Eldkkeen tarkistaminen

Tyokyvyttomyyseliikkeitd tarkistetaan samoi n ku in van h u useld kkeitd (ks
kohta 2.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

60 vuotta tdiyttiinyt osatyokyvyttomyyseliikettii saava voi ottaa tdydestii
eldkkeestd 

-puuttuvan 6san vanhuuseldkkeend. Tyokyvyttomyyse_ldke
muutetaan vanhuuseliikkeeksi viimeistEdn, kun vakuutettu taftaa 65
vuotta.

2.'1.7. Perhe-eldke

Perhe-eliikkeitd uudistettiin huomattavasti vuoden 1990 alusta. Uuden
lain mukaista perhe-elfikettd (efterlevandepension) maksetaan nais.-.. ja
miesleskelle s6ka lapselle. Leskelle eldkettd voidaan maksaa alkueldk-
keend (omstdllningsiension), jatkettuna alku-eldkkeenti (fQrliingd omstiill-
ningspdnsion) ja erityisend leskeneldkkeend (sdrskild efterlevandepen-
sion).' Lapsellb haksetaan lapseneliikettd (barnpension)'

Aikaisemman lain mukaan leskeneldkkeeseen oli oikeus ainoastaan
naisleskillS. Heitd koskevat edelleen siirtymdkauden sddnn6kset. Vuonna
1944 tai sitd ennen syntyneille naisleskille perhe-eliike maksetaan edel-
leen ennen vuotta 199O-voimassa olleiden siidnnosten mukaisena les-
kenelfikkeend (dnkepension). Vuonna 1945 jasen jdlkeen syntyneille nai-
sille maksetaan ensisijaisesii uuden lain mukaista eldkettd. HeillS voi kui-
tenkin tietyin edellytyksin olla oikeus myos vanhan lain mukaiseen les-
kenelSkke-eseen sii rtymdkauden miiiirdysten mukaisesti.

268



Seuraavassa on kerrottu uuden lain mukaisista perhe-eliikkeistd. Alkai-
semman lain mukaisen leskeneliikkeen myontdmisedellytyksiin on aino-
astaan lyhyesti viitatttu. Siirtymdkauden mtidrdyksid ei tdssii tarkastella
ldhemmin.

Oikeus eldkkeeseen

Perhe-eliikettd voidaan maksaa alle 65-vuotiaalle nais- tai miesleskelle,
joka oli edunjdttdjdn kanssa avio- tai avoliitossa ttimdn kuollessa. Avioliit
ioon rinnastetaan vuoden 1995 alusta myos kahden samaa sukupuolta
olevan rekisteroity parisuhde. Avoliitossa olleelta edellytetddn, ettd hdnel-
lii on tai on ollut yhteinen lapsi edunjdtttijtin kanssa tai ettd hiin odotti lasta
edunjdttdjdn kuollessa. Eldke voidaan myontdd myos, jos avopuoliso on
aikaisemmin ollut naimisissa edunjdttdjdn kanssa.

Jos leskelld on huollettavanaan alle 12-vuotias lapsi, maksetaan eldke
riippumatta siitd, kuinka kauan avio- tai avoliitto oli kestdnyt. Muussa ta-
pauksessa yhdessd asumisen edellytetddn jatkuneen vdhintddn viisi
vuotta.

Perhe-eliikkeen my6ntdminen edellyttiiii, ettti edunjdttdjd on asunut tai
tyosken nel lyt (ka rtuttan ut ATP-pisteitd) maassa vdh i ntddn kol me vuotta.
Tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavat vakuutusaikaedellytykset ovat
samat kuin tyokyvyttomyyseldkkeessii (ks. kohta 2.1.6.)

Alkueldkettii maksetaan 12 kuukauden ajan. Leskelle, joka huoltaa alle
'12-vuotiasta lasta maksetaan tiimiin jdlkeen jatkettua alkueldkettd. Eri-
tyistd leskeneldkettd maksetaan alkueliikkeen jiilkeen, jos lesken mah-
dollisuudet eldttdd itsensd omalla ansiotydllddn ovat pitkdaikaisesti hei-
kentyneet vdhintddn neljdnnekselld tyomarkkinatilanteen, huonon tervey-
den tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi.

Erityinen leskeneldke maksetaan tiiytend, jos leskelld ei ole lainkaan
mahdollisuuksia hankkia toimeentuloaan. Eldkkeestd maksetaan kolme
neljiisosaa, jos ansiomahdollisuudet ovat heikentyneet viihintiidn kolmel-
la neljiisosalla. Puolet eliikkeestd maksetaan, jos ansiomahdollisuudet
ovat heikentyneet edellistii vdhemmiin, mutta kuitenkin puolella. Jos
ansiomahdollisuudet ovat alentuneet vdhemmiin kuin puolet, mutta v5-
hintddn neljiinnekselld, maksetaan neljtinnes eldkkeestd.

Erityinen leskeneldke voidaan myontdd mddrdajaksi. Oikeus eliikkee-
seen tarkistetaan vdhintddn kolmen vuoden viilein.

Lapseneliikkeeseen on oikeus alle 18-vuotiaalla lapsella, jonka toinen tai
molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Jos lapsi on 18 vuotta tdyttiiessddn
peruskoulussa tai lukiossa, jatketaan eltikkeen maksamista koulun-
kiiynnin loppuun asti, korkeintaan kuitenkin sen vuoden kesdkuun lop-
puun, jonka aikana lapsi tiryttdd 20 vuotta.

Ennen vuotta 1990 voimassa olleen lain mukaan leskeneldkettii makse-
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taan naisleskelle, joka oli tdrytttinyt 36 vuotta edunjdttdjdn kuollessa, jos
avioliitto oli jatkunut vdhintiiiin viisi vuotta. ldstd ja avioliiton kestosta
riippumatta tdysi eldke maksetaan, jos leskellii on huollettavanaan alle
1O-vuotias lapsi. ElSke lakkaa lesken solmiessa uuden avioliiton, mutta
alkaa uudelleen, jos avioliitto pddttyy viiden vuoden kuluessa.

Eldkkeen mdfr rdytyminen

Alkueldkkeen ja tdyden erityisen leskeneldkkeen mddrd on 96 % alenne-
tusta perusmddrdstii vuodessa eli sama kuin tdyden vanhuuseldkkeen
mddrd yksindinenlle eldkkeensaajalle, Vuonna 1996 tdysi eldke on siten
2 838 kruunua kuukaudessa (n. 1 680 FIM). Jos oikeutta tdyteen eldk-
keeseen ei edunjdttdjdn asumis- tai tyoskentelykausien perusteella ole,
pienennetddn eldkettd 1/40-osalla tai 1/3O-osalla jokaisesta puuttuvasta
vuodesta. Ns. tulevan ajan osuutta eliikkeessii pienennetiidn suhteessa
puuttuvaan vakuutusaikaan siten kuin kohdassa 2.1.6. on tyokyvytto-
myyseldkkeiden osalta kerrottu.

Alkueltikkeen ja erityisen leskeneldkkeen saajalle voidaan maksaa eliike-
lisdd ja eldkeldisten valtiollista asumislisdd samoin perustein kuin van-
huuseliikkeen saajalle (ks. kohta 2.1.5.).

Lapseneliike on puoliorvolle 25 % ja tdysorvolle 50 % alennetusta perus-
miiiiriistd vuodessa. Laissa on kuitenkin takuusddnto, jonka mukaan kan-
sanelSkejdrjestelmdn lapseneldke yhdessd lisdeldkejdrjestelm6std mak-
settavan lapseneliikkeen kanssa on puoliorvolle vdhinttidn 40 % ja tdys-
orvolle vdhintiiiin 80 % alennetusta perusmddrdstd vuodessa.

Eliikkeen tarkistaminen

Perhe-eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta
2.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Jos erityiseen leskeneltikkeeseen oikeutetulla on saman tyomahdolli-
suuksien heikkenemisen vuoksi oikeus sarnalta ajalta myos'tyokyvytto-
myyseldkkeend maksettavaan kansaneldkkeeseen, osa-aikaeldkelain
mukaiseen osa-aikaeldkkeeseen tai ty6ttomyysetuuksiin, vdhennetdiin
niiiden etuuksien mddrd erityisestd leskeneldkkeestd. Pidennetty alku-
elSke ja erityinen leskeneltike lakkaavat, jos edunsaaja solmii avioliiton.
Oikeus ndihin eldkkeisiin lakkaa viimeistddn silloin, kun vanhuuseldkkeen
maksaminen alkaa.

2.1.8. Vapaaehtoinen vakuutus

Riksforsdkringsverketistii oli mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen vanhuus-



eldkevakuutus vuoteen 1981 saakka. Sen jdlkeen uusia vakuutuksia ei
ole myonnetty eikd vakuutusmaksuja vuoden 1980 jdlkeiseltd ajalta ole
voitu maksaa. Vanhat vakuutukset ovat kuitenkin edelleen voimassa. Va-
paaehtoisesta vakuutuksesta voidaan maksaa varhaiseliikettd 55 vuo-
den itistii 65 vuoden ikddn tai tavallista vanhuuseldkettd. Eldtke ja
vakuutusmaksut mddrdytyvdt vakuutusmatemaattisten perusteiden mu-
kaan. Vaku utu ksenottajat rahoittavat eldkkeet.

3. Tycieliiketurva

3.1. Yleinen lisiielikejirjestelmii (ATP)

Yleisid lisdeldkkeitii koskeva laki annettiin vuonna 1959 ja se tuli voimaan
vuoden 1960 alusta. Eldkettd on voinut kartuttaa siitd ldhtien . 1 .1.1962 tuli
voimaan lakiyleisestti vakuutuksesta (lagen om allmiin forsdkring, AFL),
jossa kansaneldke- ja yleinen lisdeldkevakuutus saatettiin saman lain
alaisuuteen ja yhtendistettiin. Yleisen vakuutuslain myotd eldkkeet sidot-
tiin ns. perusmiiiirddn. Ensimmdiset yleiset lisdeldkkeet (allmdn tilldggs-
pension, ATP) maksettiin vuonna 1963.

Yleisestd lisdeldkejdryestelmistd maksetaan vakuutusajan ansioihin ja
pitu uteen su hteutettuja va n h u us-, tyoky\4/ttomyys- ja perhe-eldkkeitd.

3.1.1. Hallinto
Yleisen lisdeldkejdrjestelmiin hallinnosta vastaavat samat viranomaiset
kuin kansaneldkkeiden hallinnosta (ks. kohta 2.1.1.).

3.1.2. Rahoitus

Yleisen lisdeldkejdrjestelmdn rahoitus perustuu jakojdrjestelmdperiaat-
teeseen kuitenkin siten muunnettuna, ettd jdrjestelmdlld on varsin suuri
rahasto. Jdrjestelmdn alkuaikoina koottiin suurempia vakuutusmaksuja
kuin mitd tarvittiin silloisten eliikkeiden rahoittamiseen ja kertyneet yli-
mddrdiset varat rahastoitiin yleiseen eltikerahastoon (AP-fonden). Yhte-
nd rahaston perustamisen tarkoituksena oli muodostaa puskurirahasto
tilapdisten vakuutusmaksutulo- tai eliikemenovaihtelujen varalle. Vuoden
1992 lopussa AP-rahaston piiiioman markkina-arvo oli 512 miljardia
kruunua. Rahasto olisi riittdnyt kattamaan 5,3 kertaa vuoden 1992 eld-
kemenoa vastaavan eldkemenon. Vaikka rahaston piiiioma korkotuotto-
jen ansiosta on edelleen kasvanut, on rahasto suhteessa vuotuiseen
eldkemenoon pienentynyt.

Vuodesta 1983 ldhtien on vuotuinen eldkemeno ollut suurempi kuin va-
kuutusmaksutulo. ElSkkeiden rahoittamiseen on kiiytetty vakuutusmak-
sujen lisiiksi yleisen eliikerahaston korkotuottoja. Vuonna 1993 vakuu-
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tusmaksutulojen osuus rahoituksessa oli 79 % ja korkotuottojen osuus 21
%. Valtio ei osallistu yleisten lisdeldkkeiden rahoitukseen.

Tyonantajat ovat aikaisemmin rahoittaneet yksin palkansaajien lisdeldk-
keet. Heiltd perittdvti vakuutusmaksu on vuodesta 1990 alkaen ollut 13 %
palkkasummasta. Vuoden 1995 alusta on kaikilta alle 65-vuotiailta, joilla
on eldkkeen perusteena huomioon otettavia tuloja, alettu perid 1%:n suu-
ruista vakuutusmaksua uudesta vanhuuseldkejdrjestelmistd maksettavi-
en eldkkeiden rahoittamiseen (eliikeuudistuksesta ks. kohta 6.) Ty6nte-
kijdn maksu on osa tyontekijdn yleistd vakuutusmaksua, josta kiytetddn
nimed'allmdn egenavgift'. Tyontekijtimaksu peritddn ainoastaan eldk-
keen perusteena olevasta tulosta, jonka yldrala on 7,5 kertaa korotettu
perusmiiiirti (vuonna 1996 raja on276 000 kruunua).

Itsendiset yrittiijdit rahoittavat itse oman yleisen lisdeldkkeensd. He mak-
savat vakuutusmaksuna saman prosenttiosuuden kuin tyonantajat eli
13 % tuloistaan. Lisiksi heiltd peritidn myos 1 %:n tyontekijdn yleinen
vakuutusmaksu (allmdn egenavgift) samoin kuin palkansaajilta.

Vakuutusmaksut tilitetSin yleiseen elSkerahastoon. Rahasto muodostuu
viidestii itseniiisestd osarahastosta ja viidestd alueellisesta palkansaaja-
rahastosta, joilla kullakin on oma johtokuntansa. Yksi osarahasto vastaa
pientyonantajien ja itsendisten yrittdjien, toinen valtion, kuntien ja
valtiojohtoisten yritysten ja kol mas su u rtyona ntaj ien vaku utusma ksuista
kertyneistd varoista. Kukin etupiiri toimii oman rahastonsa johdossa.
Vuonna 1973 yleiseen eldkerahastoon perustettiin neljds ja vuonna 1988
viides rahasto, joiden tarkoituksena on sijoittaa varoja riskipddomamark-
kinoille. Palkansaajarahastot perustettiin vuonna 1983. Kun maksujen
keriiiiminen rahastoihin lopetettiin, liitettiin osa kertyneistii varoista ylei-
seen eldkerahastoon.

Yleisen lisdeldkejdrjestelmiin vakuutusmaksuilla ei rahoiteta osa-aika-
elSkkeitii, niiden rahoituksesta on kerrottu kohdassa 3.2.1. Kansaneldk-
keiden rahoitusta on selvitetty kohdassa 2.1.2.

3.1.3. Verotus

Sekd tyonantaja- ettd tyontekijdmaksut ovat verovdhennyskelpoisia
ElSkkeiden verotuksesta ks. kohta 2.1.3.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on tyoskentelyaika aikaisintaan sen vuoden alusta, jona
vakuutettu tayttaa 16 vuotta, enintiiiin sen vuoden loppuun, jona vakuu-
tettu tdyttdd 64 vuotta. Jos tyontekijii siirtyy tdydelle vanhuuseliikkeelle
ennen 65 ikdvuoden tdyttdmistii, ei sen jiilkeen tehdystd tyostd kartu
endd uutta eldkettd. Vakuutusaikana ansaituista tyotuloista mddrdtddn
kunakin vuonna ns. eldkkeen perusteena oleva tulo (pensionsgrundande



inkomst), joka on korotetun perusmddriin ylittdvd osa vuosituloista. Tdstd
tulosta mddrdtddn vuoden aikana ansaitut ns. eldkepisteet.

Eldkkeen perusteena olevaa tu loa mdd rdttiiessd tyotu loih i n ri n nastetaa n
myos mm. sairausajan piiiviiraha, kuntoutusraha, vanhempainraha, osa
sairaan lapsen holdon perusteella maksettavasta hoitoavustuksesta,
tyottomyyspii ivd raha, tyomarkki natu ki ja varusm iespalvel u n ajalta ma k-
settava pdivdraha.

Vuoden 1982 alusta on alle kolmivuotiaan lapsen kotihoitovuodet voitu
rinnastaa eldkepistevuosiin. Edellytyksena on, ettii vanhempi on hoitanut
lasta yli puolet vuodesta. Tdllaisen vuoden hyvdksymistti hoitovuodeksi
tulee hakea vakuutuskassalta kunakin vuonna erikseen. Hoitovuosiksi
voidaan hyvdksyd myos vuodet palkkatyotd edeltdvdltd ajalta. Samaa
vuotta ei voida saman lapsen hoidon perusteella lukea hoitovuodeksi
molemmille vanhemmille. Hoitovuosien rinnastamisella eldkepistevuosiin
on merkitystd tdyden eliikkeen edellytyksend olevia 30 eldkepistevuotta
laskettaeisa. Sbn sijaan kolmen vuoden viihimmtiisvakuutusaikaan
hoitovuosia eivoida lukea. Ne eivdt siis yksinddn oikeuta yleisen lisdeldk-
keen saamiseen. Hoitovuosia eioteta huomioon, kun laskettaan eldkepis-
teiden keskiarvoa eldkkeen perusteena olevia tuloja mddrdttdessd. TdllS
tavoin ne voivat viilillisesti korottaa eliikkeen tasoa. Hoitovuotena ei voida
ottaa huomioon sellaista vuotta, jona henkilolle on karttunut eldkepisteitd
tyotulojen perusteella.

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus yleiseen lisdeldkkeeseen (ATP) edellyttiidi, ettd vakuutetulle on
karttunui eliikepisteitd vdhintddn kolmelta vuodelta. Tdyden eliikkeen
saamiseksi eliikepistevuosia tulee olla 30.

Yleinen vanhuuseldkeikii on 65 vuotta, mutta eldkkeelle voi siirtyd jousta-
vasti 60 - 70 vuoden ikiiisenii kuten kansaneldkkeelle (ks. kohta 2.1.5.).
Eldkkeen ottaminen varhennettuna edellyftddkin, ettS sekd kansaneliike
ettii yleinen lisdeldke otetaan varhennettuna. Eldkkeet on mahdollista ot-
taa myos osittain varhennettuna tai myohennettynd (ks. kohta 2-1.5.).
Varhennettuun eliikkeeseen tehdSSn varhennusvtihennys ja lykdttyyn
eliikkeeseen lykkdyskorotus samoin kuin kansaneldkkeeseen (ks. kohta
2.1 .5. Eliikkeen maksaminen). Muista mahdollisuuksista siirtyd varhen-
netulle vanhuuseldkkeelle on kerrottu kohdassa 3.2. Eldkkeelle siirtymi-
nen ei edellytd tyonteon lopettamista.
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E!6kkeen mddrdytyminen

Vanhuuseldke on 60 % 15 parhaan tyovuoden keskimiidrdisestd eldk-
keen perusteena olevasta tulosta. ElSkkeen perusteena olevalla tulolla on
alar$a (1 kertaa korotettu perusmdiirii) ja ylaraja (7,5 kertaa korotettu
perusmddrd). Ndiden vdlisestd tulosta lasketaan ns. eliikepisteet kullekin
vuodelle jakamalla tulo kyseisen vuoden korotetulla perusmdii- riilld.
Vuonna 1995 korotettu perusmdiirii on 36 000 kruunua ja vuonna 1996
36 800 kruunua. Eldkepisteitd voi vuodessa karttua enintiiiin 6,5. Elak-
keen perusteena oleva tulo on eliiketapahtumavuoden alennettu perus-
miiiirii kerrottuna 15 parhaan vuoden eldkepisteiden keskiarvolla. Alen-
nettu perusmddrd on vuonna 1995 34 986 kruunua ja vuonna 1996
35 476 kruunua. Jos eldkepisteitii on lyhyemmdltd ajalta kuin 15 vuodelta,
lasketaan eldke kaikkien niiiden vuosien elSkepisteiden keskiarvon mu-
kaan.

Tdyden vanhuuseldkkeen saaminen edellyttdd, ettd eldkepisteitd on vd-
hintddn 30 vuodelta. Jokainen puuttuva vuosi pienentdd elSkettd 1/30:lla.
Ns. lasten hoitovuosien huomioon ottam isesta eldkettd mtiii rdttiiessd ks.
kohta 3.1.4.

ElSkkeen tarkistaminen

Yleisid lisdeldkkeitii tarkistetaan samoin kuin kansanelSkkeitd perusmdd-
rdn arvoa muuttamalla (ks. kohta 2.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Eldke voidaan 60 - 70-vuotiaana ottaa tdyrtend tai siitd voidaan ottaa kol-
me neljiisosaa, puolet tai yksi neljiisosa yhdessd samansuuruisen kan-
sanelSkkeen osan kanssa. Eldkkeensaaja voitdnti aikana milloin tahansa
keskeyttdd eldkkeen ottamisen. Kun eldkkeen maksaminen alkaa uudel-
leen, eldke lasketaan siten kuin kohdassa 2.1.5. Eldkkeen maksaminen
on kansaneldkkeen osalta kerrottu.

3. 1 .6. Tyttkn+/tttimyyseldke

Oikeus eldkkeeseen

Yleinen lisdeldke (ATP) voidaan maksaa tyokyvyttomyyseldkkeenti tai
sairausavustuksena (mddrdaikaisena tyokyvyttomyyseldkkeend) 16 -
64-vuotiaalle vakuutetulle, jonka tydkyky on alentunut vdhintddn neljiin-
nekselld. Tyokyvyttomyys midritelldtin samoin kuin kansaneldkejdr-
jestel md n tyokyvyttomyyselii kkeessd (ks. kohta 2. 1 . 6. ). Tyokyvyttomyys-
asteesta riippuen maksetaan tdysi el6ke, kolme neljdsosaa, puolet tai
yksi neljdsosa tdydestii eliikkeestd.



Oikeus tyokyvyttomyyseldkkeeseen on vakuutetulla, joJlq..on karttunut
eldkepistbita (vahinf#n yksi) eldketapahtumavuotta edeltdvdltd ajalla,
Oiker-is eldkkeeseen ns. fulevalta ajalta eli eldketapahtumavuoden ja 64
ikdvuoden vdliseltii ajalta edellyttdd lisdksi, ettd vakuutetulle on karttunut
eldkepisteitd vdhint65n kahtena vuotena niistd neljdstd, jotka viilittomdsti
edeltdvdt eldketapahtumaa tai ettd vakuutetulla on eliiketapahtuman sat-
tuessa vdhintddn perusmdiirdn suuruiset vuositulot (sairauspiivdrahan
perusteena olevat tulot). Jos oikeutta tulevan ajan.eliikeosaan ei ole,
maksetaan karttuneiden eldkepisteiden mukainen eldke. Tdlloin edelly-
tetddn, ettd vakuutetulla on oikeus vanhuuseldkkeeseen eli vdhintddn
kolme eldkepistevuotta.

Eldkkeen miidrdytyminen

Tyokyvyttomyyseldke midrdytyy samoin kuin vanhuuseldke. (ks .ltollg
e.t.S.).-Etak6t-apahtumavuoden ja 64 ikdvuoden viiliseltii ajalta eldkettd
karttuir ns. oletr-ispisteiden mukaisesti. Oletuspisteen arvo mddriitddn eld-
kepisteiden keskiarvona joko tyokyvyttomyyttii ed elttivdn neljd n yy gd gn
aldlta tai, jos se on vakuutetulle edullisempaa, 16 ikdvuod.en ja eldketa-
p'ahtumavuotta edeltdvdn vuoden vdliseltd ajalta. Keskiarvoa lasket-
taessa pudotetaan molemmissa tapauksissa pois puolet vuosista, ne joil-
ta eldkepisteitd ei ole tai ne ovat pienimmdt. Oletuspistevuodet ovat mu-
kana 1Sitd parasta eldkepistevuotta valittaessa samoin kuin muut vuodet,
ja ne luetain tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittaviin 30:een eldkepis-
tevuoteen.

Ruotsi

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan kuten kansaneliikkeitii (ks. kohta 2.1'5.)

Eliikkeen maksaminen

3.1.7. Perhe-eldke

Osatyokyvyttomyyseldkkeeseen voidaan yhdistdd osa varhennettua van-
nuus'eteteitd sdiroin kuin kansaneliikkeeseen. Tyokyvyttomyyseldke
muutetaan vanhuuseldkkeeksi viimeistddn, kun eliikkeensaaja tdyttdd 65
vuotta.

Oikeus eldkkeeseen

Vuoden 1990 perhe-eldkeuudistus koskee myos perhe-eldkkeend mak-
settavaa yleistii lisdeliikettd (ATPXks. kohta 2.1.7.). UudistufPel jdlkeen
perhe-eldkettd maksetaan nais- ja miesleskelle sekd lapselle. Leskelle
btatetta voidaan maksaa alkueldkkeend, jatkettuna alkueliikkeend ja eri-
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tVlgena leskenelSkkeend ja lapselle lapseneldkkeend samoin kuin perhe-
eldkkeend maksettavaa kansanelSkettd (ks. kohta 2.1.7.).

Eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd edunjdttajalH oli kuollessaan oikeus
tyokyvyttomyys- ta i va nhu useldkkeenii maksettavaan yleiseen I isdeldk-
keeseen. Muuten eldkkeiden myontdmisedellytykset ovat samat kuin
ka nsanelSkejdrjestel mdssd (ks. kohta 2.1 .7 .).

Elikkeen mddrdytyminen

Lesken alkueldke ja tdysi erityinen leskeneldke on 40 % tai 20 % edunjdt-
tajiin tyokyvyttomyys- taivanhuuseldkkeestd tai siitd tyokyvyttomyyseldk-
keestS, johon edunjdttdjdlld kuollessaan olisi ollut oikeus, jos hdn ei ollut
eldkkeelld. Eldke on 20 %, jos edunjdittiijiin jdlkeen maksetaan myos lap-
seneliikettd ja 40 o/o,jos lapseneldkettd ei makseta.

Lapseneliike on yhdelle lapselle 30 % edunjtittiijiin eldkkeestd taietikeoi-
keudesta. Toisen ja seuraavien lasten osalta eliike on 20 % edunjdttdjdn
eldkkeestd tai eldkeoikeudesta. Lasten elHkkeet lasketaan yhteen ja jae-
taan tasan lasten kesken. Tdysorvoille eldke maksetaan molempien van-
hempien jdlkeen.

Leskelle ja lapsille maksettava perhe-eliike voi yhteensd olla enintddn
edunjdttdjdn eldkkeen tai eldkeoikeuden suuruinen.

Eldkkeen tarkistam i nen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin kansaneldkkeitd (ks. kohta 2.1.5.).

ElSkkeen maksaminen

Eldkkeiden yhteensovittamisesta muiden sosiaalivakuutusetuuksien
kanssa ja maksamisesta ks. kohta 2.1.7 . Eldkkeen maksaminen.

3.2. Mahdollisuus siirrya varhennetulle elikkeelle

3.2.1. Osa-aikaeldke

Osa-aikaeldkkeitd (delpension) mydnnetddn erillisen osa-aikaeliikelain
mukaan. Eldkkeet rahoitetaan tyonantajilta ja yrittdjilti perittdvtilld osa-
aikaeldkemaksulla, joka on 0,20 o/o palkkasummaita. Maksut kootaan
omaan osa-ai kaeldkera hastoon. Jii rjestelmdn hal li n nosta vastaa Ri ksfor-
sdkringsverket.

Osa-aikaeldkelakia muutettiin 1 .7 .1994 alkaen. Uusien eldkkeiden mydn-
tiimiskriteereitd tiukennettiin ja eldkkeiden tasoa madallettiin. Muutokset



eivdt koske 1.7.1994 maksussa olleita eldkkeitS. Uusia osa-aikaeliikkeitd
ei myonnetd endd vuoden 1999 jdlkeen.

Oikeus eldkkeeseen

Osa-aikaeldkettd voidaan maksaa 61 - 64-vuotiaalle palkansaajalle tai
yrittdjdlle, joka asuu Ruotsissa ja on viimeisen vuoden aikana ollut ty6ssii
ainakin viitend kuukautena yhteensd vdhintddn 80 pdivdd. Lisdksi edelly-
tetddn, ettd hdnelld on 45 ikiivuoden tdyttdmisen jdlkeen lisiieliikkeeseen
oikeuttavaa tuloa vdhintSSn 10 vuodelta.

Osa-aikaelSkkeen mydnttiminen edellyttdd, ettd palkansaaja on lyhentd-
nyt tyoaikaansa vdhinttiiin 5 tuntia viikossa ja yrittiija keskimiiiirin vdhin-
tddn neljdnneksen. Osa-aikatyohon siirtymisen jiilkeen tyoajan on oltava
sekd palkansaajalla ettd yrittdjdlld keskimdiirin viihintiidn 17 ja enintiidn
35 tuntia viikossa.

Eldkkeen mdirdytyminen

Osa-aikaeldke on 55 % siitd mddrdstd, jolla tyotulo on osa-aikatyohon
siirtymisen vuoksi pienentynyt. Eldke voi kuitenkin perustua enintiidn 10
tunnin tyoajan lyhennystd vastaavaan tyotulojen pienenemiseen riippu-
matta todellisesta tyoajan lyhennyksestd ja tulojen pienenemisestd.
Verta i I ussa kdytettdvd tyotulo mdd rdtdd n keski miiii rdisend yleiseen I isd-
eldkkeeseen oikeuttavana tulona niiltd viideltd vuodelta kaksi huonointa
poisl uettu i na, jotka vd I ittomiisti edeltdvdt tyoaja n vii hentdm istii.

Eldkkeen tarkistaminen

Osa-aikaeldkkeitd tarkistetaan samoin kuin kansaneldkkeitd perusmdii-
rdn arvoa muuttamalla (ks. kohta 2.1.5).

Eldkkeen maksaminen

Osa-aikaeldkkeen ottaminen ei alenna 65 vuoden iiissd maksettavaa
vanhuuselikettti. Vanhuuseliikettd aikanaan laskettaessa otetaan osa-
aikaeltike ja osa-aikatyostd saatu tulo huomioon yleistd lisdeliikettd kar-
tuttavina.

Osa-aikaeliike lakkaa, kun eldkkeensaaja tdyttdd 65 vuotta. Osa-aikatyo-
td edelleen jatkava voi ottaa tdyden vanhuuselikkeen tai kolme neljtin-
nestd, puolet tai neljdnneksen tiiydestii vanhuuseliikkeestti (ks. kohdat
2.1.5. ja 3.1.5.).
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4. Lisdeldketurva

Yleisti

Tyomarkki nasopi mu ksi i n perustuvat lisdeld kejiirjestel mdt kattavat Ruot-
sissa liihes kaikki palkansaajat. Niistd kdytetddn yleisesti nimed 'sopi-
museliikkeet' (avtalspensioner), jota kdytetdiin jatkossa tiissiikin 'lisdeld-
ke'nimen ohella erityisestisilloin, kun halutaan korostaa eroa lakisdiitei-
seen yleiseen lisiieldketurvaan.

Yksityisen sektorin toimihenkilojdrjestot (TCO-P) ja tyonantajajdrjesto
(SAF) sopivat lisdeldkejdrjestelmdn (lTP, industrins och handelns tilldgs-
pension fdr tjdnstemdn) perustamisesta vuonna 1960 pian yleistd lisdeld-
kejdrjestel mdd koskevan la i n sddtd m isen jd I keen.Tyontekijdjd rjesto (LO)
ja SAF sopivat lisdelSkejdrjestelmiin (STP, sdrskild tilldgspension for
privatanstiillda arbetare) perustamisesta yksityisen sektorin tyontekijoille
vuonna 1972. ITP ja STP ovat yksityisen sektorin kattavimmat sopimus-
eldkejdrjestelmiit. Niiden lisdksi mm. pankki- ja vakuutusalalla sekd
osuustoiminta-alalla on omat sopimuseliikejiirjestelmtinsii, joista makset-
tavat etuudet ovat pitkdlti samanlaiset kuin ITP-jdrjestelmdssii.

Julkisen sektorin tyontekijoilld on kaksisopimuseliikejdrjestelmdd, toinen
valtion palveluksessa oleville ja toinen kurntien tyontekijoille. Molemmista
jdrjestelmistti maksettavat etuudet ovat pitkdlti samanlaiset. Valtion palve-
luksessa olevien sopimuseldkkeitd hoitaa valtion palkka- ja eldkelaitos
(SPV) ja kuntien palveluksessa olevien el6kkeitd kunnallinen eldkelaitos
(KPA). Jdrjestelmid kutsutaan niiiden laitosten nimilld SPV- ja KPA-jdr-
jestelmiksi. Laitokset huolehtivat sopimuseliikkeiden lisdksi myds kan-
saneliikkeen ja yleisen lisdel6kkeen maksamisesta tyontekijoilleen.

Sopimuseldkejirjestelmddn kuuluminen on pakollista kaikille, jotka ty6s-
kenteleviit alalla, jota sopimus koskee. Karttunut eliikeoikeus siirtyy tydn-
tekijdn mukana tydpaikkaa tai toimialaa vaihdettaessa. Eldkkeet rahoite-
taan pSdosin tyonantajamaksuin. Julkisen ja yksityisen sektorin sopimus-
eliikkeiden rahoitus eroaa siind, ettd julkisen sektorin eldkkeet rahoite-
taan jakojdrjestelmiiperiaatteella, kun taas yksityisen sektorin jdrjestelmdt
ovat osittain tai tdysin rahastoivia.

Sopimuseldkejdrjestelmdt tdydentdvdt lakisddteistii eldketurvaa kolmella
tavalla. Ensinn6kin ne antavat joissakin tapauksissa etuuksia tilanteissa,
joissa lakisiiiiteisesti jdrjestelmdstd ei makseta etuuksia. SopimuselS-
kejdrjestelmdstd maksetaan esimerkiksi joissakin ammateissa eldkettii
lakisddteisen eldkejdrjestelmdn eldkeikdd alemmasta eldkeidstd. Myos
perhe-eliiketurva on joissakin jirjestelmissd kattavampi kuin lakisddtei-
nen turva. Toiseksi sopimuseldkejdrjestelmistd maksetaan lakisiidteisid
eldkkeitd tdydentdvid lisdeldkkeitd. Pitkddn tyoeliimiissti olleen lisdeldke
on keskimddrin 1 0 - 1 5 o/o loppupalkasta. Kolmanneksi sopimuseldketur-
va kattaa STP-jdrjestelmdd lukuunottamatta my6s lakisdiiteisen jiirjestel-
miin eliikepalkkakaton ylittdvdt tulot.
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Eliikevalmistelukomitean tekemdn selvityksen mukaan vuonna 1 989 so-
pimuseldkejiirjestelmiin kuului yhteensd 3,3, miljoonaa palkansaajaa.
Ndistd 555 000 oli valtion palveluksessa, 1 000 000 kuntien ja maakuntien
palveluksessa, 600 000 yksityisen sektorin toimihenkiloita, 1 000 000
yksityisen sektorin tyontekijoitd ja 200 000 ITP-sopimuksen ulkopuolisia
toimihenkiloitd. Vuonna 1990 sopimuseldkejdrjestelmien yhteenlaske-
tuiksi varoiksi arvioitiin 360 miljardia kruu n ua.

Seuraavassa tarkastellaan ldhemmin kattavimmista yksityisen sektorin
sopimuseliikejiirjestelmistd, ITP- ja STP-jdrjestelmistii maksettavia e-
tuuksia.

Yksityisen sektori n toimihen kiltiiden lisdeldkejdrjestelmd (lTP)

ITP-jdrjestelmdiin kuuluvat kaikki kauppa-, teollisuus- ja palvelualan toi-
mihenkilot, vain ylimmdt johtajat voivat valita ITP-eldkkeen sijasta yksilol-
Iisen eldkevakuutuksen. Tyontekijdt, joiden tulot ovat yli 10 kertaa perus-
mddriin suuruiset, voidaan vakuuttaa jollain muulla tavalla 7,5 kertaa pe-
rusmddrdn ylittdvdn tulon osalta.

Jdrjestelmiitin kuuluvat tyontekijdt, joiden viikottainen tyoaika on vdhin-
tddn 16 tuntia. Tyontekijdt ovat vakuutettuja tyokyvyttomyyden varalta 18
vuoden idstii, mutta oikeus perhe-eliikkeeseen on vasta 28 vuotta taytta-
neen tyontekijdn jdlkeen. Vanhuuseldke alkaa karttua 28 vuoden idstd.
Mddrdai kaisessa tyosuhteessa vanhuuseldke- ja perhe-eldkevakuutuk-
set edellyttdvdt vuoden jatkunutta tyosuhdetta, muilta osin vakuuutus tu-
lee voimaan puolen vuoden odotusajan jdlkeen.

Vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Varhennetulle vanhuuseldkkeelle voi siir-
tyii 55 vuoden idstd. Eldkkeeseen tehdddn silloin varhennusvdhennys.
Eldkettd voidaan myos lykdtd 70 vuoden ikddn, jolloin eliikkeeseen mak-
setaan lykkdyskorotus. ITP-eliikettd maksetaan myos osa-aikaeldkkeenii
tdydentdmddn lakisddteistd osa-aikaeldkettd.

Tdyden vanhuuseldkkeen saaminen edellyttdd 30 vuoden vakuutus-
vuotta 28 ja 65 iktivuoden vdlisend aikana. Jokaiselta puuttuvalta kuukau-
delta eldke pienenee 1/360. Eldke on 10 % loppupalkasta 7,5 kertaiseen
perusmddrddn asti, tdmdn ylittdvdn palkan osalta 65 % 20 kertaiseen
perusmiiiirddn asti ja 20 - 30 kertaa perusmiiardn suuruisen palkan
osasta 32,5 o/o. Loppupalkka on 12,2 kertaa eldkkeellejddmisajankohdan
kuukausipalkka.

Tyokyvyttomyyseldkkeen saa m i nen edel lyttdd, ettd tyokyky on a lentu n ut
vdhintddn neljiinneksen ja ettii tyokyvyttomyys on jatkunut vdhintddn 90
pdivdd. Tyokyvyttomyyseldke on 90 % eldkkeen perusteena olevasta pal-
kasta 7,5 kertaiseen perusmddrddn asti yhdessd lakisiititeisen sairaus-
aja n pii ivti rahan ka nssa. La kisddteisten tyokyvyttomyyseld kkeiden ka ns-
sa kokonaiseldketaso on 80 % perusteena olevasta palkasta. 7,5 ker-
taisen perusmdiirdn ylittdvdn tulon osalta eldke on yhtd suuri kuin van-
huuseldke, johon on laskettu tuleva aika.
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Oikeus leskeneliikkeeseen edellyttdd, ettd jokin seuraavista edellytyksis-
td tdyttyy: 1) avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjdtteja taytti 60 vuotta, 2)
aviotiitto ehti kestdd vdhintddn viisivuotta tai 3) edunsaajalla on yhteinen
lapsi edunjiittiijiin kanssa. Lapseneldkettii maksetaan alle 21 vuotiaalle
lapselle.

Leskeneliike lasketaan 7,5 kertaisen perusmiiiirdn ylittdvdstii palkan
osasta. Se on 32,5o/o 20 kertaiseen perusmddrddn astija tiimiin ylittdviis-
tii tulon osasta 16,25 o/o 30 kertaiseen perusmddrddn asti. Tdstd perus-
mddrdstd eldkettd maksetaan leskelle 75 o/o, jos edunsaajana on myos
lapsia. Lapsen eldke on 55 % perusmddrdstd yhdelle lapselle, 75 % kah-
delle lapselle, 85 % kolmelle lapselle ia 95 o/o neljdlle lapselle. TGL-ryh-
mdhenkivakuutuksesta maksetaan lisdksi kertakorvaus edunjdttdjiin o-
maisille.

ITP-jdrjestelmiissd ei ole sitouduttu eldkkeiden tarkistuksiin Kdytdnnos-
sd indbksikorotukset on kuitenkin tehty vuosittain sekd vapaakirjoihin
(vuodesta 1986) ettd maksussa oleviin eldkkeisiin, ja ne ovat vastanneet
i nfl aation keh itystS. Kai kesta karttu neesta eliikeoi keudesta syntyy vapaa-
kirja tyosu hteen pddttyessd.

ITP-eldkkeitii on vuodesta 1976 tdydentdnyt maksuperusteinen ITPK-
etuus.Tyonantajan vakuutusmaksu on 2 o/o palkasta. Tyontekijdlld on u-
seita vaihtoehtoisia tapoja kayttaa hiinelle karttunut etuus. Se voidaan
ottaa varhaiseldkkeend tai vanhuuseldkkeen lisdnd tai vaihtaa perhe-
eldkkeeksi. ITPK-etuus voidaan myos vaihtaa henkildkohtaiseen el6ke-
vakuutukseen.

Yks ityisen sektori n tytintekijtiiden I isdelikejdrjestel mii (STP)

STP-jdrjestelmiidn ku u I uvat |TP-alojen 28 vuotta tdyttineet tyontekijdt.

Vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Eldkettd eivoiottaa varhennettuna, mutta
eldkettir voidaan lykdtd 70 vuoden ikddn, jolloin eldkkeeseen maksetaan
lykkiiyskorotusta. Tdyteen eldkkeeseen edellytetdiin 30 vakuutusvuotta
(ffi2 lyotuntia/v). Jokaiselta puuttuvalta vuodelta eldkettd pienennetiidn
1/30:lla.

Vanhuuseldke on 10 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta 7,5 kertai-
seen perusmddridn asti. Eldkkeen perusteena on kolmen parhaan vuo-
den keskiansio 55 - 59 ikdvuoden vdlilld.

STP-jtirjestelmiistd ei makseta perhe-eldkkeitd. Tyontekijdt kuuluvat kui-
tenkin TCt-rynmahenkivakuutukseen kuten toimihenkilotkin.Tdstd va-
kuutuksesta maksetaan kuolemantapauksessa kuusinkertaisen perus-
miiiiriin suuruinen kertakorvaus. Huollettavista lapsista maksetaan kerta-
korvaukseen lisid.

Tyo kyvyttomyysetu u ks i a m a ksetaa n AG S-jd rjeste I m iistd. J d rjeste I maqle
maksetaan sai rausaja n piiivdrahaa ja tasasuu ru ista tyokyvyttomyyseld-



kettd, jotka tdydentiivdt lakisddteisid etuuksia.Tyokyvyttomyyseldkettd
maksetaan alle 65-vuotiaalle vakuutetulle, jonka tyokyky on alentunut vii-
h i nt66 n neljd n neksel ldi. Tyokyvyttdmyyden on tdytynyt kestdi vdh i ntddn
90 pdivdd. Suurin maksettava eldke on 2 500 kruunua kuukaudessa.

STP-eldkkeiden indeksikorotukset ovat harkinnanvaraisia samoin kuin
ITP-eldkkeiden. Korotukset ovat seuranneet hintojen kehitystd. Eldkeoi-
keus siiilyy ilman odotusaikoja, mutta eldkkeen maksaminen edellyftdd,
ettd tydntekijii on kuulunut vakuutukseen viihintddn kolme vuotta 55 vuot-
ta tdytettyddn.

Vakuutusmaksut ja verotus

ITP- ja STP-vakuutukset ovat kokonaan tydnantajan rahoittamia. ITP-
maksu on keskimiidrin 6 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta, mak-
su mddrdtddn yksilollisesti vakuutusmatemaattisten periaatteiden mu-
kaan. STP-maksu on keskimddrin 3,3 % vuonna 1995. Ty6nantaja mak-
saa yksin myos AGS- ja TGl-vakuutukset. AGS -maksu on 0,95 o/o kale-
tuista palkoista ja TGl-maksu toimihenkildistd 57 kruunua kuukaudessa
ja tyontekijoistii 0,55 % palkoista.

Sopimuseldkkeiden vakuutusmaksut ovat mddrdtyin edellytyksin verovd-
hennyskelpoisia tyonantajalle. Vakuutusmaksuja ei lueta tydntekijdn ve-
rotettavaksi tuloksi. Maksussa olevat eltikkeet ovat veronalaista tuloa.
Sen sijaan TGL-etuuksista ei peritii veroa.

5. Ty<issd tai eldkkeelld toisessa maassa

Ruotsia sitoo sosiaalituruaa koskeva EU-asetus 1408171 ja sen toi-
meenpanoasetus 574172, joissa on mddrdyksi6 toisen sopimusvaltion va-
kuutukseen kuulumisesta ja vakuutusaikojen hyvdksilukemisesta sekd
el5kkeiden mddrdytymisestti ja maksamisesta toiseen maahan EU- ja
ETA-alueella. Asetukset koskevat ainoastaan EU- ja ETA-maiden kansa-
laisia. Sen lisiiksi pohjoismaiden vdlilld on uusi 1.1. 1994 voimaan tullut
sosiaaliturvasopimus. Sopimuksella on merkitystd ldhinnd niille pohjois-
maissa asuville ja tyoskenteleville, joihin ei sovelleta EU-asetuksen sddn-
noksid. Mainitut asetukset ja sosiaaliturvasopimus koskevat ainoastaan
lakisddteistii eliiketurvaa eli Ruotsissa kansaneliikkeitii, niihin maksetta-
via lisid, yleisid lisdeldkkeitd sekd osa-aikaeldkkeitd. Sen sijaan tyomark-
kinasopimuksiin perustuviin eldkejdrjestelmiin niitd ei sovelleta. Nditd
asetusten ja sopimuksen mddriiyksiS ei tiissii tarkastella ldhemmin.

Kansaneliikkeiden myontiimisedellytysten yhteydessd on kerrottu tilan-
teista, joissa vakuutusturva kansallisen lainsdiiddnnon mukaan sdilyy ul-
komailla oleskelun aikana (ks. kohdat 2.1.4. ja2.1.5.). Pdriisddntoisesti
kansaneliike maksetaan ulkomaille vain Ruotsin kansalaiselle, jolla on
oikeus yleiseen lisdeldkkeeseen.

Ku n ruotsa lai nen tyontekijd tyoskentelee ruotsalaisen tyonantajan pa lve-
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luksessa ulkomailla, yleinen lisiieliiketurva sdilyy Ruotsissa. Karttunut oi-
keus yleiseen lisdeldkkeeseen maksetaan eldkkeensaajan kansalaisuu-
desta ja asuinmaasta riippumatta.

ITP- ja STP-jdrjestelmiin kuuluminen on yleensd pakollista myos Ruotsis-
sa tyoskenteleville ulkomaalaisille siintikin tapauksessa, ettd heilld on
tydnantajan jdrjestdmd lisdeldketurva kotimaassaan. Ulkomaisen yrityk-
sen on jdrjestettdvd Ruotsissa ty6skenteleville ty6ntekijoilleen sopimus-
elSketurva, vaikka yritystd eiolisi rekisterdity Ruotsissa. Kun ruotsalainen
tyontekijii tyoskentelee ruotsalaisen tyonantajan palveluksessa ulko-
mailla, tulee tyonantajan jdrjestdd hiinelle vuonna 1985 solmitussa tyo-
ehtosopi m u ksessa sovittu viih i m mii isl isiield ketu rva. Vaku utu ksia myon-
tiivdt samat eldkeyhtiot kuin sopimuselSkkeitiikin. Vapaakirjaoikeus ITP-
jdrjestelmdn vanhuuseliikkeeseen ja perhe-eltikkeeseen sdilyy ja eldke
haksetaan ulkomaille, kun muut eldkkeen myontiimisehdot tiiyttyvdit.
Tyokyvyttomyyseldkkeeseen ei synny vapaakirjaoikeutta.

6. Vireillti olevia uudistuksia

6.1 . Uusi vanhuuselikejirjestelmd

Yleistd

Ruotsin vanhuuseldkejdrjestelmdn perusteellinen uudistaminen on kiiyn-
nistynyt. Valtiopdivit hyvdksyi 8.6.1994 suurella enemmist6lld yleisen e-
ldkejdrjestelmiin u ud ista m isen pddperiaatteet. E hdotu ksen u udeksi van-
huuseldkejdrjestelmdksi teki parlamentaarisesti koottu Eldketyoryhmd
hel m i ku uss a 1 994 jdttd mdssdii n m ieti nnossd "Reformerat pensionssys-
tem". Vuodesta 1991 tyoskennellyt Eldketyoryhmi jatkoi vuosina 1984 -
90 toimineen Eldkevalmistelukomitean tyotd. Eliikevalmistelukomitea jiit-
ti mietintonsd "Allmdn pension" vuonna 1990. Komitea tarkasteli mm. elii-
keturvan tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksia, mutta ei vielS tehnyt
va rsi naisia eld kejdrjestel mdn m u utosehdotu ksia.

Valtiopdivien hyvdksymd hallituksen esitys sisdlsi ainoastaan uuden elii-
kejdrjestelmdn suuntaviivat. Hallitus aseftikin kesdkuussa 1994 viiden
eliikeuudistuksen takana olleen puolueen edustajista muodostetun ns.
toteuttamistydryhmdn jatkamaan eldkeuudistuksen toteuttamista yhdes-
sd sosiaaliministerion kanssa.

Uudessa vanhuuseldkejdrjestelmdssd yleisen lisdeldkkeen tilalle tulee
tuloperusteinen vanhuuseliike ja kansaneldkkeen ja siihen maksettavan
eldkelisdn tilalle takuueldke. Erillistd osa-aikaeldkettd ei uudessa jdrjes-
telmdssii ole. Sosiaaliministerio julkaisi kesdkuussa 1995 muistion, joka
sisdltdd luonnoksen laiksi tuloperusteisesta vanhuuseldkkeestd (Lagen
om inkomstgrundad Alderspension, LIP), luonnoksen tiimiin lain erillisek-
si voimaantulolaiksi sekd luonnoksia ehdotusten edellyttdmistd muutok-
sista nykyisiin lakeihin. Muistio ja lakiluonnokset ovat olleet lausunto-
kierrokieila syksyn aikana. Lain tuloperusteisesta vanhuuseldkkeestd on



ehdotettu tulevan voimaan 1.1.1997. Ehdotuksen mukaan tuloperus-
teinen vanhuuseldke alkaisi karttua 1.1.1997. Uuden lain mukaisia eldk-
keitd alettaisiin maksaa vuoden 2000 alusta. Takuueldkkeitd koskeva laki-
luonnos valmistuu aikaisintaan vuoden 1995 lopussa.

Seuraavassa uutta eliikejiirjestelmdd on kuvattu jo tehtyjen periaatepiid-
tosten mukaisena. Kysymykset, joista toteuttamistyoryhmdssti ei ole saa-
vutettu poliittista yksimielisyyttd taijoiden kdsittely on kesken, on mainittu
erikseen.

Eldkejdrjestelmdn raken ne

U udistu ksen jiilkeen lakisddteinen eldketurva muodostuu tyonteon perus-
teella karttuvasta tuloperusteisesta vanhuuseldkkeestd (inkomstgrundad
ilderspension) ja asumisen perusteella karttuvasta takuueliikkeestii
(garantipension), jolla turvataan viihimmiiiseldke niille, joiden muut elSk-
keet jddvdt pieneksi tai joilla ei ole niihin oikeutta lainkaan. Tuloperustei-
nen vanhuuseldke ja ehdotuksen mukaan myds tyomarkkinasopimuksiin
perustuvat elSkkeet vdhentdviit takuueldkettd siten, ettd takuueldkettd ei
makseta lainkaan, kun niimd eldkkeet ylittdvdt miitirdtyn rajan. Sitd, vd-
hentdvdtko sopimuseliikkeet takuueldkettd, ei kuitenkaan ole vield rat-
kaistu.

Tuloperusteinen vanhuuseldke muodostuu kahdesta osasta. Toinen on
jakojdrjestelmdperiaatteella rahoitettava tuloeldke (inkomstpension) ja
toinen tdysin rahastoitu vakuutusmaksueldke (premiepension). Molem-
mat eldkkeet mddrdytyvdt vakuutetulle karttuneiden vakuutusmaksujen
mdiiriin mukaan. Tuloeldkkeen vakuutusmaksuja ei kuitenkaan rahastoi-
da vaan eliike mddrdytyy laskennallisen vakuutusmaksukarttuman mu-
kaan, kun taas vakuutusmaksueldkettd varten kootut maksut rahastoi-
daan ja el6ke mddrdytyy yksityisvakuutusten tapaan maksujen ja niille
saadun tuoton perusteella.

Tuloperusteinen vanh uuseldke

Tu loperusteinen vanhuuseldke perustuu koko ty6historian aikana karttu-
neisiin vakuutusmaksuihin. Vuosittain vakuutusmaksua karttuu 18,5 o/o

eltikkeen perusteena olevista tuloista. Tuloilla on yliiraja, joka on 7,5 ker-
taa perusmiiiirtin suuruinen kuten nykyisessd yleisessd lisiieliikkeessd-
kin. Tdtd ansiokattoa tarkistetaan palkkojen kehityksen mukaan ns.
tuloindeksilld eikd hintaindeksilld kuten nykyisin. Jos tyontekijdn vuositu-
lot ovat alle 24 % perusmddrdstti (8568 kruunua vuonna 1995), ei tdstii
tulosta kartu eldkettd. Eldkettd ei koskaan kartu sellaisesta tyosuhteesta,
jossa vuositulo on alle 1 000 kruunua. Kun ndmd rajat ylittyvdt, karttuu
eldkettd kuitenkin ensimmdisestd kruunusta. Eldkettd karttuu myos usei-
den sosiaalivakuutusetuuksien maksuajoilta sekii alle 4 vuotiaan lapsen
huollon perusteella. Nai[a ajoilta maksetaan myos vakuutusmaksut.

Vakuutusmaksu on vakuutusmatemaattisesti mitoitettu niin, ettd 40 tyo-
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vuoden perusteella karttunut eldke olisi noin 55 -60 % tyontekijdn loppu-
palkasta, jos hdn siirtyy eldkkeelle 65-vuotiaana ja hdnen tulokehityksen-
sd on ollut tasainen ja seurannut keskimddrdistd yleistd palkkakehitystd.

ElSkettd voi kartuttaa 16 vuoden iSstd ilman yldikdrajaa. Tyosopimuksia
siiiitelevdn lain mukaan tyontekijdl16 on oikeus sdilyttdd tyopaikkansa 67
vuoden ikddn. Tdstd on kuitenkin voitu poiketa tyoehtosopimuksin, u-
seimmissa tyopaikoissa irtisanomisikd onkin nykyisin 65 vuotta. Sopi-
muskdytdntod pyritddn tdltd osin muuttamaan. Eldkkeelle voi uudessa
vanhuuseldkejdrjestelmiissd siirtyd 61 vuoden idstd haluamanaan ajan-
kohtana. Eldkkeen mddrdytymistavasta johtuen eliike on sitti pienempi,
mitd aikaisemmin eldkkeelle siirrytddn.

Vakuutusmaksusta 1 6,5 %-yksikkod kartuttaa tuloeldkettd ja 2 %-yksik-
koii vakuutusmaksueldkettii. Jokaisella vakuutetulla on kaksi eldketiliii,
molempia eldkkeitd varten omansa. Koska tuloeldke perustuu jakojdrjes-
telmidn eikd vakuutusmaksujen rahastointiin, on tuloeliiketilivain lasken-
nallinen tili. Tilille kirjataan vuosittain karttunut vakuutusmaksun lasken-
nallinen mddrd ja indeksikorotus. Lakiesityksen mukaan laskennallista
el6kepddomaa hyvitetiitin vuosittain ikdluokan kuolleisuudesta johtuvalla

KUVA 2: Eldketurvan rakenne eldkeuudistuksen
jdlkeen ilman vakuutusmaksueliikettii 1
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tekijEilld ja viihennetddn hallintokuluilla. Eldkkeelle siirrytttiessii koko
karftunut eldkepddoma muutettaan eldkkeeksi jakamalla se mddrditylld
jakoluvulla. Jakoluluvun suuruuteen vaikuttaa keskimtiiiriiinen jdljelld ole-
va elinaika ja elSkkeellSoloajan oletettu reaalipalkkakehitys. Lopullinen
jakoluku mddrdtddn vasta sen vuoden alussa, jona ikdluokka tiyttdidi 65
vuotta. Jos eldke otetaan sitd ennen, mddriitddn eldke alustavalla jakolu-
vulla.

Vakuutusmaksueldkettd koskeva selvitystyo on vield kesken. Rahasto-
ivan jdrjestelmdn vakuuttamiseen ja piiiioman hoitoon liittyvien kysymys-
ten selvittely on annettu erityiselle selvitysmiehelle, jonka odotetaan anta-
van esityksensd keviiiille 1996. Valtiopiiivdt hyvdksyi kuitenkin periaate-
pddtoksessddn jdrjestelmdn suuntaviivat, joiden pohjalta tuloperusteista
vanhuuseldkettd koskevan lakiesityksen vakuutusmaksueldkettd koske-
vat perussdddokset on laadittu. Seuraavassa on kuvattu nditd vakuutus-
maksueldkkeen peruspii rteitd.

Jokaisella vakuutetulla tulee olemaan vakuutusmaksueldkettii varten toi-
nen eldketili, johon 2 %-yksikkod kokonaisvakuutusmaksusta talletetaan
vuosittain. Maksut rahastoidaan viranomaisen hyvdksymiissd rahastoja
hoitavassa yrityksessd. Ehdotuksen mukaan vakuutettu voisi itse pddt
tdii, mihin ndistd yrityksistd hdn maksunsa sijoittaa.

Vakuutusmaksueliike mddrdytyy kertyneiden vakuutusmaksujen ja niille
saadun todellisen tuoton mukaan. Pdiioma muutetaan eliikkeeksi vakuu-
tusperiaatteiden mukaisesti, kuitenkin miehille ja naisille samoilla eh-
doilla. Ehdotuksen mukaan vakuutettu voi jossain miidrin itse pddttdd
karttuneiden eliikevarojen kdytostd. Eldkkeen voi ottaa 61 vuoden idstd
alkaen joko loppuelSmdksi tai lyhyemmdksi viiden tai kymmenen vuoden
mddriiajaksi, jolloin eldkkeen vuosittainen mddrd on suurempi. Yhtend
valinnanmahdollisuutena voisi olla myos perhe-eldketurvan parantami-
nen. Tiiltd osin selvitystyo on kesken.

Takuueldke

Taku ueldkettd maksetaa n va ltiopti ivien hyvd ksymd n periaatepdiitoksen
mukaan vdhimmiiiseldketason turvaamiseksi, kun muut eltikkeet jddvdt
pieniksitai niitd ei makseta lainkaan. Takuueldke maksetaan aikaisintaan
65 vuoden iktiiselle. Tiiyden takuuelSkkeen saaminen edellyttdd 40 asu-
misvuotta kuten nykyinen kansaneltikekin. Takuueliikettd maksetaan yk-
siniiiselle eldkkeensaajalle, jonka muut eliikkeet yhteensii ovat enintiiiin
kolminkertaisen perusmddrdn suuruiset ja naimisissa olevalle, jos muut
eliikkeet ovat enintddn 2,655 kertaa perusmddrddn suuruiset. Tuloperus-
teinen vanhuuseldke otetaan huomioon takuueldkettd mddrdttdessd. Si-
td, miten muut eldkkeet vaikuttavat takuueldkkeen mtiiiriidn, ei vielti ole
ratkaistu. El6ketyoryhmiin ehdotuksen mukaan tyomarkkinasopimus-
eliikkeet vdhentdisivdt takuueliikettd, mutta yksityiset eliikkeet eiviit vd-
hentdisi. Seuraavassa takuueliikkeen mddrdytymistii kuvataan tdmdn
ehdotuksen pohjalta.
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Tdysitakuueldke maksetaan, jos eldkkeensaajalla ei ole tuloperdistd van-
huuseliikettd eikd sopimuseldkettd lainkaan tai ne ovat enintddn 0,4 ker-
taa perusmtidrdn suuruiset. Takuueliikkeitii tarkistetaan hintaindeksin
mukaan ja niiden laskennassa kiiytettdviiii perusmiidrdd kutsutaan siksi
myos hintaperusmdiiriiksi (prisbasbeloppet). Eldke on yksindinenlle eldk-
keensaajalle 2,1 kertaa ja naimisissa olevalle 1,87 kertaa perusmddrdn
suuruinen ja siis nykyistd kansaneltikettd huomattavasti suurempi. Eldke
on kuitenkin kokonaan veronalaista tuloa eik6 siitd myonnetd verotukses-
sa erityistd perusvdhennystd, jonka johdosta nykyisin pelkdn kansan-
eldkkeen varassa eldvdn ei taruitse maksaa eldkkeestd veroa.

Jos tuloperusteinen vanhuuseldke ja tyomarkkinaperusteinen sopimus-
eltike yhteensii ovat yli 0,4 kertaa mutta alle 3 kertaa perusmddrdn suu-
ruiset, maksetaan takuueliikettd niiden lisdksi kaksiportaisen asteikon
mukaan. Yksindisen eldkkeensaajan kokonaiseldke muodostuu seuraa-
vasti:

1 . Jos muut ansaitut eliikkeet ovat 0,4 - 2,0 kertaa perusmdiirdn suurui-
set, on kokonaiseldke:2,0 kertaa perusmiiSrd + 25 % ansaituista muista
eliikkeistii (0,1 - 0,5 kertaa perusmddrd) = 2,1 - 2,5 kerlaa perusmddrd.

2. Jos muut ansaitut eldkkeet ovat 2,0 - 3,0 kertaa perusmiiiirdn suurui-
set, on kokonaiseliike:2,5 kertaa perusmddrd + 50 % ansaituista muista
eliikkeistii siltd osin kuin ne ovat 2,0 - 3,0 kertaa perusmddrdn suuruiset
(0 - 0,5 kertaa perusmddrd) = 2,5 - 3,0 kertaa perusmddrd.

Esimerkki: Jos yksiniiisen eldkkeensaajan muut eldkkeet ovat yhteensd
2,5 kerlaa pe rusmiiti rd n su u ru iset, hd nen kokonaisel kkeensii mddrdytyy
seuraavasti: Eliikkeen pohjaosa on 2,0 kertaa perusmiidrd. Siihen lisd-
tiE,n 25 % muista eldkkeistd siltd osin kuin ne ovat enintdan 2,0 kertaa
perusmddrdn suuruiset eli 25 o/o x 2,0 perusmddrdd = 0,5 perusmiiiiriiii.
Tdhdn lisdtiidn 50 % siitd osasta muita eldkkeitd, jotka ylittdvdt 2,0 kertaa
perusmdiirdn eli 50 o/o x 0,5 perusmdiirdd = 0,25 perusmddrdd. Kokonais-
eldke on siten 2,0 + 0,5 + 0,25 = 2,75 kerlaa perusmddrd.

Naimisissa olevan eldkkeensaajan eliike lasketaan samojen periaattei-
den mukaisesti, mutta takuueliikkeen maksaminen lakkaa, kun el6kkeen-
saajan muut eldkkeet ovat 2,655 kertaa perusmddrdn suuruiset. Oikeus
taku ueldkkeeseen ja eliikkeen su u ru us ta rl<istetaan vuositta i n.

Tdmdn hetkisten suunnitelmien mukaan takuueldkkeitii alettaisiin mak-
saa vuoden 2000 alusta. Takuueliikettd maksettaisiin silloin vuonna 1935
ja sen jdlkeen syntyneille. Ennen vuotta 1935 syntyneille maksettaisiin
siirtymdajan takuueldkettii.

Elikkeiden tarkistaminen

Tuloperusteisen vanhuuseliikkeen karttunutta eliikeoikeutta tarkistetaan
tuloeldkkeen osalta vuosittain vakuutettujen tulojen kehityksen mukaan
ns. tuloindeksilld (inkomstindex). Tuloiksi lasketaan ehdotuksen mukaan
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myos eldkeoikeutta kartuttavat sosiaalietuudet. Lakiesitykseen sigqltyy
ehdotus tdmd n i ndeksi n mdd rdytymisestd, mutta esityksen perustel u issa
korostetaan, ettii indeksin lopullisesta muodosta pddtetddn vasta sitten,
kun rahoitusta koskevat pSdtokset tehdddn. Esityksen mukaan indeksid
mddrdttiiessd otettaisiin huomioon vain ne tulot, jotka ovat alle 7,5 kertaa
perusmearan suuruiset ja vain alle 65-vuotiaiden tulot.

Maksussa olevia tuloeldkkeitd tarkistetaan ns. sopeutusindeksilld. So-
peutusindeksi lasketaan tuloindeksin vuosimuutokse_n perusteella siten,
ettd muutoksesta vdhennetdiin tietty sopeutustaso. Sopeutustaso on Se
oletettu reaalipalkkakehitys, jota kdytetddn eldkkeitd mddrdttiiessii kdy-
tettdvdd jakolukua laskeftaessa. Sopeutustasoa ei ole vielii lopullisesti
pddtetty.-Lakiesityksessd on kdytetty Eldketyoryhmiin ehdottamaa 1,5
prosenttia.

TakuuelSkkeitii tarkistetaan hintojen kehityksen mukaan.

Rahoitus ja hallinto

U usi eldkejdrjestelmd on suuri mmaksi osaksi jakojirjestelmddn pergslu-
va. Takuueldke on tarkoitus rahoittaa kokonaan yleisin verovaroin. Tulo-
perusteisen vanhuuseltikkeen tuloeldkeosa perustuu jakojdrjestelmddn.
eEfkeet rahoitetaan tyontekijd- ja tyonantajamaksuin. Lisdksi valtio tai
sosiaalietuuden myontdvd laitos maksaa vakuutusmaksut joiltakin sellai-
silta ajoilta, joilta kbrttuu eliikettd vaikka vakuutetulla ei ole tuloja.. Nykyi-
sestd 

-yleisestd 
elSkerahastosta on tarkoitus tgndi puskurirahasto tulo-

eldkke-en rahoitusta varten. Puskurirahasto voisi kuitenkin olla nykyistd
rahastoa pienempi. Valtiopdivien periaatepidtoksen mukaan puskurira-
haston varat eivdt koskaan saa alittaa puolen vuoden eldkemenoa vas-
taavaa mddrdd. Tuloperusteisen vanhuuseldkkeen vakuutusmaksueld-
keosa perustuu tdyteen rahastointiin.

Tuloperusteisen vanhuuseldkkeen vakuutusmaksun tasoksi on sovittu
1 8,5' o/o. Eldketyoryh mdn ehdotuksen mukaan vakuutusmaksu jaettaisiin
tasan tyonantajien ja tyontetcijoiden kesken siten, ettd molemmat maksai-
sivat 9,25 % palkasta, mutta tyontekijdt vain eldkkeen perusteena olevan
pal ka n osastb ja tyonantajat koko pa I kasta. Eldkepal kkakaton .yl ittdvdstd'palkan osasta perittdvd tyonantajamaksu olisi erillinen veroluonteinen
bosiaalivaku utuimaksu. Valtiopdivien hyvdksymien ptiiiperiaatteiden mu-
kaan tdmii eldkepalkkakaton ylittdvtistd tulosta perittdvd tyonantajam.ak-
su on 9,25 o/o. 56, miten eldkkeen perusteena olevasta tulosta perittdvd
varsinainen vanhuuseldkemaksu jaetaan tyontek'rjoiden ja tyonantajien
kesken on edelleen ratkaisematta-Ainoastaan vuoden 1995 alusta perit-
tdvdstd 1 % : n tyOntekijii maksusta on sovittu. Esitys vaku utusma ksujd rjes-
telyistd annetaan viimeistddn kevddn 1996 aikana.

Vanhuuseldke on uudessa eldkejdrjestelmiissd muista eldkkeistd erilli-
nen vakuutus. Tyokyvyttomyyselhkkeet on tarkoitus siirtdd osaksi sai-
rausvakuutusta. lrle iahoitettldisiin nykyisten suunnitelmien mukaan ylei-
sin verovaroin. Perhe-eldkkeet sdilyisivdt eldiketyoryhmdn ehdotuksen
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mukaan muuten entiselliiiin, mutta eldkkeet mddrdytyisiviit uuden van-
huuseldkejdrjestelmdn mukaan. Eldkkeet rahoitettaisiin yleisin verova-
roin, mutta niiden samoin kuin vanhuuseldkkeiden hallinnosta vastaisi
edelleen Riksfdrsiikringsverket (RFV). Riksforsdkringsverket hoitaisi
myos vakuutusmaksueldkkeen hallinnon, ainoastaan rahastojen sijoitus-
toiminnasta huolehtivat erilliset yksityiset ja valtion omistamat yritykset.

Jdrjestelmdn voimaantulo

U usi jdrjestel md tu lee voi maa n asteittain. Si i rtymdka utta koskevat mdd r5-
ykset kootaan erilliseen voimaantulolakiin, jota koskeva lakiluonnos on
ollut lausuntokierroksella yhdessti tuloperdistti vanhuuseldkettd koske-
van lain kanssa.

Lakiluonnoksen mukaan vuonna 1954 ja myohemmin syntyneet saavat
eldkkeensd kokonaan uuden eldkejdrjestelmdn mukaan. Vuonna 1934 ja
aikaisemmin syntyneet saavat eldkkeensd kokonaan nykyisen jdrjestel-
mdn mukaan, kuitenkin niin ettd kansaneldkkeen ja eldkelisdn tilalle tulee
vuoden 2000 alusta erityinen siirtymdkauden takuueldke. Vuoden 2OO1
alusta tarkistetaan myos nykyisen jdrjestelmdn mukaiset elSkkeet sopeu-
tusindeksillii.

Vuosina 1935 - 1953 syntyneiden eldke mddrdytyy osittain vanhojen ja
osittain uusien lakien mukaan. Uuden jdrjestelmdn mukaisia mddrSyksid
eldkkeen maksamisesta ja eldkkeelle siirtymisestd sovelletaan myos hei-
hin. Aikaisin eldkeikd on siten 61 vuotta nykyisen 60 vuoden sijasta. Ndille
ikdluokille taataan vdhintddn sen suuruinen el6ke kuin heille on vuoden
1994 loppuun mennessd karttunut nykyisten eldkelakien mukaan.

6.2. Muita vireilli olevia uudistuksia

Ty6kyvyttomyyselSkkeiden myontii misehtoja on ti uken nettu useaan ker-
taan 90-luvun aikana. Viimeiset uudistukset tulivat voimaan 1.10.1995.
Niistd on kerrottu kohdassa 2.1.6. Vuoden 1997 alusta on eldkkeen
myontdmisedellytyksid tarkoitus edelleen tiukentaa siten, ettd 60 vuotta
tdyttdneitd koskevat lievemmiit my6ntiimisedellytykset poistetaan. Eldke-
u ud istu ksen yhteydessii toteutettava n tyokyvyttomyyseld keva ku utu ksen
uudelleen jdrjestelyn suunnittelu on annettu sairaus- ja ty6tapaturmaty6-
ryhmdn tehtdvdksi. Tyoryhmdn huhtikuussa 1995 saamien uusien ohjei-
den mukaan ldhtokohtana on, ettii tyokyvyttomyyseldkkeet yhdistetddn
sai ra usva ku utu kseen. Tyoryh mdn mddriia ika paaftyy 31 . 1 2.1995.

Perhe-eldkkeiden sopeuttaminen uuteen van huuseldkejdrjestelmddn sel-
vitetdiin erillisessd tyoryhmdssd vuosien 1995 ja 1996 aikana. Valtiopdivi-
en hyvdksymd periaatepd6tos ei sisdltdnyt perhe-eliikkeitii koskevia
kannanottoja.
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 Saksan markka (DEM)= 3.016 FIM (keskikurssi lokakuu
1ees)

Saksassa pakol linen, lakisddteinen eldketurva perustuu tyontekoon, asu-
miseen perustuvaa viihimmdiseliiketurvaa ei ole. Niill6, jotka eivdt kuulu
pakollisesti lakisddteiseen eldkevakuutukseen, on mahdollisuus liittyd sii-
hen vapaaehtoisesti.

Pakollisesti vakuutettuja ovat kaikki palkkatyotd tekevdt, oppisopimus-
suhteessa olevat sekd osa itsendisistii ammatinharjoittajista. Eldkeva-
kuutuksesta samoin kuin muista sosiaalivakuutuksista on sSSdetty sosi-
aalilaissa (Sozialgesetzbuch). Sen soveltamispiiristd on vapautettu joita-
ki n tyontekijiiryhmid, joiden eltiketurvasta on sdddetty eril lislaeilla.

Sosiaalilakia on sovellettu vuodesta 1992 lShtien sekd ruumiillista tyotd
tekeviin tyontekrlOihin ettii toimihenkiloihin. Aikaisemmin erilliset tyonteki-
joiden ja toimihenkiloiden eldkevakuutukset muodostavat ndin yhtenai--sen 

kokonaisuuden. Niilld on kuitenkin edelleen erilliset hallinto-organi-
saatiot. Myos kaivostyontekijoihin sovelletaan sosiaalivakuutuslakia, mut-
ta laissa on heitii koskevia erityismddrdyksid. Etuudet poikkeavat siksi
jonkin verran tyontekijoiden ja toimihenkiloiden etuuksista. Kaivosmiesten
eldkevakuutuksella on myos oma hallinto-organisaationsa.

Itseniiisistii ammatinharjoittajista sosiaalivakuutuslakia sovelletaan mm.
itsendisiin opettajiin ja hoitoalan ammattilaisiin kuten kdtiloihin sekd ran-
nikkolaivureihin ja kdsityoldisiin. Ndiden ammatinharjoittajien eldketurva
on siten samanlainen kuin kohdassa 3.1. on kerrottu tyontekijoiden ja toi-
mihenkiloiden eldketurvasta.

Sosiaalilain soveltamispiiristd on vapautettu mm. valtion virkamiehet, ar-
meijan palveluksessa olevat, tuomarit sekd joitakin muita julkisen sektorin
tyontekijoitd, joiden eldketurvasta on sdddetty erikseen. Myos maanviljeli-
joiden sekii taiteilijoiden ja free-lancer-toimittajien ja kirjailijoiden eldketur-
vasta on sdddetty erillisillii laeilla.

Suurin osa itsendisistd yrittdjistti jdd pakollisen, lakisadteisen eldkeva-
kuutuksen ulkopuolelle. Joillakin ns. vapaiden ammattien harjoittajilla ku-
ten lddkdreilld, apteekkareilla, lakimiehilld ja arkkitehdeilld on kuitenkin
omia ammatillisia eldkevakuutuksia. Ne ovat pakollisia ammatissa toimi-
ville, mutta ne eiviit ole lakisdtiteisid eivdtkd siten kuulu lakisddteiseen
sosiaalivakuutukseen.

Tyonantajan vapaaehtoisesti jdrjestdmd lisiieliiketurva on Saksassa
yleist6. Arviolta 50 prosentille yksityisen sektorin tyontekijoistd on jdrjes-
tetty tiillaista lisiieldketurvaa. Lisiiksi julkisen sektorin tyontekijoilld on
omat I isdeliikej drjestel md nsd.



2. Vdh im mdiseldketu rva

Saksassa ei ole vdhimmdiseldkejdrjestelmiid eikd erityisid eldkeldisille
maksettavia etuuksia. Jos eldkeldisen tai eldkeikdisen toimeentulo ei ole
riittdvii, hdnelle voidaan maksaa yleistd toimeentulotukea. Toimeentulotu-
keen voidaan maksaa lisdosaa vanhuksen tai tyokyvyttomdn erityisiin
menoihin.

3. Tytieldketurva

3. 1 . Tytintekij6iden ja toim i hen ki ltiiden eliiketurva

Tyontekijoiden lakisiidteinen eldketurva on perdisin vuodelta 1889, jolloin
annettiin ensi mmdinen tyokyvyttomyys- ja vanhuusvakuutuslaki. Toimi-
henkiloitd koskeva ensimmdinen laki annettiin vuonna 1911. Tyontekijoi-
den ja toimihenkiloiden eltiketurva yhtendistettiin vuonna 1957,jolloin eld-
keturvaa muutoi nki n uudistettii n merkittdvtisti. Seuraava huomattava uu-
distus tehtiin vuonna 1972, jolloin mm. itsentiiset yrittdjdt ja kotididit saivat
mahdollisuuden liittyd vakuutukseen. Vii meinen laaja reformi kiiyn n istet-
tiin vuonna 1992. Uudistuksessa mm. yhtentiistettiin lainsddddntod, muu-
tettiin eldketurvan rahoituksen jakautumista sekd eltikkeiden laskukaa-
vaa, indeksitarkistusmenettelyd ja eldkei kid.

Saksojen yhdistymisen (vuonna 1 990) jdlkeen aikaisempi Saksan liittota-
savallan eltiketurvaa koskeva lainsiidddnto on saatettu asteittain voi-
maan myos ns. uusissa osavaltioissa. Yhteniiistd lainsddddntod on pdd-
piirteissddn sovellettu vuoden '1992 alusta, jolloin kaikki entisen DDR:n
lainsiiddiinnon mukaiset eliikkeet muutettiin liittotasavallan lainsdd-
ddnnon mukaisiksi. Useita siirtymdkauden mddrdyksiii on kuitenkin edel-
leen voimassa. Niilld on mm. turvattu aikaisempi eliikkeen taso. Eldke
voidaan edelleen vuoden 1996 loppuun asti myontdd entisen DDR:n lain-
sdiidiinnon mukaisena, jos eldke ndin laskettuna on suurempi kuin uuden
Saksan lainsddddnnon mukainen eldke. Siirtymdkauden mdtiriiyksiin on
joiltakin osin viitattu jdljempdnd.

3.1.,,1. Hallinto

Toimihenkiloiden eliikevakuutusta hoitaa koko maan alueella liittotasaval-
lan toimihenkiloiden vakuutuslaitos (Bundesversicherungsanstalt ftir An-
gestellte, BfA). Tyontekijoiden eldkevakuutuksen hoito on puolestaan
hajautettu 23:lle alueelliselle vakuutuslaitokselle (Landesversicherungs-
anstalten, LVA).

Kol mella ammattiryh mdlld on kuitenkin omat vakuutuslaitoksensa. Liitto-
tasavallan rautateiden tyontekrloiden eldkevakuutusta hoitaa liittotasaval-
lan rautateiden vaku utuslaitos (Bundesbahn-Versicherungsanstalt), me-
renkulkualan tyontekijoiden ja toimihenkiloiden vakuutusta merenkulki-
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joiden vakuutuskassa (Seekasse) ja kaivosalalla tyoskentelevien vakuu-
tusta liittotasavallan kaivostyontekijoiden vakuutuskassa (Bundesknapp-
schaft).

Vakuutuslaitosten
liitto (Der Verband

yhteisid asioita hoitaa Saksan eldkevakuutuslaitosten
Deutscher Rentenversicherun gstrti ger, VD R).

Kaikkien vakuutuslaitosten ja vakuutuslaitosten liiton hallinnosta vastaa-
vat tyontekijdt ja tyonantajat yhtd suurella edustuksella. Ainoastaan kai-
vostyontekijoiden vakuutuskassassa on tyontekij6iden edustus suurempi
(2/3) kuin tyonantajien (1/3).

Vaku utusmaksujen kokoamisesta huolehtivat sairausvakuutuskassat, jot-
ka toimittavat maksut edelleen eldkevakuutusta hoitaville laitoksille.

Lakisdiiteisen eldkevakuutuksen ylin valvonta on liittotasavallan tyo- ja
sosiaaliministeriolld (Der Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnung,
BMA).

3.1.2. Rahoitus

Eld kevaku utu ksen ra hoitus perustu u ja kojdrjestel m55 n. E ldkkeet rahoite-
taan pddosin tyonantaja- ja tyontekijiimaksuin, listiksi valtio osallistuu ra-
hoitukseen. Vuonna 1992 valtion maksuosuus eldkemenosta oli 19,4 o/o.

Sekd tyontekrldn ettd tyonantajan eldkevakuutusmaksu on 9,6 % palkas-
ta, yhteense 19,2 7o vuonna 1996. Vakuutusmaksun perusteena olevan
tulon yldraja on 96 000 markkaa vuodessa (n.290 000 FIM). Jos kuukau-
situlot ovat alle 610 markkaa (n. 1 840 FIM), maksaa tyonantaja koko
vakuutusmaksun yksin.

Jos kuukausitulot jatkuvassa toimessa ovat alle 590 markkaa (n. 1 780
FIM), ei vakuutusmaksuja peritd eikd eldkettii kartu. Vakuutusmaksuja ei
peritd myoskddn lyhyestii, mddrdaikaisesla tyostd, jos tyon kesto on etu-
kdteen sovittu taise on tyon luonteen vuol<siselvii. Tyo katsotaan lyhytai-
kaiseksi, jos se kestdd korkeintaan kaksi kuukautta tai 50 pdlivdd vuodes-
sa. Tyotulojen suuruudella eitdlloin ole merkitystii. TyontekijEi eitiillaisen
tyon perusteella ole vakuutettu. Useammat lyhytaikaiset tyot tai tyosuh-
teet saman vuoden aikana lasketaan kuitenkin yhteen, jolloin vakuutus-
maksu- ja vakuutusvelvollisuus voi syntyd.

Uusissa osavaltioissa vakuutusmaksupro$entit ovat samat, mutta vakuu-
tusmaksun perusteena olevan tulon yldraja ja muut tulorajat ovat mata-
lammat kuin vanhoissa osavaltioissa.

3.1.3. Verotus

Tyonantaja voi vdhentdd lakisddteiset sosiaalivakuutusmaksut verotuk-
sessa kokonaan, Tyontekijd voivdhentdd maksuista osan.
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Maksussa olevasta eldkkeestd vain osa on verotettavaa tuloa. Verotetta-
va osuus riippuu eliikkeensaajan iiistd eldkkeen alkaessa ja on sitii suu-
rempi, mitd nuorempi eliikkeensaaja on. Jos eliikkensaaja on 65-vuotias
eliikkeen alkaessa, on verotettava osuus vuosieldkkeestd2T %. Verotet-
tavasta osuudesta voidaan lisdksi tehdd viihennyksiti niin, ettd kdytdn-
noss6 pelkkdd lakisddteistd eldkettd saava eijoudu maksamaan veroa.

3.1.4. Vakuutusaika

Pakollista vakuutusaikaa on palkallinen tyoskentelyaika, oppisopimusai-
ka, varusmies- tai siviilipalveluaika, ns. lastenkasvatusaika sekd aika, jol-
ta va ku utetu I le ma ksetaa n sai ra usajan piiivdrahaa ta i tyottomyysetu utta.
Sosiaalilaissa ei ole alaikdrajaa vakuutukseen kuulumiselle. Hyvin lyhyi-
den tyosuhteiden tai vdhdisten ansioiden perusteella ei tyontekijdd kui-
tenkaan vakuuteta (ks. kohta 3.1.2.).

Pakollisen vakuutusajan lisdksi on olemassa useita muita ns. eliikeoi-
keudellisia aikoja, jotka vaikuttavat eldkeoikeuden syntymiseen ja eliik-
keen mddrdytymiseen. Jdljempdnd eri eldkelajien yhteydessd selvitete-
tiidn niiden merkitystd tarkemmin.

Eliikeoikeudellinen aika voidaan jakaa vakuutusmaksukausiin, maksuva-
pautusaikoihin ja ns. huomioon otettaviin aikoihin.

Vakuutusmaksukausia (Beitragszeiten) ovat pakolliset ja vapaaehtoiset
vaku utusmaksuajat. Pakollista vakuutusmaksuaikaa ovat edelld mainitut
pakolliset vakuutusajat. Myos sairaus- ja tyottomyyspdivdrahan maksua-
joilta maksetaan vakuutusmaksut. Pakolliseksi vakuutusmaksuajaksi lue-
taan myds ns. lastenkasvatusajat (Kindererziehungszeiten) vaikka va-
kuutetulta itseltddn ei peritd maksua ndiltd ajoilta. Lastenkasvatusaikaa
voidaan lukea hyvdksi kolme vuotta lapsen syntymiistd jommalle kum-
malle lapsen vanhemmista. Jos molemmat vanhemmat ovat lapsen huol-
tajia luetaan lastenkasvatusajat ldhtokohtaisesti didin eldkkeeseen. Van-
hemmat voivat kuitenkin sopia lastenkasvatusaikojen jakamisesta keske-
nddn haluamallaan tavalla. Tiillainen kirjallinen sopimus tulee toimittaa
vakuutuslaitokselle yleensd ennen lastenkavatusaikaa, silld muutoksia
voidaan tehdd takautuvasti vain kahden kuukauden ajalta. Lastenkasva-
tusaikojen hyvdksilukeminen edellyttdd, ettd lapsi on asunut Saksassa
kyseisen ajan.

lMaksuvapautusajoilla (beitragsfreier Zeiten) hyvitetS6n aikoja, joina
vakuutettu on estynyt tekemdstd tyotii ja maksamasta vakuutusmaksuja.
Maksuvapautusaikoja on kolmentyyppisid: ns. mukaanluettavat ajat
(An rech n u n gszeiten ), tu leva aika (Zurech n u n gszeit) ja ns. korvaava a i ka
(Ersatzzeit).

M u kaa n I uettavaa ai kaa ovat tyottomyysajat, pal kattomat sa i rausajat, ras-
kaus- ja iiitiysloma-ajat siltd osin kuin ndmd eivdt ole pakollista vakuutus-
aikaa sekd ajat, joina vakuutettu 16 vuotta tdytettyddn on kdynyt koulua
tai opiskellut ammattikoulussa tai korkeakoulussa ja suorittanut lopputut-
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kinnon. Koulu- ja opiskel uaikoja voidaan katsoa mukaanluettavaksi ajaksi
yhteensd enintddn 7 vuotta. Tdmdn ylittdvdltd ajalta voidaan maksaa
vapaaehtoisia vakuutusmaksuja. Mukaarirluettavaa aikaa on myos esim.
tyokyvyttomyyseldkkeen maksuaika.

Tuleva aika otetaan mm. tyokyvyttomyyseldkkeiden ja perhe-eliikkeiden
laskennassa huomioon kokonaan 55 vuoden tdyttdmiseen asti ja sen
jdlkeisestd ajasta kolmannes 60 vuoden ikddn asti.

Korvaavaa aikaa ovat erilaiset sotaan liittyvdit vakuutusmaksuttomat kau-
det. Niiti ei oteta huomioon eniiii vuoden 1991 jdlkeiseltd ajalta.

Huomioon otettavaa aikaa (Berricksichtigungszeit) on lapsenhoitoaika
lapsen syntymdstd siihen asti kunnes lapsi tdyttdd 10 vuotta siltd osin kuin
tatii aifda bi ole jo otettu huomioon lastenkasvatusaikana. Huomioon
otettavaa aikaa on myos aika, jonka vakuutettu on hoitanut kotona jatku-
van avun tarpeessa olevaa henkilod. Huomioon otettava aika vaikuttaa
eldkeoikeuteen ja eliikkeen mdiirdytymiseen vain rajoitetusti (ks. kohta
3. 1 .5. El6kkeen mtiiirdytyminen).

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eliikkeeseen

Oikeus eliikkeeseen edellyttdd viiden vuoden ns. yleisen odotusajan
(allgemeine Wartezeit) tdyttdmistd. Tdhdn aikaan luetaan vakuutusmak-
iukausien lisdksi korvaava aika (ks. kohta 3.1.4.). Yleinen elSkeikd sekd
miehilld ettd naisilla on 65 vuotta. Eldkkeen myontdminen 65 vuoden i6s-
sii ei edellytd tyonteon lopettamista. Vanhuuseldkkeen varhennus-
mahdollisuuksista on kerrottu kohdassa 3.1 .9.

Eldkkeen miiiirdytymi nen

Eldke mddrdytyy koko tyohistorian aikaisten tulojen ja vakuutusajan pi-
tuuden perusteella seuraavan kaavan mukaan:

KUUKAUSIELAKE = HENKILOKOHTAISET TULOPISTEET X ELAKE-
LAJIKERROIN X VOIMASSA OLEVA ELAKEARVO

tr Henkilokohtaistentulopisteiden laskemiseksi mddrdtddnvakuu-
tetun kunakin vakuutusvuonna ansaitsemat tulopisteet jakamalla
vakuutetun vakuutusmaksun perusteena olleet tulot kaikkien va-
kuutettujen vakuutusmaksun perusteena olleiden tulojen keskiar-
volla. Yksi tulopiste karttuu siten vakuutetulle, jolla on vuoden ajan
ollut kaikkien vakuutettujen keskimddrdisid ansioita vastaavat tu-
lot. Henkilokohtaiset tulopisteet saadaan, kun vakuutetun koko
vakuutusajan tulopisteiden summa kerrotaan tulokertoimella
(Zugangsfaktor), joka mddrdd mahdollisen varhennusviihennyk-
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sen tai lykkdyskorotuksen suuruuden. Kerroin on yksi silloin, kun
vdhennystd tai korotusta eitehdd.

Eldkelajikerroin vaihtelee eri eldkelajeissa. Vanhuuseliikkeen
eldkelaj i kerroi n on yksi. Esi m. osatyokyvyttomyyeld kkeessd se
on 0,6667.

Voimassa oleva eldkearvo on vuosittain tarkistettava suure. Vuon-
na 1996 se on 46,23 markkaa (1 .7.95 - 30.6.96). Yhden tulopis-
teen perusteella kertyy eldkearvon suuruinen kuukausieldke. Eld-
kearvo on alunperin mddrdtty siten, ettd se on vastannut 1 ,5 o/o:n

vuosikarttumaa kaikkien vakuutettujen keskitulojen suuruisista
tuloista laskettuna.

Joillekin pakollisille vakuutusmaksuajoille ennetaan tulopisteitd tietty vd-
himmdismddrd todellisista tuloista riippumatta. Ns. lastenkasvatusajalta
tulopisteitd annetaan vdhintiidn 0,0625 kuukautta kohti, jos ei samalta
ajalta saadusta palkasta kartu enemmdn pisteitd. Myos varusmiespal-
veluajalta pisteitd karttuu vdhintddn 0,0625 kuukautta kohti (0,75 vuodes-
sa).

Eldkett6 karttuu myos maksuvapautusajoilta (ks. kohta 3.1.4.). Ndiden ai-
kojen tulopisteiden arvo mddrdytyy sen mukaan, kuinka paljon pakollisel-
ta vakuutusmaksuajalta on keskimiiiirin karttunut pisteitd. Tdtd keskiar-
voa laskettaessa otetaan huomioon koko se aika, jolta vakuutusmaksuja
olisi periaatteessa voitu maksaa eli aika 16 ikiivuoden tdyttdmisestd
eltiketapahtumaan asti. Tdstd ajasta vdhennetddn ainoastaan maksuva-
pautusajat. [tIuut ajat, joilta vakuutusmaksuja ei ole maksettu, pienentd-
vdt siten keskiarvoa ja keskiarvon mukaan mddrdytyvdd maksuvapautus-
aikojen pisteiden arvoa ja ndin edelleen lopullisen eldkkeen mddrdd.

ltllaksuvapautusaikojen tulopisteitd mddriittiiessd ns. huomioon otettaval-
le ajalle (ks. kohta 3.1.4) annetaan laskennallisia tulopisteite 0,0625
kuukautta kohti. Ndin huomioon otettava aika (mm. lapsenhoitoaika) nos-
taa maksuvapautusaikojen tulopisteiden arvoa. Jos huomioon otettavalle
ajalle ei miidrdttdisi pisteitd ja se kuitenkin luettaisiin ajaksi, jolta vakuu-
tusmaksuja olisi periaatteessa voitu maksaa, alenisi maksuvapautusaiko-
jen tulopisteiden arvo.

Ns. uusissa osavaltioissa eldke mddrdytyy muutoin samoin kuin edelld,
mutta voimassa oleva eldkearvo on matalampi kuin vanhoissa osavalti-
oissa. Vuoden 1996 kesdkuun loppuun asti se on 36,33 markkaa. Myos
kaikkien vakuutettujen vakuutusmaksun perusteena olevat keskiansiot
lasketaan uusissa osavaltioissa erikseen.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan vuosittain heiniikuun alusta tarkistamalla voimassa
olevaa eldkearvoa. Eldkearvoa tarkistettaessa otetaan h uomioon brut-
to- ja nettopalkkojen sekd nettoeliikkeiden kehitys vertaamalla edelli-
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sen ja sitd edellisen vuoden palkkoja ja eldkkeitd. Tarkoituksena on,
ettd iamalla kun eldkkeitii nosietaan yleisen ansiotason kehityksen mu-
kaan, sdilyy nettoeldkkeen suhde nettopalkkaan vakaana. Ennen vuot-
ta 1 992 ta rkistukset tehtiin bruttopal kkojen kehityksen perusteella.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan l?kertaavuodessa. Elikkeen maksaminen ei edel-
lytd tyonteon lopettamista, mutta alle 65-vuotias voi eldkkeen ohella
ansaita enintdiin 580 markkaa kuukaudessa (n. 1800 FIM). 65 vuotta
tdyttdnyt eltikkeensaaja voi ansaita vapaasti menettdmiittd eld kettdd n.
Jos eliikkeen ottamista lykdtddn 65 vuoden idstd, maksetaan lykkdys-
korotusta 0,5 o/o jokaista lykkdyskuukautta kohden, kuitenkin enintddn
67 vuoden ikddn asti.

Eliikeoi keuden jakam i nen avioeron yhteydessd

Avioerotilanteissa on vuodesta 1977 ldlltien jaettu aviopuolisoille kart-
tunut eldkeoikeus tasan puolisoiden kesken. Jako tehddiin perheoikeu-
den pddtokseen perustuen sekd lakisddteisissti ettii vapaaehtoisissa
lisdieldkejdrjestelmissii. Jako tehdddn siten, ettd avioliiton aikana enem-
mdn eliikettii kartuttanut puoliso luovuttaa eldkeoikeutta vdhemmdn an-
sainneelle puolisolle niin paljon, ettd avioliiton ajalta karttuneet eliikeoi-
keudet tulevat yhtii suuriksi. Eldkeoikeutta ei tarvitse jakaa, jos avio-
puolisot sopivat muusta tavasta korvata karttuneiden eliikeoikeuksien
arvon erotus. Enemmdn eldkettd ansaihnut puoliso voi eliikeoikeuden
luovuttam isen sijasta myos'ostaa' entisel le puol isolleen eldkejd rjestel-
mdstd sen eldkeoikeuden, joka hanen muuten tulisi luovuttaa. Myos jaos-
sa menetetty eldkeoikeus voidaan korvata lisiimaksuin.

Avioerossa luovutettu eldkeoikeus on pakollista vakuutusmaksuaikaa
vastaavaa sekd eldkeoikeuden syntymipen ettd eldkkeen mdiiriiytymi-
sen kannalta. Ndin saatu vakuutusaika luetaan yleiseen odotusaikaan
ja voi siten yksiniidn synnyttdd eldkeoikeuden tyoeliimtin ulkopuolella
olleelle.

3.1.6. Osa-aikaeldke

Vuodesta 1992 alkaen on ollut mahdollista siirtyd joustavasti osa-aika-
eldkkeelle 62 vuoden idstd alkaen. Eldke voiolla 113,112tai2l3 tiiydes-
td eldkkeesta. Mita pienempi eliike on sitd enemmin voi ansaita eldk-
keen ohella. Osa-aikaeliikkeen voiottaa vield 65 ikivuoden ttiyttdmisen
jdlkeenkin. Myohemmin otettavaan eldkkeen osaan maksetaan silloin
lykkdyskorotusta samoin kuin vanhuuseldkkeeseen.
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3.1 .7 . Tytikyvyttomyyseldke

ke (Rente we-
inen dke (Rente
jdlkimmiiinen on osatyokyvytto-

myyseliike.

Oikeus elikkeeseen

Molempien eliikkeiden saamiseksi vakuutusaikaa tulee olla vdhintddn vii-
sivuotta (yleinen odotusaika). Lisdksi edellytetddn, ettii viimeisten viiden
vuoden aikana ennen tyokyvyttomyyden alkamista on vdhintddn kolme
vuotta pakollista vakuutusmaksuaikaa. Tdtd viiden vuoden tarkastelujak-
soa pidentdviit mukaanluettavat ajat, korvaavat ajat ja huomioonotettavat
ajat.

Vakuutusaikaedellytykset katsotaan ennalta tdytetyiksi, jos vakuutettu tu-
lee tyokyvyttomdksi kuuden vuoden sisdlld koulutuksen pddttymisestti, ja
hdnelld on ollut pakollista vakuutusmaksuaikaa vdhintddn vuosi viimeis-
ten kahden vuoden aikana ennen eldketapahtumaa.

Ans iotydkyvyttomyyseldkkeen myontti m i nen edel lyttdii, ettd va ku utettu ei
terueydentilansa vuoksi kykene endd mihinkddn tyohon. Ammatillisen
tyokyvyttomyyselSkkeen voi saada, jos terveys on alentunut niin, ettei va-
kuutettu kykene ansaitsemaan omassa tai siihen verrattavassa tyossd
puolta siitd, mitii terve tyontekijd ansaitsee.

Eldkkeen mddrdytyminen

Tyokyvyttomyyseld kkeiden lasken nassa kiiytetdii n sa maa lasku kaavaa
kuin vanhuuseldkkeissdi (ks. kohta 3.1.5.). Eltikkeitd mddrdttdessd ote-
taan huomioon tulevaaaikaa siten kuin kohdassa 3.1.4. on kerrottu. An-
siotyokyvyttomyyseld kkeessd eld kelaji kerroi n on 1, am mati I I isessa tyoky-
vyttomyyseldkkeessd 0,6667.

Eldkettd laskettaessa tasataan vakuutushistoriassa olevien aukkojen
vaikutusta eldkkeen mddrddn siten, ettd se on suhteessa yhtd suuri riip-
pumatta vakuutushistorian pituudesta. Muuten esim. vuoden katkos va-
kuutusajassa pienentdisi huomattavasti enemmdn 30-vuotiaana tyoky-
vyftomyyseldkkel le jddvdn eld kettd ku in 4S-vuotiaana eltikkeel le jddvdn.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta 3.1.5.)

Saksa
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Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 12 kertaa vuodessa. Ne muutetaan vanhuuseldk-
keiksi, kun vakuutettu tdyttdd 65 vuotta.

3.1.8. Perhe-eldke

Oikeus eliikkeeseen

Perhe-eldkettti voidaan maksaa leskeneldkkeend mies- tai naisleskelle
sekd lapseneliikkeend edunjdttdjdn lapselle.

Eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd edunjdttdjd oli eldkkeensaaja tai ettd
hdn oli tiiytttinyt viiden vuoden yleisen odotusajan. Vakuutusmaksukausi-
en lisdksitdhdn aikaan luetaan korvaava aika. Odotusaika katsotaan en-
nalta tdytetyksi samoin edellytyksin ku in tyoky\4/ttomyyseldkkeessd (ks.
kohta 3.1.7.).

Tdysi leskeneldke eli ns. suuri leskeneldke (grosse Witwen-Mitwerrente)
maksetaan, jos edunsaaja on tdyttdinyt 45 vuotta tai on ty6kyvyton tai hd-
nelld on alle 18-vuotias lapsi. Muussa tapauksessa maksetaan ns. pieni
leskeneldke (kleine Witwen-Mitwerrente). Puolison omat tulot pienentd-
vdt eld kkeen mdd 156 jdljem pdnd selvitettiivdl lii tava I la.

Lapseneldkettii maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jos edunjdttdjd on
tiiyttiinyt yleisen odotusajan. Jos lapsi opiskelee tdysipdivdisesti tai on
tyokyvyton, voidaan eldkettd maksaa kunnes lapsitdyttdd 27 vuotta.

Eldkkeen mddrdytyminen

Ensimmdisten kolmen kuukauden ajan edunjdttiijtin kuolemasta molem-
mat leskeneldkkeet maksetaan edunjdttdjdn tdyden eldkkeen suuruisena
tai sen ansiotyokyvyttomyyseldkkeen suuruisena, johon edunjdttdjdlld
kuollessaan olisi ollut oikeus. Tiimdn jdlkeen suuri leskeneltike on 60 %ia
pieni leskeneldke 25 % edunjdttdjdn eldkkeestd (tai ansiotyokyvytto-
myyseliikeoi keudesta).

Jos lesken omat nettotulot ylittdvel 1220,47 markkaa kuukaudessa
(n. 3 680 FIM), vdhennetdiin leskeneldkkeestd 40 % ylitteestd. Rajamdd-
riiii korotetaan 258,89 markkaa (n. 780 FIM) jokaisesta lapseneliikkee-
seen oikeutetusta lapsesta, jota leski hoitaa. Tuloksi katsotaan omat an-
siotulot ja sosiaalivakuutusetuudet. Tulot vdhentdvdt eldkettd tdysimdd-
rdisesti vuoden 1996 alusta, vuoden 1995 ajan ovat vielii voimassa siir-
tymdkauden sddnnokset.

Lapseneldke on 10 % leskeneliikkeen eldkeperusteesta, jos toinen van-
hemmista on kuollut ja 20 o/o,jos lapsi on tdysorpo. Eldkkeeseen makse-
taan lisdksi lapsikorotus.
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Leskeneliike ja lapseneldkkeet eiviit yhteensd voi ylittdiii edunjdttdjdn
eliikkeen tai eldkeoikeuden mddrdd.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta 3.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Oikeus leskeneliikkeeseen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Les-
kelle maksetaan tdlloin kahden vuoden eldkettd vastaava kertakorva-
us.

Kasvatuseldke

Entiselle aviopuolisolle voidaan maksaa ns. kasvatuseldkettd (Erzie-
hungsrente) entisen puolison kuoleman jiilkeen, jos avioero on tapah-
tunut 1 .7 .1977 jdlkeen. Eldkettd voidaan maksaa, jos edunsaaja hoitaa
omaa tai entisen aviopuolison alaikdistd lasta eikii ole avioitunut uudel-
leen. Edunsaajan on tdytynyt entisen puolison kuollessa olla vakuutettu-
na viiden vuoden yleinen odotusaika. Tdmd odotusaika voidaan tdyttdd
myos silld eliikeoikeudella, jonka entinen puoliso on avioeron yhteydessd
luovuttanut (ks. kohta 3.1.5.).

Kasvatuseldke eiole varsinainen perhe-eldke, sillii se maksetaan edun-
saajan omasta vakuutuksesta ja mddrdytyy omien vakuutusaikojen ja
karttuneen eltikkeen perusteella. El6ke mddrdtddn kuten ansiotyoky\ /tto-
myyseliike, mutta omat tulot vaikuttavat maksettavan eldkkeen mdii-
rddn kuten leskeneldkkeessd (ks. kohdat 3.1.7. ja 3.1.8.). Mddrdyksid
on tdltd osin muutettu vuoden 1992 eldkeuudistuksen yhteydessii.

3.1.9. Mahdollisuus siirtlrii varhennetulle eldkkeelle

Tyontekijoiden ja toimihenkiloiden lakisiiiiteisessii eliikevakuutuksessa
on useita mahdollisuuksia siirtyd varhennetulle vanhuuseliikkeelle. Vuo-
den 1992 eliikeuudistuksen jdlkeen nditd mahdollisuuksia kuitenkin as-
teittai n vtihen netdiin.

Vanhuuseldkkeen voisaada 63 vuoden idssd ilman varhennusviihennys-
tii, jos vakuutusaikaa on vdhintddn 35 vuotta eivdtkd tyotulot ylitd 610
markkaa kuukaudessa (n. 1 800 FIM). Vakuutusajaksi katsotaan tdlloin
vakuutusmaksukausien lisdksi myos maksuvapautusajat ja huomioon o-
tettava ai ka. Tiimd varhaiseldkemahdol lisu us poistetaan asteitta i n nosta-
malla ikdralaa vuosien 2001 - 2006 aikana.
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Naistyontekijd voi nykyisin saada eldkkeen 60 vuoden idssd ilman
varhennusviihennystii, jos hdnelld on pakollista vakuutusmaksuaikaa vii-
hintiidn 10 vuotta 40 vuoden idn tdyttdmisen jiilkeen. Vakuutusaikaa tulee
yhteensd olla vdhintddn 15 vuotta. Ansioraja on sama kuin edelld pitkdn
vakuutusajan perusteella maksettavassa eldkkeessd. Tdmd eldkkeelle
siirtymismahdollisuus poistetaan asteittain nostamalla ikdralaa vuosien
2001 - 2012 aikana.

Tyoton voi saada vdhentdmdttomiin vanhuuseldkkeen 60 vuoden ikdise-
n6, jos hiin on ollut tyottomdnd vdhintddn 52 viikkoa viimeisten puolen-
toista vuoden aikana. Vakuutusaikaa tulee olla vdhintddn 15 vuotta, joista
pakollista vakuutusmaksuaikaa 8 vuotta viimeisten 10 vuoden aikana. Td-
md mahdollisuus poistetaan vuoteen 2012 mennessd samoin kuin edelld
mainittu naisten varhennettu vanhuuseliike.

Tyontekijdt, jotka ovat vdhintddn 50 prosenttisesti tyokyvyttomiS ja joilla
on vakuutusaikaa vdhintddn 35 vuotta, voivat siirtyd eldkkeelle 60 vuoden
i6std ldhtien ilman, ettd eldkkeeseen tehdddn varhennusvdhennystd. 35
vuoden vakuutusaikaan luetaan kaikki eliikeoikeudelliset ajat (ks. kohta
3.1.4.). Ansioraja on tdlloinkin 610 markkaa kuukaudessa. Tiitti ikdra1aa
ei ole tarkoitus nostaa.

Kun mahdollisuus siirtyti varhennetulle vanhuuseldkkeelle niin ettii eld-
kettd ei vdhennetd poistuu tyokyvyttomille maksettavaa varhennettua
vanhuuseldkettd lukuunottamatta, tulee sen sijaan kaikille vakuutetuille
vuodesta 2006 alkaen mahdolliseksi siirtyd vdhennetylle, varhennetulle
eldkkeelle 62 vuoden idssd. Eldkettd vdhennetiiiin silloin 0,3 o/o jokaista
varhennuskuu kautta kohden.

Mahdollisuudesta siirtyd osa-aikaeldkkeelle 62 vuoden idssd on kerrottu
kohdassa 3.1.6.

3.1.10. Vapaaehtoinen vakuutus

Kaikki Saksassa asuvat 16 vuotta tdyttdneet, jotka eivdt ole pakollisesti
vakuutettuja, voivat liittyd lakisdiiteiseen vakuutukseen vapaaehtoisesti.
Saksan kansalaiset voivat kuulua vakuutukseen vapaaehtoisesti myos
ulkomailla asuessaan. Muiden maiden kansalaiset voivat kuulua Saksan
vaku utukseen vapaaehtoisesti sosiaaliturvasopimu ksen perusteella. Va-
paaehtoiseen vakuutukseen ei voi kuulua entid vanhuuseldkkeelld olles-
sa.

Vapaaehtoisen vakuutuksen etuudet eiviit ole yhtii kattavia kuin pakolli-
sen vakuutuksen. Vapaaehtoinen vakuutusmaksuaika ei esim. yksinddn
anna oikeutta tyokyvyttomyyseldkkeeseen eikd naisille ja tyottomille
maksettaviin varhennettuihin vanhuuseliikkeisiin (ks. kohdat 3.1.7. ja
3.1.9.). Muuten etuudet ovat samat.

Vakuutusmaksu on sama kuin pakollisessa vakuutuksessa eli 18,6 o/o,

mutta vakuutettu maksaa koko maksun itse. Vakuutettu voi mdiirdttyjen



tulorajojen puitteissa valita tulotason, josta maksu peritddn ja eliike kart-
tuu.

Pakollisen vakuutuksen puuttuvia vakuutusmaksuja voi joissakin tapauk-
sissa maksaa vapaaeht6isestijdlkikiiteen ja tiiyttiiii ndin vakuutushisto-
riassa olevia aukkoja. Tdmd ori mahdollista esimerkiksi silloin, kun opis-
keluaika ylittdd pakbllisessa vaku utuksessa mukaanluettavan seitsemiin
vuoden enimmiiisajan (ks. kohta 3.1.4.).

Aikaisemmin on ollut mahdollista maksaa pakollisen tai vapaaehtoisen
vakuutuksen ohella vapaaehtoisia lisdmaksuja ja korottaa ndin tulevan
eliikkeen tasoa. Tdtd mahdollisuutta on rajoitettu vuoden 1992 elSkeuu-
distuksen yhteydessd niin, ettd vain ne, jotka uudistuksen .tullessa voi-
maan mak3oivit jo maksuja tai olivat tdyttdneet 50 vuotta, voivat edelleen
jatkaa vapaaehtoista lisdvakuutusta.

3.2. Yrittiijien eliketurva

Suurin osa itsendisistd yrittdjistii ei kuulu pakollisesti lakis_diiteiseen sosi-
aalivakuutukseen. Heill-d on kuitenkin mahdollisuus liittyd jdrjestelmddn
vapaaehtoisesti kuten muillakin saksassa asuvilla (ks. kohta 3.1.10.).

Pakollisesti lakisddteiseen vakuutukseen kuuluvat taiteilijat sekii free-lan-
cer toimittajat ja kirjailijat, joiden sairausvakuutus- ja eltiketurvasta on
sdddetty erittis6tta vlorina '1983 voimaan tulleella lailla. Laissa ei ole elii-
ke-etuui<sia koskevia erityisiii mddrdyksiS, vaan lain mukaan vakuutetut
ovat oikeutettuja tyontekijoiden ja toimihenkiloiden eldkejdrjestelm.qg!.a
myonnetttiviin btuut<siin. Etuudet maksaa Liittotasavallan toimihenkiloi-
d<in vakuutuslaitos (BfA). Erityinen Taiteilijoiden sosiaaliturvakassa
(Kii nstlersozial kasse,' KSK) Wi lhel mshaven issa piitittiid .va ku utu kseen
kuulumisesta ja huolehtii vakuutusmaksujentertidmisestd' Maksut ovat
samat kuin ty-ontekijoille ja toimihenkiloilie. Tydnantajan osuus rahoite-
taan erityiselld makiulla, jota maksavat taiteilijoita ja kirlailijoita sekd toi-
mittajia tyotlistavat yhteisot. Myos valtio osallistuu rahoitukseen.

Useilla ns. vapaiden ammattien harjoittajilla on omia pakollisia eldkejdr-
jestelmid. Niitd hoitavat yleensd sekd ammatillisesti ettii alueellisesti raja-
iut eldkelaitokset. Omia eldkejdrjestelmid on mm. lSdkdreilld, hammas-
Itiiikiireilld, eldinlddkdreilld, apteekkareilla, arkkitehdeilld, notaareilla ja la-
kimiehilld.

Vapaiden ammattien harjoittajien jdrjestelmiin kuuluvat usein sekti itse-
ndisesti ammattia harjoitt'avat-etta ioi-sen palveluksessa olevat, jos heiddt
on vapautettu tyontekrjoiden ja toimihenkiloiden sosiaalivakuutuksesta.
Jd rjestel m istd maksetaa n vanh u us-, lydfWYttomyys: ja perhe-eld kkeitd.
Etriuksien taso vaihtelee jdrjestelmiistd toiseen. Etuudet rahoitetaan
yksinomaan vakuutettujen maksuilla ja niille saadulla tuotolla. Maksutaso
6n ldhellfi tyontekijoid6n ja toimihenkiloiden vakuutusmaksutasoa. Va-
kuutetut voivat usein tietyi3sii rajoissa itse pddttdd maksun suuruudesta.
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Maanvilj.elijoilld on ollut oma eldkejdrlestelmii vuodesta 1957 (Altershilfe
fur. Landwirte). vakuutettuja ovat maatalousyrittaijiit ja tilalla tydskentele-
vdt perheenjdsenet. Jdrjestel mdstd mydn netddn vah h u useld kkeitii, va r-
hennettuja vanhuuseldkkeitd sekii leskerteldkkeitS. Eldkkeet karttuvat va-
kuutusvuosien mukaan siten, ettii 15 vakuutusvuotta oikeuttaa perus-
mddrdn suuruiseen eldkkeeseen ja jokainen vakuutusvuosi kasVattaa
eldkettd 3 %lla perusmiidrdstd. ElSkettd karttuu enintdiin 33 vuodelta.
Eldkkeet rahoitetaan tasasuuruisin vakuutusmaksuin sekii valtion tuella.

4. Lisdeldketurva

Yleistd

Tyonantajakohtaiset lisdeldkejdrjestelyt ovat saksassa yleisid. Ne katta-
vat arviolta puolet yksityisen sektorin tyontekijoistd. Julkisen sektorin
tyontekijoil16 on lisdksi omat lisdeliikejdrjestelmdnsii, joita tdssii ei tarkas-
tella lShemmin. Lisdel5keturva on saksassa tyyppillisestiyksittdisen tyon-
a1taj31 jdrjestdmdd. Joita kin ty6markkinasopi m u ksi in perustuvia jirijes-
telmiiikin on, mutta koko lisdeliiketurvaa ajatellen niiden merkitys on vd-
hdinen.

Tyonantajakohtainen lisdeldketurva on yleisimmin ty6nantajan eliike-
sddnt66n.perustuva suora eldkelupaus, jonka rahastointi toteitetaan yri-
tyksen kirjanpidollisin varauksin. Arviolta 66 %:lle tydntekijoistd lisdeldke-
turva on jairjestetty tdl16 tavoin. Seuraavaksi yleisimpiri jdrjestiimistapoja
ovat avustuskassat (Unterstritzungskassen) ja eldkekassat (Pensions-
ka.sse.n). Pienet ja keskisuuret yritykset ovat etenkin aiemmin jdrjestdneet
lisdeliiketurvaa avustuskassoissa, jotka eivdt takaa jdsenille tbillista oike-
utta eldkkeeseen ja ovat siten periaatteessa olleet tyonantajaa vdhem-
miin sitovia kuin eliikekassat. Eldkekassat ovat yleensS suurt-en yritysten
ja yritysryhmien perustamia vakuutusvalvonnan alaisia vakuutusyritiksia.
vakuutusyhtidstii otetulla eldkevakuutuksella lisdeliiketurvaa oh j-dirjes-
tetty noin 10 7o:lle tyontekijoistd. Usein tyonantajat myds yhdistavet ed-ella
mainittuja jdrjestdmistapoja siten, ettd esim. vanhuuseliiketurva on
jdrjestetty eri tavalla kuin tyokyvyttomyys- ja perhe-eldketurva.

Avustuskassojen vastuille ja kirjanpidollisiin varauksiin perustuville eldke-
vastuille on otettava luottovakuutus vuonna 1974 perustetusta eldkeva-
kuutusyhdistyksestd (Pensions-Sicherungs-Verein, PSVaG).

Lisdeldkejirjestelmdt ovat useimmiten etuusperusteisia. Maksuperus-
teisten jdrjestelmien suosio on jonkin verran kasvanutviime vuosina, mut-
ta ne ovat edelleen harvinaisia.

Etuudet

Eldkejiirjestelmddn piidsemiseksi edellytetddn yleense 20 - 30 vuoden
iktiri ja puolesta vuodesta vuoteen jatkunutta tyosuhdetta.

306



Tavallinen vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Vuonna 1974 annetun lisdeldk-
keitd koskevan lain mukaan tyontekijdlle tulee myontdd ty6nantajakohtai-
nen lisdeliike varhennettuna, jos hdnelld on oikeus varhennettuun eldk-
keesee n I a kisiidteisestd eld kejdrjestel miistd. Va rhen nettu el dke voidaa n
kuitenkin myontSd vdhennettynd.

Eldkkeen laskentatapoja on useita. Kansainvdlisissii ja muissa suurissa
yrityksissd tavallinen laskutapa on se, ettd eldkettd karttuu jokaiselta tyos-
keritetyvuodelta 0,2 - 0,6 o/o loppupalkasta lakisdtiteisen eldkkeen ansio-
kattooh asti ja ttimdn ylittdvdltd osalta 1 - 2 Yo. Pisin karttumisaika on
tavallisesti 40 vuotta.

TyokWyttomyyseliikkeend maksetaan tavallisesti se vanhuuseldke, jo-
nirn tyohtekij5ita otisi ollut oikeus joko S5-vuotiaana, 60-vuotiaana tai nor-
maalissa eldkeiiissd, jos tyosuhde olisi jatkunut yhtdjaksoisesti.

Leskeneldkkeenii maksetaan usein 60% edelld mainitusta tyokyvyfto-
myyselakkeen maardstd ja lapsen eldkkeend vastaavasti 10% lasta koh-
OrJri (taysorvolle 2Oo/o). Ti$lainsaaddnnon mukaan leskeneldke on mak-
settava samoin edellytyksin mies- ja naisleskelle.

Vapaakirjaoikeuden tulee lain mukaan syntyd viimeistdiin, kun tyontekijd
on kuuluhut jiirjestelmddn 10 vuotta. Tavallisesti vapaakirjaoikeus syntyy
asteittain siten, ettd se on tdysi kymmenen vakuutusvuoden jdlkeen. Alle
viiden vuoden tyosuhteesta vapaakirjaoikeutta ei yleensd synny. Tyon-
antajan on silloih kuitenkin maksettava tyontekijdn maksuosuudet takai-
sin (korolla tai ilman). Kun kyseessa on eldkevakuutus voidaan eldkeoi-
keus siirtdd uuden tydnantajan jdrjestelmddn.

Saksa

Elikkeitd tulee tarkistaa vtihintddn kolmen vuoden vdlein. Korkeimman
tyotuomioistuimen pddtoksen mukaan tarkistuksessa on kdytettdvd joko
tiintatason muutosta kuvaavaa indeksid tai aktiivijisenten nettoansioiden
nousua, jos se on matalamPi.

Vaku utusmaksut ja verotus

Tyontekijoiden osallistuminen lisdeldketurvan rahoittamiseen riippuu va-
kuutuks6n jdrjestdmistavasta. Vakuutusyhtioissd ja eldkekasgoissq. ia1-
jestetyn lisSel-dketurvan kustannuksista voidaan osa periii tyon_tekijoiltd,
huisda jdrjestelyissii yleensd ei. Tavallista kuitenkin on, ettd tyonantajat
kustantavat lisdeldkkeet yksi n.

Myos vakuutusmaksujen verotus riippuu lisdelSketurvan jdrjestdmista-
vasta. Tavallisesti tyonantaja voi vdhentiid maksut verotuksessa. Vakuu-
tusyhtioihin ja eldkekassoih in maksetut tyonantajamaksut luetaan kuiten-
kin-tyontekijiin verotettavaksi tuloksi.'Tyontekijd voi vtihentiiti eldkeva-
kuutuksen vakuutusmaksuja rajoitetusti.

Vakuutusyhtiossd jdrjestetystii eldkevakuutuksesta j_a eldkekassasta
maksettavia eldkkeitd verot'etaan kuten lakisiidteisid eldkkeitd (ks. kohta
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3.1.3.). Ne ovat siten suurimmaksi osaksi verotonta tuloa. Avustuskas-
sasta ja suoraan yrityksestd maksettavia eldkkeitd verotetaan kuten an-
siotu loja, m utta elii kkeestd my6n netiiiin erityisiii vdhen nyksiii.

5. Tyossd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteinen eldketurva

Saksan kansallisen lainsiiiiddnnon mukqan lakisdiiteiset eldkkeet mak-
setaan ulkomaille ilman rajoituksia, kun ulkomailla oleskelu on tilapiistd.
Tlapiiiseksi katsotaan yleensti ulkomailla oleskelu, joka kestdd enintdiin
vuoden. Jos oleskelu on pitempiaikaista, maksetaan muille kuin Saksan
kansalaisille tai heihin rinnastettaville eldkkeestd vain 70 o/o. Eldkkeestd
vdhennetdiin tdlloin sen rahoittamiseen kdytetty laskennallinen valtion-
osuus. Alentuneen tydkyvyn perusteella myonnettiivien eldkkeiden mak-
samiseen liittyy useih vi6td niiOen myontdn'iisperusteista johtuvia erityisid
rajoituksia. Vanhuus- ja perhe-elSkkeet voidaan myos myontdii ulkomaille
edellS ma i n itui n rajoitu ksin. Sen sijaa n tyokyvyttomyyseldkkeen myontii-
minen, vaikka onkin periaatteessa mahdollista, on kiiytiinnossd usein vai-
keaa.

Sosiaaliturvasopimukset ja EU-asetus 1408/Tlmerkitsevdt usein poik-
keamista edelld mainituista kansallisista sdddoksistd. Lakisiiiiteiseen
vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksilukemisesta, eldk-
keiden mddrdytymisestii ja eldkkeiden nlaksamisesta toiseen maahan
ovat Suomen ja Saksan vdlilld voimassa EU-asetuksen 1408171ja sen
toimeenpanoasetuksen 574172 mdiirdykset. Suomen ja Saksan vdlilld on
myos kahdenviilinen sosiaaliturvasopimus.

Lisieliiketurva

Ulkomaille toihin ldhtevd voi lain mukaan pysya saksalaisen tyonantajan-
sa kirjanpidollisiin varauksiin perustuvassa eldkejdrjestelyssS, mutta kiiy-
tdnnossd se on erittdin harvinaista. Avustuskassassa tai eldkekassassa
karttunut vapaakirjaoikeus siiilyy myos ulkomaille muuton jdlkeen. Eldke-
oikeuden siirt6minen ulkomaiseen elSkejdrjetelmdiin ei sen sijaan yleen-
sd ole mahdollista.

Vakuutusyhtioon tai eldkekassaan maksetut vakuutusmaksut voidaan
viihentdd verotuksessa vain, jos yhti6 tai kassa toimii Saksassa. Siten
esim. Suomesta otetun yksityisen eltikevakuutuksen vakuutusmaksuja ei
voivdhentdd Saksan verotuksessa. Lisiiel5kejdrjestelyihin liittyvii luotto-
vakuutus puolestaan kattaa ainoastaan Saksassa tyoskentelevien tyon-
tekijoiden eliikeoikeudet.
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6. Vireilld olevia uudistuksia
Lakisdtiteisen eldkevakuutuksen laaja uudistus kdynnistyi vuonna 1 992.
Samanaikaisesti entisen DDR:n alueen uudet osavaltiot liitettiin yhtendi-
sen Saksan eliikevakuutukseen. Tdmiin vuoden alusta tulivoimaan uusi
vakuutusmuoto, hoitovakuutus (Pflegeversicherung), jolla korvataan van-
husten, pitkdaikaissairaiden ja vammaisten tarvitseman hoidon kustan-
nuksia. Ndiden varsin huomattavien uudistusten ollessa toteutumisvai-
heessa ei lakisddteisessd eldketurvassa ole vireilld merkittdvid konkreetti-
sia uudistusesityksid.

Periaatteellista keskustelua lakisddteisen el6keturvan rahoituksen kestd-
vyydestd erityisesti pitkalki aikaviililld, vdeston ikddntyessd, kdydSSn
Saksassakin. Jdrjestelmdn puolustajat katsovat jo tehtyjen leikkausten
olevan riittiiviii, jos todellista eliikkeellejddmisikdd saadaan nostetuksi.
Jtirjestelmdn vastustajat puolestaan ovat esittdneet koko eldkevakuu-
tuksen perusteiden uudistamista. Vaihtoehtoina on esitetty perusturva-
mallia ja rahastoidun eldketurvan lisiiiimistd.

Laaja yksimielisyys ndyttdd kuitenkin vallitsevan siitd, ettii tyokryttd-
myyseldkkeiden myontdmiskriteereitd tulisi muuttaa. Ongelmana pide-
tddn sitd, ettd tdysitydkyvyttdmyyseldke myonnetddn usein osittain tyoky-
kyiselle tyontekr.ldlle vain siksi, ettii sopivaa tyotti eiole tarjolla rajoitetusti
tyokykyisille. Eltikevakuutuksen katsotaan myos liian usein maksavan
tyottomyysturvan kustannuksia. Myos eldkevakuutuksen maksupohjaa
on ehdotettu muutettavaksi siten, ettd muilta kuin varsinaisilta vakuutus-
ajoilta karttuva eldkeoikeus rahoitettaisiin vakuutusmaksujen sijaan
verovaroin. Tdl16 hetkellii valtion maksuosuus eliikevakuutuksen menois-
ta ei riitd kokonaan kattamaan nditii kustannuksia.

7. Osoitteita

Ty6- ja sosiaaliministerio, Der Bundesminister fur Arbeit und
Sozialordnung, Postfach 14 02 80, D-53107 Bonn.

Saksan eliikevakuutuslaitosten liitto, Der Verband Deutscher
Rentenversicherungstrdger (VDR), Eysseneckstrasse 55, D-60322
Frankfurt am Main.

Maatalouden vanhuuskassojen liitto, Gesamtverband der
landwirtschaftlichen Alterskassen, Weissensteinstrasse 72,
D-34131 Kassel-Wilhelmshohe.
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 frangi (CHF) = 3.758 (keskikurssi huhtikuu 1995)

Sveitsissd on lakisiiiiteinen yleinen vanhuus- ja perhe-eliikevakuutus
sekii yleinen tyokyvyttomyysvakuutus, jotka kattavat kaikki maassa asu-
vat. Eldkkeet rakentuvat kahdesta osasta siten, ettd niihin sisdltyy aina
kiinted kansaneldkettti muistuttava osa ja lisdksi tyotulojen mukaan mdd-
rtiytyvii ansiosidonnainen osa. Samaan eliikkeeseen sisdltyy siten sekii
vdhimmdisturva ettd yleensd myos tydelSketurva. Oikeus eliikkeeseen
edellyttdd vakuutusmaksujen maksamista m5Srityltd vdhimmiiisajalta,
mutta se eitee koko eldkkeestd tyontekoon sidottua silld vakuutusmaksut
peritddn kaikilta maassa asuvilta riippumatta siitii onko tyossi vai ei.
Ainoastaan kotirouville ja naisleskille voidaan vield nykyisin maksaa eld-
kettd puolison maksamien maksujen perusteella. Tdltdkin osin muutos on
vireilld.

Tyonantajakohtaiset lisiieldkkeet on Sveitsissd sdiidetty pakollisiksi vuon-
na 1985 annetulla lailla. Laki on puitelaki, jossa mddrdtddn tyonantajakoh-
taisen eltiketurvan viihimmdistaso. Tyonantaja voi vapaaehtoisestijdrjes-
tdd tdmdn vtihimmtiistason ylittdvdd lisiieldketurvaa. Vapaaehtoista
lisiieliiketurvaa on jdrjestetty lShes kaikkien Sveitsissd toimivien kansain-
vdlisten yritysten tyontekijoille, mutta usein myos kotimaisissa yrityksissii
tyoskenteleville.

Palkansaajien eltiketurua rakentuu siten kolmen ns. pilarin varaan, jotka
ovat lakisiiiiteisten yleisten eliikevakuutusten antama turva, ty6nantaja-
kohtainen lisdeldketurva ja mahdollinen yksilollinen, vapaaehtoinen lisd-
eliiketurva. Yrittdjien eldketurva on yleisten eldkevakuutusten ja mahdol-
lisen yksilollisen, vapaaehtoisen lisiieliiketurvan varassa. Kaikille maassa
asuville on taattu lakisddteisten yleisten eldkevakuutusten antama viihim-
mdisturva. Jos tdmd ei yksittdistapauksissa anna riittdvad toimeentuloa,
maksetaan tuloharkintaisia tdydennyseldkkeitd.

2. Vdhimmdiseldketurua
Vdhimmdiseldketurva perustuu pddsddntoisesti lakisddteisten yleisten
eldkevakuutusten antamaan turvaan (ks. kohta 3.1.).

Jos eliikevaku utusten a nta ma vti hi m mii istu rua ei yksitti isissd tapau ksis-
sa ole riittdvd tai siihen ei ole oikeutta, maksetaan tarveharkintaisia tdy-
dennyseldkkeitd (Ergdnzungsleistungen). Liittoneuvoston miidrdyksen
mukaan lakisddteisten eldkkeiden tulee taata viihimmdistoimeentulo. Jos
vakuutusmaksuihin perustuvat eliikkeet eivdt sitd anna, tulee eltikkeisiin
maksaa tuloharkintaista tdydennystd. Ndiden tdydennyseldkkeiden yksi-
tyiskohdista pddttdminen on jdtetty kantonien harkintaan.

Joissakin tapauksissa voidaan maksaa myos yleistii toimeentulotukea.



Yleisestd toimeentulotuesta ei kuitenkaan ole kansallisen tason lainsdS-
ddntod. Myos sitd koskevat miiiirdykset vaihtelevat siten eri kantoneissa.
Useimmat kantonit ovat jdttdneet vastuun yleisestii toimentulotuesta
kunnille, joten tuen saaminen ja sen ehdot voivat vaihdella myds kunnit-
tain.

3. Tytieliiketurva

3.1. Yleinen vanhuus-, perhe- ia ty6kyvytttimyys'
eldketurva

Va n h u us- ja perhe-eld kkeet sekd tyokyvyttomyyseld kkeet ku u I uvat Sveit-
sissd kahteen eri vakuutukseen. Ndistd vanhempi on yleinen vanhuus- ja
perhe-elikevakuutus (Alters- und Hinterlassenen-Versicherung, AHV).
Siitd on sdddetty yleisessti vanhuus- ja perhe-eldkelaissa, joka tuli voi-
maan vuonna 1 948. Lakia uudistettiin merkittiiviisti viimeksi vuoden 1 993
alusta. Tyokyvyttomyyseliikkeet ovat osa yleistd tyokWyttomyysvakuu-
tusta (lnvaliden-Versicherung, lV), jota koskeva lakituli voimaan vuoden
1960 alusta. Siihen tehtiin merkittdvid muutoksia viimeksi vuonna 1992.
Vakuutusten kattavuus, hallinto ja etuuksien mddrdytyminen ovat kuiten-
kin pitkdlti yhtenevdisiti, ja ne muodostavat siksi kiintedn kokonaisuuden.

3.1.1. Hallinto

Vanhuus- ja perhe-eliikevakuutuksen toimeenpanosta huolehtivat val-
tion, kantonien ja ammattiliittojen korvauskassat (Ausgleichskassen).
Valtion kassoja on kaksi. Niistd toinen on valtion virkamiesten kassa ja
toinen ulkomailla asuvien sveitsildisten ja vapaaehtoisesti vakuutukseen
liittyneiden kassa. Kassat kerddviit vakuutusmaksut sekd myontdvdt ja
maksavat eldkkeet. Kassoilla on yhteinen keskuslaitos (Zentrale Aus-
gleichsstelle, ZAS), joka pitdd rekisterid vakuutetuista ja eldkkeensaajista
sekii huolehtii kaikkien jdsenkassojen keskindisestd tulojen ja menojen
tasaamisesta. Koko jdrjestelmdn yleisvalvonnasta vastaa liittovaltion
sosiaalivakuutusvirasto (Bundesamt fu r Sozialversicherung, BSV), joka
on sisiiministerion alainen.

Tyokyvyttomyysvaku utu ksen toi meen pa nosta h uolehtivat ka nton ien lV-
tdimiSt<it (lV-Stellen) ja paikalliset lV-toimistot yhteistyossd avustuskasso-
jen kanssa. Avustuskassat kerddvdt myos tyokyvyttomyysvakuutusmak-
sut.

3.1.2. Rahoitus

Sveitsi

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Eldkkeet rahoitetaan va-
kuutettujen ja tyonantajien vakuutusmaksuilla sekii kantonien maksuilla ja
valtionavustut<iitta. Lisdksi rahoitukseen kdytetddn vanhuus- ja perhe-
eldkeva ku utu kse n tasoitusrahaston korkotuottoja.

315



Sveitsi

316

Palkansaajan vanhuus- ja perhe-eldkevakuutusmaksu on 4,2 % palkasta
ja tyonantajan maksu samoin 4,2o/o, yhteensd 8,4o/o. Tyokyvyttomyysva-
kuutusmaksu on yhteensii 1,4 o/o palkasta, tyontekijd maksaa 0,7 % ja
tyonantaja samoin 0,7 o/o. VakuutuusmakSut peritddn koko palkasta ilman
ylitulorajaa.

Yrittdjien vanhuus- ja perhe-eldkevakuutusmaksu on 7,8 % yrittdjdn vuo-
situlosta. Jos vuositulo vuonna 1995 on alle 45 200 frangia (n. 169 900
FIM) pienenee vakuutusmaksuprosentti asteittain. Tyokyvyttomyysva-
kuutusmaksu on 1,4 %.

Tyoeldmdn ulkopuolella olevilta peritddn Vakuutusmaksu 20 vuoden idn
tdyttdmistd seuraavan vuoden alusta alkaen. Vakuutusmaksun suuruus
mddrdytyy tulojen ja omaisuuden yhteenlasketun arvon mukaan. Tuloiksi
luetaan mim. et"aff-eet ja sairausajdn pdivdlaha. Vuonna 1995 vanhuus- ja
perhe-eldkevakuutusmaksu on viihintddn 299 frangia (n. 1 120 FIM) ja
enintiiiin 8 400 frangia (n. 31 600 FIM) vuodessa ja tyokyvyttomyysva-
kuutusmaksu viihintddn 43 frangia (n. 160 FIM) ja enintddn 1 400 frangia
(n. 5 300 FIM). Viihimmdismaksu peritddn esim. opiskelijoilta, joilla ei ole
omaisuutta.

Vakuutusmaksuja eitoistaiseksi peritii kolirouvilta eikd naisleskiltS. Lain-
sddddntod ollaan kuitenkin tdltd osin muuttamassa (ks. kohta 6.).

3.1.3. Verotus

Tyonantaja voi viihentdd I a kisddteisten el5keva ku utusten va ku utusma k-
sut sekd valtion ettd kantonien verotuksessa. Vakuutetun vakuutusmak-
sut eiviit ole verotettavaa tuloa.

Maksussa olevista eldkkeistd 80 % on verotettavaa tuloa valtion
nien verotuksessa. Joissakin kantoneissa verotettava osuus
vaihtelee 50 - 100 %:iin.

ja kanto-
kuitenkin

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusmaksujen perintd ja vakuutus alkaa ansiotyossd olevilla 17 ike-
vuoden tdyttdmistd seuraavan vuoden alusta. Tyoeldmdn ulkopuolella
olevilta vakuutusmaksuja aletaan periS ja vakuutus alkaa 20 ikiivuoden
tdyttdmistd seuraavan vuoden alusta. Vakuutusmaksuja peritiiiin van-
huuselSkeikdiin asti. Kotirouvat ja tyoelimdn ulkopuolella olevat naisles-
ket ovat vakuutettuja puolisonsa maksamien vakuutusmaksujen perus-
teella.



3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus vanhuuseldkkeeseen edellyttiiii, ettd vakuutusmaksuja on mak-
settu vdhintddn vuoden ajalta. Ulkomaalaisen on tdiytynyt maksaa mak-
sut vdhintddn 10 vuoden falta,jos maiden vdlilld ei ole sosiaaliturvasopi-
musta. Suomen ja Sveitsin vdlilld tdllainen sopimus on. ElSkkeen maksa-
minen ei edellytd tyonteon lopettamista.

Miesten eldkeikd on 65 vuotta. Naisten eldkeikd on nykyisin 62 vuotta,
mutta se nousee 64 vuoteen asteittain vuodesta 2001 alkaen (ks. kohta
6).

Eldkkeen miidriiytyminen

Eldke muodostuu tasasuuruisesta osasta, ansiosidonnaisesta osasta ja
mahdol lisista korotuksista.

ElSkkeen perusteena kdytetddn ansioiden keskiarvoa koko siltii ajalta,
jolta vakuutusmaksuja olisi ollut mahdollista maksaa. Vuosiansion viihim-
mdismdiiriind kiiytetddn viihimmtiisvakuutusmaksua. Edelld mainittua
keskiansiota korotetaan vakuutetun jdrjestelmddn tulovuodesta riippuval-
la kertoimella. Kerrointaulukko tarkistetaan vuosittain hintojen ja palkko-
jen muutoksen keskiarvon perusteella. Vuonna 1995 eldkkeen perus-
feena oleva keskiansio voi kuitenkin olla enintddn 69 840 frangia
(n.262 500 FIM).

Jos eldkkeen perusteena oleva keskiansio on enintiiiin 34 920 frangia
vuodessa (n. 131 200 FIM), on eldkkeen tasasuuruinen osa I 614 frangia
(n. 32 400 FIM) vuodessa ja ansiosidonnainen osa 26 % keskiansiosta.
Jos keskiansio on y\i34920 frangia, on tasasuuruinen osa 12166 frangia
(n. 45 500 FIM) ja ansiosidonnainen osa 16 % (kuva 1).

Sveitsi
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Eldkkeen vdhimmdis- ja enimmdismddrdt ilmenevdt taulukosta 1.

Tdyden ansiosidonnaisen osan saaminen edellyttdd vakuutusmaksujen
m a ksa m ista ko ko alalta 20 v u od en tiiyttd m i sestd va n h u u se I d ke i kd d n. J os
vakuutusaikaa puuttuu, pienenee eldke suhteessa puuttuvaan aikaan.
Puuttuvia vakuutusaikoja voidaan taftea 17 ja 20 ikdvuoden viilisilld va-
kuutusajoilla.

Jos miespuolisen eldkkeensaajan puoliso on tiiyttdnyt 62 vuotta tai on
vdhintddn 40 prosenttisestityokyvyton, maksetaan eliike 50 %:lla korotet-
tuna. Tiimii avioparieldke lisketaan muuten samoin kuin edelld, mutta
ansiosidonnaista osaa mddrdttdessii molempien puolisoiden eldkkeen
perusteena olevat tulot lasketaan yhteen ja qtetaan huomioon tulokattoon
asti. Ndin laskettua eldkettd korotetaan 50 %:lla. Jos puoliso on alle 62
vuotias, mutta 55 vuotta tdyttdnyt korotetaan eldkettd 30 %. Vaimon hake-
muksesta eldke jaetaan puoliksi puolisoiden kesken ja maksetaan mo-
lemmille erikseen. Jos vaimon oma eliike olisi suurempi kuin avio-
parieldke, maksetaan erotus avioparieldkkdeseen korotuksena. Aviopa-
rille maksettavan eldkkeen enimmdis- ja vdhimmdismddrdt ilmenevdt
taulukosta 1.

Eliikkeeseen maksetaan korotusta myos huollettavasta alle 18-vuotiaas-
ta lapsesta tai alle 2S-vuotiaasta, jos lapsi opiskelee tdysipdivdisesti. Ko-
rotus on 40 o/o lasta kohden. Eldkettd lasket aessa otetaan vaimon tulot
huomioon edelld mainituin edellytyksin.

KUVA 1: Yleisen vanhuuseldkkeen mddrdytyminen ilman
puolisokorotusta vuonna 1 995
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Toisen henkilon jatkuvan avun tarpeessa oleva vanhus voi saada van-
huuseldkkeeseen avuttomuuslisdii, joka riippuu avun tarpeen mddrdstii.
Korkein maksettava lisii on 80 % yksindisen eldkkeensaajan viihimmdis-
eliikkeen miiiirdstii.

Eronneen naisen eliike voidaan laskea myos siten, ettd avioliittovuodet ja
niiden aikaiset ansiot jdtetddn pois eldkettd mddrdttiiessd, jos keskiansio
ndin laskettuna on parempi.

TAULUKKO 1: Tdyden lakisddteisen vanhuuseliikkeen viihimmdis- ja
enimmdismddrdl 1. 1 . 1 995 (CHF/vuosi)

Tasaosa (CHF) Ansio- Yhteensd (CHF)
sidonnainen
osa (CHF)

Yksiniiinen eldkkeensaaja
Eldke vdhintidn
Eldke enintddn

8 614
12 106

12921
18 159

2 966
11 174

4 449
16 761

17 370
34920

Sveitsi

580
280

11
23

Avioparieldke
Eldke viihintddn
Eldke enintiidn

Elikkeen tarkistam i nen

Eldkkeitd tarkistetaan tavallisesti kerran kahdessa vuodessa indeksilld,
joka saadaan laskemalla palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muutos-
ien keskiarvo. Eldkkeitd voidaan kuitenkin tarkistaa myos ennen kuin kak-
si vuotta on kulunut edellisestii tarkistuksesta, jos hinnat ovat nousseet yli
8 %. Vastaavasti, jos hintojen nousu kahden vuoden aikana on ollut alle
5 %, voidaan tarkistusta siirtdii. Viimeksi eldkkeitd tarkistettiin 1.1. 1995
alkaen.

Eldkkeen maksaminen 
i

Eltikkeen ottamista voidaan lykiitii yleisestd eldkeidstd 1 - 5 vuotta. Eld-
kettii korotetaan silloin 8,4 - 50 % riippuen lykkdysajan pituudesta. Koro-
tuksen saamiseksi lykkdysajan teyVy olla viihintddn vuosi.

3.1.6. Perhe-eldke

Perhe-eldkettii maksetaan leskeneliikkeeni ja lapseneldkkeend. Les-
keneliikettd voidaan nykyisin maksaa vain naisleskelle, mutta lainsdd-
ddnnon uudistus on tdftd osin vireillii. Tarkoitus on, ettd myos mieslesket
saavat oikeuden eliikkeeseen (ks. kohta 6.). Leskeneldkettii voidaan
mddrdtyin edellytyksin maksaa myos entiselle puolisolle.
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Oikeus eldkkeeseen

Edunjtittiijiin on tdytynyt maksaa vakuutusmaksut vtihintddn vuoden ajal-
ta. Ulkomaalaisen on tdytynyt maksaa vakuutusmaksutviihintiidn 10 vuo-
den ajalta, jos maiden vdlilld eiole sosiaalituruasopimusta.

Leskeneldkkeeseen on oikeutettu puoliso, jolla on puolison kuollessa lap-
sia taijoka on ttiyttiinyt 45 vuotta ja ollut avioliitossa edunjdttdjdn kanssa
vdhintddn viisi vuotta. Eronnut vaimo rinnastetaan leskeen, jos hdn ei vie-
Iti ole eliikeidssd ja entinen mies oli velvollinen maksamaan hdnelle ela-
tusapua taijos hdn oli tiiyttdinyt eldkeidn puolison kuollessa.

Lapseneldkettd maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle isdn taldidin kuole-
man jdlkeen. Jos lapsi opiskelee tdysipdivdisesti, maksetaan elSkettd
kunnes lapsitdyftdd 25 vuotta.

E ldkkeen miiiiriiytymi nen

Leskeneldke on 80 % edunjdttdjdn vanhuuseliikkeestd, jos tdmd oli el6k-
keellii. Eldke lasketaan kuitenkin uudelleen yksiniiisen henkilon vanhuus-
eltikkeen tasoisena ilman puolisokorotusta ja edunjdttdjdn tuloihin lisd-
tddn lesken omat vakuutusmaksujen perusteena olleet tulot. Jos edunjdt-
tdjii ei vielii ollut eldkkeelld, mddrdtddn leskeneliike samalla tavoin, mutta
huomioon otetaan my6s tuleva aika eldkeikdiin asti.

Vuonna 1995 tdyteen vakuutusaikaan perustuva leskeneliike on vdhin-
tddn 9 264 frangia (n. 34 900 FIM) vuodessa ja enintddn 18 624 frangia
(n. 70 000 FIM).

Eronneen naisen elSke lasketaan samoin kuin leskeneliike. Saman edun-
jdttdrjdin jdlkeen voidaan siis maksaa useita tdysid leskeneldkkeitd, sill6
eldkettd ei tarvitse jakaa lesken ja entisten puolisoiden kesken.

Jos leskieitdytd leskeneldkkeen myontiimiskriteereitd lasten, idn taiavio-
liiton keston suhteen, maksetaan eliikkeen sijasta kertakoruaus. Kerta-
korvaus on 2 - 5 kertainen leskeneliike lesken idstd ja avioliiton kestosta
riippuen.

Lapseneliike on lasta kohden 40 % edunjdttdjdn eldkkeestd tai el6keoi-
keudesta laskettuna samalla tavoin kuin leskeneldkkeessii. Jos lapsen
isd on kuollut, otetaan eldkettd miiiiriittiiessd Sidin tulot huomioon samoin
kuin leskeneldkkeessd. Jos sen s'rjaan edunjdttdjd on iiiti, lasketaan eldke
ainoastaan Sidin omien tulojen ja vakuutusaikojen perusteella. Jos mo-
lemmat vanhemmat ovat kuolleet taijos leskelle maksetaan vanhuuseld-
kettd taityokyvyttomyyseldkettd, on eldke 60 % edunjdttdjdin eldkkeestd,
jossa otetaan huomioon molempien vanhempien tulot.

Lapseneldkkeen vdhimmdismddrd vuonna 1995 on 4632 frangia (n.
17 400 FIM) vuodessa, kun eldke on 40 o/o,ja 6 948 frangia (n. 26 100
FIM) , kun eldke on 6 0 %. Eldkkeen enimmdismddrdt ovat vastaavasti
9 312 frangia (n. 35 000 FIM) ja 13 968 frangia (n. 52 500 FIM) vuodessa.



Eldkkeen tarkistaminen

Leskeneldkkeitd ja lapseneliikkeitii tarkistetaan samoin kuin vanhuus-
eldkkeitd (ks. kohta 3.1.5.).

Eliikkeen maksaminen

Leskeneldke lakkaa, jos leskisolmii uuden avioliiton. Jos leskitulee tyoky-
vytt6mdksi, maksetaa n leskeneld kkeen sijasta tyokyvyttomyyseliike. Ku n
leski tdyttdd vanhuuseliikeiiin, maksetaan leskeneliikkeen sijasta oma
vanhuuseldke. Nditdi eldkkeitd laskettaessa otetaan huomioon molempi-
en puolisoiden tulot. Puuttuva tuleva aika viihennetddn eldkettd mddriittd-
essd niin ettei se pienennd keskiansiota.

3.1 .7 . Tytikyvytttimyyse ld ke

Oikeus eliikkeeseen

Eldkkeen saaminen edellyttdti, ettd vakuutusmaksuja on maksettu vdhin-
tddn vuoden ajan. Ulkomaalaiselta edellytetiiiin '10 vuoden maksuja, jos
maiden vdlilld eiole sosiaalituvasopimusta. Tyokyvyn tulee olla alentunut
vdhintddn 40 % pitktiaikaisen sairauden tai vamman seurauksena. Kun
on kyse sairaudesta, edellytetdtin yleensd, ettd tyokyvyttomyys on jatku-
nut viihintiidn vuoden.

Kuntouttamismahdollisuudet tulee selvittiiii aina ennen eltikkeen myontd-
mistii. Kuntoutusetuudet ja palvelut myonnetddn tydkyvyttomyysvakuu-
tuksesta samoin kuin eldkkeet.

Sveitsi

Eldkkeen miidriytyminen

Eliikkeen perusteena on se vanhuuseldke, johon vakuutetulla olisi ollut
oikeus, jos hdn olisi jatkanut tyontekoa vanhuuseliikeikddn asti. Ndin
lasketusta eldkkeestd maksetaan 100 o/o,jos tyokyvyttomyys on pysWEija
tdydellinen. Edellytyksena on, ettd tyokyky on alentunut vdhintddn 66,6 %
(2/3). Jos tyokyvyttomyys on osittainen ja tyokyky on alentunut 50 -
66, 5 %, maksetaan 50 % edelld mainitusta tdydestd eldkkeestii. Jos
tyokyvyttomyys on alle 50 %, mutta kuitenkin viihinttiiin 40o/o, maksetaan
25 % tdydestd eltikkeestd.

Al le 4S-vuotiaana tyokyvyttomdksi tu I leen eldkkeen perusteena olevia tu-
loja korotetaan itistii riippuvalla kertoimella. Tarkoituksena on korvata sitii
ansiotason nousua, joka oletettavasti olisi tapahtunut, jos henkilo ei olisi
tullut tyokyvyttomdksi. Eldkkeen perusteena olevia ansioita korotetaan 18

- 22-iuoiiabtte too % ja korotus laskee asteittain niin, ettd 39 - 44-
vuotiaalle se on endd 5 %.
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Eliikkeeseen maksetaan korotusta vaimosta ja lapsista samoin kuin
vanhuuseliikkeeseen (ks. kohta 3.1 .5.).

Jos eldkkeensaaja on toisen henkilon jatkuvan avun tarpeessa, makse-
taan eldkkeeseen avuttomuuslisdd. Lisd on 80 o/o,50o/otai20 % eldkepe-
rusteesta avun tarpeen miidrdstd riippuen.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitii tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta 3. 1 .5.)

Eldkkeen maksaminen

ElSkettd maksetaan korkeintaan eldkeidn saavuttamiseen asti. Sen jdl-
keen maksetaan vanhuuseldkettd.

3.1 .8. Vapaaehtoinen vakuutus

Koska kaikki maassa asuvat kuuluvat lakisddteiseen yleiseen vanhuus-
ja perhe-eldkevakuutukseen ja yleiseen tyokyvyttomyysvakuutukseen,
koskee vapaaehtoinen vakuutus liihinnii ulkomailla asuvia sveitsiliiisid.
HeillS on mahdollisuus kuulua ndihin vakuutuksiin vapaaehtoisesti.

3.2. Pakollinen lisdeldketurva

Yleistd

Pakollista lisdeliiketurvaa koskeva laki (Bundesgesetz tiber die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, BVG) tuli voimaan vuon-
na 1985. Laki on puitelaki, joka mddrdd tyonantajan jdrjestdmdn lisdelS-
ketu rvan viih i m mti isehdot. Ty6na ntajat voivat edel leen vapaasti jdrjestdd
lain edellyttdmdir vdhimmiiistasoa parempaa eldketurvaa.

Tyonantajakohtaiset lisielSkejdrjestelmdt ovat Sveitsissii olleet yleisid
vuosikymmenien ajan. Jo ennen BVG-lain voimaantuloa jiirjestelmiin
kuului arviolta kaksi kolmasosaa palkansaajista. Vuonna 1 985 toiminnas-
sa olleiden jdrjestelmien osalta laki merkitsi siten usein ainoastaan joita-
kin jdrjestelmdn tarkistuksia. Osa lisdeliikejdrjestelmistd kuitenkin lak-
kautettiin tai jdtettiin vapaaehtoista lisdturvaa antaviksi jdrjestelmiksi ja
niiden tilalle perustettiin uusi BVG-lain edellytykset tdyttdvii jdrjestelmd.

Lisdeliketurvan kattavuus

Lisdeldkejdrjestelmiidn kuuluminen on BVG-lain mukaan pakollista kaikil-
le 17 vuotta tdyttdneille palkansaajille, joiden vuosiansiot ylittdvdt 23 280



frangia (n. 87 500 Fl tvl) el i yksi niiisen eldkkeensaajan enimmiiiseldkkeen
mddldn yleisissd el6kevakuutuksissa. Lisiieldketurvan tulee kattaa ansiot
vdhintddh 69 840 frangin (n.262 500 FIM) vuosituloihin asti.

Lain mukaan alle 24-vuotiaille on jdrjestettdvd tyokyvyttomyys- ja perhe-
eldketurva. Vanhuuseldkettti tulee karttua 25 vuotta tdyttdneille.

Liittoneuvosto voi ammattUdrjeston hakemuksesta mddrdtd lisdeldkejdr-
jestelmddn liittymisen pakolliseksi myos kaikille ammattijdrjestoon kuulu-
ville itsentiisille ammatinharjoittajille. Muuten pakollinen lisdeltiketurva ei
koske yrittdjid.

Hallinto

Tyonantajan tulee vakuuttaa tyontekijdnsd jossain BVG-lain mukaista li-
sieldketurvaa hoitavassa eliikelaitoksessa tai tyonantaja voi perustaa
oman laitoksen tyontekijoittensd eldketurvaa hoitamaan. Yleisemptid on,
ettd tyonantaja on jdrjestdnyt eldketurvan itse. Eldkelaitosten tulee kuiten-
kin olla tyonantajasta riippumattomia, itsendisiii sddtioitii, keskindisid yhti-
oitd tai julkisoikeudellisia laitoksia. Niiden tulee rekisteroityd kantonien
viranomaisten ylldpitdmddn pakollista lisdeldketurvaa hoitavien laitosten
rekisteriin. Kantonien viranomaiset valvovat jiirjestelmien toimintaa.
Tyontekijoilld ja tyonantajilla tulee olla laitosten hallinnossa yhtd suuri
edustus.

Ammattijdrlestot ovat perustaneet yhteisen korvaavan laitoksen (Die
Auffangeinrichtung), jossa voidaan vakuuttaa vapaaehtoisesti jdrje_stel-
mddn tiittyvat sekd toisaalta jdrjestdd pakkovakuutuksia sellaisille tyonte-
kijoille, joita ei ole vakuutettu muussa eldkelaitoksessa. Laitos tarjoaa
myos vaihtoehdon paikallisille eldkelaitoksille.

Eldkelaitoksia on nykyisin yli 6 000 ja niihin kuuluu yhteensd noin kolme
miljoonaa vakuutettua.

Rahoitus

Lisdeldkejdrjestelmdt ovat rahastoivia. Eldkkeet kustannetaan rahasto-
iduilla tyonantaja- ja tyontekijiimaksuilla ja rahastoille saadulla tuotolla.
Eldkelaitos voi kantaa itse eliikevastuunsa, jos siihen kuuluu viihintddn
100 tyontekijdd. Jos tyontekijoitd on vdhemmiin tulee eldkevastuu va-
kuuttda vakuutusyhtiossd. Laitoksen tulee mddrdajoin esittdd liittovaltion
hyvdksymdn asiantuntijan laatima selvitys laitoksen taloudellisesta tilasta
ja maksujen ja etuuksien lainmukaisuudesta.

Jdrjestelmilld on yhteinen takuurahasto, jolla varmistetaan niiden maksu-
kyliyisyys. Takuurahastosta maksetaan hyvitystd sellaisille laitoksille, jois-
sa vakuutettujen ikiirakenne on epdedullinen. Takuurahastoa ylldpide-
tddn eldkelaitosten maksuilla.

BVG-lain mukaan tyonantajan eldkemaksuosuuden tulee olla viihintddn
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yhtd suuri kuin tyontekijdn, mutta se voi olla myos suurempi. Tavallista on,
ettd tyonantajan maksuosuus on 60 % ja tyontekijiin 40 % koko maksus-
ta. ElSkemaksut peritddn ns. yhteensovitetusta palkasta, joka vuonna
1995 on enintddn 46 560 frangia vuodessa (n.262 500 FIM) ja vdhintddn
2910 frangia (n. 11 000 FIM) (ks. kohta Vanhuuseltike). Vanhuuseldkettd
kartuttava eliikemaksu on tydnantajalta ja tyontekijdltd yhteensd 7,10,15
tai 18 % maksun perusteena olevasta palkasta tyontekijdn idstd ja su-
kupuolesta riippuen (ks. kohta Vanhuuseliike). Tyokyvyttomyys- ja perhe-
eldkkeiden rahoittamiseen peritiitin lisdksi vdhintddn 1,7 Yo elSkemaksu-
jen perusteena olevasta palkasta. Takuurahaston ylldpitoon peritiidn e-
nintiidn 0,04 o/o ja jdrjestelmdn voimaantulovaiheessa maksettaviin vd-
himmdiseldkkeisiin 1,0 o/o perusteena olevasta palkasta. Lisdksi peritddn
maksu eliikkeisiin tehtdvien tarkistusten kustantamiseen ja jdrjestelmien
hallinnollisiin kuluihin.

Verotus

Tyonantajan ja tyontekijdn eldkemaksut ovat kokonaan vdhennyskelpoi-
sia sekd liittovaltion ettd kantonien verotuksessa. Maksussa olevat eliik-
keet ovat verotettavaa tuloa kantonien tuloverotuksessa. Verotusta kos-
kevat mddrdykset vaihtelevat eri kantoneissa.

Vanhuuseldke

Vanhuuseldkeikd on sama kuin yleisessd yanhuus- ja perhe-eldkevakuu-
tuksessa, miehilld 65 ja naisilla 62 vuotta. Eliikkeen ottaminen varhennet-
tuna voijdrjestelmdstd riippuen olla mahdollista, mutta laissa ei ole sitii
koskevia mddrdyksid.

Eldkkeet ovat maksuperusteisia. Vdhimmdismaksujen taso on mddritelty
siten, ettd pakollisen lisdeldkkeen on yhdessd yleisen vanhuuseldkkeen
kanssa ajateltu antavan noin 60 %:n suuruisen eldkkeen aikaisemmasta
palkasta. Eldkkeen suuruus riippuu maksettujen eldkemaksujen miiiiriis-
td ja niille maksetusta korosta. Maksettavan koron tulee olla viihintdiin 4
%. Eldkemaksun suuruus riippuu vakuutetun idstd ja sukupuolesta seu-
raavasti:

Miehen ikd Naisen ikii Eliikemaksuprosentti

25-34
35-44
45-54
55-65

25 -3132-41
42- 51
52 -62

7
10
15
18

Eldkemaksut peritiidn enintddn 69 840 frangin suuruisista vuosituloista
vuonna 1 995. Vuosituloista vdhennetiiiin ns. yhteensovitusmddrd, joka
on tdyden AHV-vuosieliikkeen enimmdismddrdn suuruinen eli vuonna
1995 23 280 frangia. Jos ndin saatu yhteensovitettu palkka on pienempi
kuin 1/8 yhteensovitusmiiiirdstd, korotetaan sitd tdhdn mii2iriidn. Vuonna
1995 pienin yhteensovitettu palkka on siten 2910 frangia (n. 11 000 FIM)



vuodessa ja suurin mahdollinen 46 560 frangia (n.262 500 FIM).

Kunkin vuoden lopussa edellisen vuoden eldkesiiiistdihin lisdtSdn niille
maksettava vuotuinen korko ja kuluneen vuoden eliikemaksut. ElSkkeelle
siirrytttiessd koko tyohistorian aikaiset sddstot ja korot eli eldkepddoma
muutetaan vanhuuseldkkeeksi, johon liittyy 60 %:n leskeneldke. Vuosi-
eldke on 7,2 o/o karttuneesta eldkepddomasta.

Jos tyontekijd tu lee tyokyvyttomii ksi en nen vanh u useld kei kdd, jatketaan
eldkemaksujen maksamista viimeisten ansioiden perusteella yleiseen
eldkeikddn asti.

Vuoden 1995 alusta voimaan tulleen BVG-lain muutoksen jdlkeen karttu-
neeseen vanhuuseliikkeeseen syntyy vdlittomdsti tdysi vapaakirjaoikeus.
Ku n tyontekijd n tyosu hde yrityksessd ja eliikevaku utus eliikelaitoksessa
pdiittyy, siirretdiin karttunut eldkeoikeus tyontekijdn uuden tyonantajan
eldkelaitokseen taisuljetulle pankkitilille tai silld ostetaan erityinen vakuu-
tus vakuutusyhtiostd. Vapaakirja ei siten jdd entisen tyonantajan eldkelai-
tokseen. Jos eliikeoikeutta on karttunut alle vuoden ajalta, se voidaan
korvata tyontekijdlle kdteissuorituksena. Karttunut eliikeoikeus voidaan
hakemuksesta maksaa kdteissuorituksena myos pysyvdsti ulkomaille
m u uttava I le sekii yksityisyrittdjd ksi sii rtyvd I le tyontekrldl le.

Avioerossa tuomioistuin voi mddrdtd osan avioliiton aikana karttuneesta
eldkepddomasta toisen puolison hyvdksi, jolloin se tulee siirtdd puolison
eld kejdrjestel mddn tai jdrjestdd vapaa ki rjaoikeus m u u I la tavoi n.

Osaa karttuneesta eliikesddstostii voidaan kriyttdii oman asunnon han-
kintaan otetun lainan takuuna. Osa eliikesddstdstd voidaan myos nostaa
kiiteisend asunnon hankkimista varten. Asunnon hankintaan kdytettdvd
osa voi olla 50 vuoden ikiidn mennessti karttuneen eldkepddoman suu-
ruinen tai 50 % koko karttuneesta eldkepddomasta, jos tyontekijd on yli
50 vuotias ja tdmd osuus on suurempi.

Tytikyq/ttttmyyse I d ke

Tydkyvyttomyyseldke myonnetiidn, jos tydkyky on alentunut viihintiidn 50
%. Tyokyvyn alentumista arvioidaan samoin kriteerein kuin yleisessd
tyokyvyttomyysvakuutuksessa (ks. kohta 3.1.7.). Jos tyokyky on alentu-
nut vdhintddn 66,6 % maksetaan tdysi eldke, muuten eltike on 50 % tdiy-
destd.

Tdysi tydkyvyttomyyseldke on sen vanhuuseldkkeen suuruinen, joka
tyontekijdlle olisi maksettu, jos hdn olisijatkanut tyontekoa vanhuuseldke-
ikidn. Tulevan ajan eliike m6drdtddn niiden eldkemaksujen perusteella,
jotka tyontekijdstd maksettiin hiinen tyokyvyttomiiksi tullessaan. Tdlle
summalle eilasketa oletettua korkoa. Eldkettd korotetaan 20 % jokaisesta
huollettavasta lapsesta.
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Perhe-el6ke

LeskenelSkettd maksetaan naisleskelle, jolla on huollettavia lapsia tai
joka on tiiytttinyt 45 vuotta ja ollut naimisissa edunjdttdjdn kanssa vdhin-
tddn viisi vuotta. Lapseneldkettii maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle tai
alle 2S-vuotiaalle, jos lapsi opiskelee kokopdivdtoimisesti. Edunjiittdjdn
on tdytynyt kuollessaan olla vakuutettu tai eliikkeelld.

Leskeneliike on 60 % edunjdttajan tyokyvyttomyyseldkkeen mddrdstd,
jos edunjdttdjii ei vield ollut vanhuuselSkkeelld ia60 o/o vanhuuseldkkees-
tii, jos edunjdttdjd oli vanhuuseldkkeen saaja. Jos oikeutta leskeneldk-
keeseen ei ole, maksetaan leskelle eltikkeen sijasta kolmen vuoden les-
keneldkettd vastaava kertakorvaus.

Lapseneldke on 20 % lasta kohden edunjdttdjdn tyokyvyttdmyyseldkkeen
tai vanhuuselldkkeen m66rtistd.

Leskeneldke lakkaa, jos leskisolmii uuden avioliiton

Elikkeiden tarkistaminen

Eldkelaitoksen tulee tarkistaa maksussa olevia van huuseldkkeitd hintojen
kehitystd vastaavasti, jos laitoksen taloudellinen tilanne sen sallii. Tyoky-
vyttomyys- ja perhe-eldkkeitd tulee tarkistaa kolmen vuoden kuluttua
eldkkeen alkamisesta palkka- ja elinkustannusindeksin muutoksen mu-
kaisesti. Sen jdlkeen eldkkeitd tulee tarkistaa kahden vuoden vdlein van-
huuseliikeikdiin asti.

3.3. Yrittiij ien eldketurva

Yrittrij?it kuuluvat yleiseen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutukseen sekd
yleiseen tyokyvyttomyysvakuutukseen samoin kuin muut maassa asuvat.
Sen sijaan pakollinen lisdeldketurva (BVG) koskee yrittajidi vain, jos he
kuuluvat ammattijdrjestoon, jonka jdsenille lisdeldketurva on pakollinen.

3.4. Mahdollisuus siirtya varhennetulle eldkkeelle

Yleisessd vanhuus- ja perhe-eliikevakuutuksessa ei toistaiseksi ole mah-
dollisuutta siirtyd varhennetulle vanhuuseldkkeelle. Tdtd koskeva uudis-
tus on kuitenkin vireillS (ks. kohta 6.). Jos uudistus toteutuu, olisivanhuus-
eldkkeelle mahdollista siirtyii 62 vuoden i6std alkaen, mutta eldke mak-
settaisiin viihennettynd.

Pakolliseen lisdeldketurvaan voijo nyt liittyi mahdollisuus siirtyd varhen-
netulle, vdhennetylle eldkkeelle.



4. Lisdeldketurua
Tyonantaj ien jd rjestd md va paaehtoi nen I isiieliiketu rva m uodostaa yleen-
sd yhteniiisen kokonaisuuden pakollisen lisdeliiketurvan kanssa, koska
useimmi lla tyonantajilla oli vapaaehtoinen lisdeldkejdrjestelmd olemassa
jo ennen kuin pakollista vdhimmdistasoa koskeva BVG-laki tulivoimaan
vuonna 1985. Lain tultua voimaan jdrjestelmid uudistettiin tarvittaessa
vastaamaan sen mddrdyksid. Usein vapaaehtoisesti jdrjestetty turva an-
toi kuitenkin vaadittua vdhimmdistasoa paremmat etuudet.

BVG-mddrdyksid parempia etuuksia antoivat erityisesti etuusperusteiset
jdrjestelmdt, jotka sen vuoksi ovat voineet jatkaa toimintaansa vaikka
BVG-lain vdhimmdisetuudet on miiiiritelty maksuperusteiselle jdrjestel-
mdlle.

Etu usperusteisissa jd rjestel m issd va n h u useltike mdii rdytyy yleensd eld-
kettd edeltdviin vuoden tai kolmen viimeisen vuoden keskipalkan mu-
kaan. Eldkettd karttuu 1,5-2 % palvelusvuotta kohden ja se yhteensovi-
tetaan yleisen vanh uuseliikkeen kanssa. Tyontekijdt osallistuvat yleensd
lisdeliiketurvan rahoitukseen myos etuusperusteisissa jdrjestelmissd.
Maksut ovat 4 - 5% eldkkeeseen oikeuttavasta palkasta.

Maksuperusteisten jdrjestelmien eldkkeet vastaavat useammin vain
BVG-lain mukaisia vtihimmiiisetuuksia.

Koska vapaaehtoinen lisiieliiketurva on yleensd osa pakollista lisdeldke-
turvajiirjestelmdd sitii koskevat samat mddrdykset, joista on kerrottu
edelld kohdassa 3.2. Pakollinen lisdeldketurva. Vapaakirjaoikeuden syn-
tymistd koskevat mddrdykset koskevat vuoden 1995 alusta lukien myos
vapaaehtoisia lisdelSkkeitd.

Eldkkeitd tarkistetaan hintaindeksin muutosten mukaisesti, tavallisesti
kuitenkin vain 2 - 3 vuoden viilein.

5. Tytissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Kansallisen lainsiiiidiinnon mukaan Sveitsin kansalainen voi kuulua ylei-
seen vanhuus-ja perhe-eliike- sekd tyokyvyttomyysvakuutukseen kuu-
den vuoden ajan, jos hdn tyoskentelee ulkomailla sveitsildisen yrityksen
ldhettdmdnd. Ulkomailla asuva Sveitsin kansalainen voi myos kuulua va-
paaehtoisesti Sveitsin yleiseen vanhuus- ja perhe-eldke sekd tyokyvytto-
myysvakuutukseen.

Sveitsissii asuva ulkomaalainen piidsee yleiseen vanhuus- ja perhe-eld-
ke- sekii ty6kyvyttdmyysvakuutukseen 10 vuoden odotusajan jdlkeen, jos
maiden vdlilld ei ole sosiaaliturvasopimusta. Sosiaaliturvasopimuksen
perusteella ulkomaalainen yleensd rinnastetaan Sveitsin kansalaiseen.

Sveitsin kansallisen lainsiidddnnon mukaan yleisen vanhuus- ja perhe-
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eld ke- sekd tyokyvyttomyysva ku utuksen etuudet myon netiidn ja makse-
taan Sveitsin kansalaiselle myos ulkomaille. Sen sijaan ulkomaan kan-
salaiselle etuudet voidaan myontdd ja maksaa vain sosiaaliturvasopi-
muksen perusteella. Muiden kuin sopimusmaiden kansalaisille voidaan
maksetut vakuutusmaksut maksaa hakemuksesta takaisin, jos maksuja
on maksettu vdhintddn vuoden ajan eikd oikeutta etuuteen synny.

Suomen ja Sveitsin vdlilld on voimassa sosiaaliturvasopimus, joka kos-
kee lakisddteiseen vakuutukseen kuulumista, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemista, eldkkeiden mddriytymistd ja eliikkeiden maksamista toiseen
maahan. Sopimus merkitsee usein poikkeamista edelld mainituista
kansallisen lainsddddnnon mddrdyksistd. Sopimus ei koske Sveitsin pa-
kollista lisiieliiketurvaa, josta on kerrottu kohdassa 3.2.

Pakollinen lisdeldkevakuutus koskee myos Sveitsissd tyoskentelevid ul-
komaalaisia. Sveitsissd tilapdisesti tyoskentelevdt ulkomaalaiset voidaan
kuitenkin hakemuksesta vapauttaa pakollisesta vakuutuksesta, jos heilld
on riittdvd vakuutusturva kotimaassaan. Jos pakolliseen lisiielSkeva-
kuutukseen kuulunut ulkomaalainen muuttaa pois maasta, maksetaan
hdnel le karttun utta eldkeoikeutta vastaava kiiteiskorva us.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Yleisen vanhuus- ja perhe-eliikevakuutuksen sekii yleisen tyokpnTtto-
myysvakuutuksen kymmenes laaja uudistus on tarkoitus toteuttaa kah-
dessa vaiheessa. Ensimmdinen vaihe on tullut voimaan vuoden 1993
alusta. Uudistuksen toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa vuoden 1996 aika-
na. Maan parlamentti on hyvdksynyt toisen vaiheen uudistukset ja ne
hyvd ksytti i n myos kansa ndSnestyksessii kesii ku ussa 1 995.

Uudistuksen toisessa vaiheessa naisten eldkeikdd nostetaan
62 vuodesta 64 vuoteen siten, ettd vuoden 2001 alusta eldkei
63 vuoteen ja vuoden 2005 alusta 64 vuoteen.

nykyisestii
kd nousee

Uudistuksen jiilkeen yleisen vanhuuseldkkeen voi ottaa varhennettuna
aikaisintaan 63-vuotiaana, mutta eldke pienenee 6,8 % varhennusvuotta
kohti. Muutos on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa niin, ettd vuonna
1996 eldkkeelle voijaeda 64-vuotiaana ja vuonna 2000 63-vuotiaana.

Miesleskilld ei aikaisemmin ole ollut oikeutta yleisen vanhuus- ja perhe-
eldkevakuutuksen perhe-eldkkeeseen. Uudistuksen jdlkeen miehet saa-
vat oikeuden leskeneldkkeeseen, jos heilld on alle 18-vuotiaita lapsia
huollettavanaan. Koska naiset voivat saada eldkkeen myos ikdnsii perus-
teella, on miesten oikeus perhe-eliikkeeseen vastaisuudessakin rajoite-
tumpi kuin naisten.

Nykyisin vaimot voivat saada eltikkeen miehensd maksamien vakuutus-
maksujen perusteella, jos he eiviit itse ole tydssd. Tdmd oikeus tullaan
poistamaan. Muutos ei koske tyokyvyttdmyysvakuutusta, jossa puoliso-
korotus tai puolisoeliike on edelleen mahdollinen.



Eltikeoikeus on vastaisuudessa tdysin yksilollinen ja perustuu omiin
vakuutusmaksuihin. Puolisoiden avioliiton aikana ansaitsemat tulot jae-
taan kuitenkin eldketti mddrdttdessd. Lasten kasvattamisesta makse-
taan erillistii lapsikorotusta.
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 kruunu (DKK) = 0.785 FIM (keskikurssiheindkuu 1995)

Tanskassa on kansaneldkejdrjestelmd, joka kattaa kaikki maassa asuvat.
Jdrjestelmdstd maksetaan vanhuuseldlfieitii ja ennenaikaiseldkkeitd.
En nenai kaiseld kettd ma ksetaan eri muodoissa ty6kyvyttdmyyden ja sosi-
aalisten syiden kuten leskeksi jddmisen perusteella.

Palkansaajat kuuluvat lisdksi tyomarkkinajdrjestojen perustamaan mak-
superusteiseen lisdelSkejdrjestelmddn (ATP), jota koskeva laki annettiin
vuonna 1964. Jdirjestelmd on pakollinen kaikille palkansaajille, mutta yk-
sinomaan yrittdjind toimineita se ei kata. Vakuutusmaksut ja eldkkeet ei-
vdt ole ansiosidonnaisia, vaan eldkettd karttuu tasasuuruinen kruunu-
mddrd kultakin vakuutusvuodelta. ATP-eldkkeind myonnetiidn vanhuus-
ja perhe-eld kkeitd, m utta ei tyokyvyttomyyseld kkeitd.

YllS mainitun lakisddteisen eldketurvan lisdksi tyomarkkinasopimuksiin
perustuvat lisdeldkejdrjestelmtit ovat laajentuneet erityisesti viime vuosi-
na niin, ettii ne kattavat nykyisin n. 65 % kaikista palkansaajista. Jo
eldkkeelld olevista kuitenkin vasta n. 15 - 18 o/o saa eldkettd ndistd jdrjes-
telmistS. Jdrjestelmistd maksettavat etuudet ja eldkeidt vaihtelevat. Suu-
rin osa jdrjestelmistd on maksuperusteisia. Joillakin yrityksilld on tydnteki-
joilleen myos omia lisdeldkejdrjestelyjii, jotka korvaavat tyomarkkinasopi-
m u ksii n perustuvan I isdeld kejd rjestel mii n ta i tdydentdv6t sitd.

2. Vdhimmdiseldketurya

2.1 . Kansanelikejirjestelmd

Ensimmdinen vanhuuseldkkeitd koskeva laki annettiin Tanskassa jo
vuonna 1891 ja tyokyvyttomyyseldkkeitd koskeva laki vuonna 1921 . Laki-
en perusteelia hy6nhettiin 

-lAhinnd 
avustusluonteisia tuloharkintaisia

el6kkeitd. Ensimmdinen kansanvakuutusta koskeva laki an nettiin vuonna
1956. Nykyinen laki on vuodelta 1984, jolloin erillinen tyokyvyttomyyselii-
ke ja leskeneliike lakkautettiin ja tilalle tuli yhteniiinen ennenaikaiseldke.
Kansaneliikejdrjestelmdssd kaikki rekisteroidyt parisuhteet rinnastetaan
avioliittoon.

2.1.1. Hallinto

Ta nskassa lakisddteisen sosiaa I itu rvan ja siten myos ka nsa neld kejdrjes-
telmiin hallinto on pitkdlti hajautettu kunnille ja lddneille (statsamt). Ne
hoitavat eliikkeiden myontdmisen ja maksamisen. Ennenaikaiseliikkeen
kahden korkeimman midrdn myontdmisestd pddttdvtit ldiinien kuntou-



tus- ja eldkelautakunnat, muiden eldkkeiden myontdmisestd kuntien
eltiketoimistot. Kansaneldkejdrjestelmdn ylimmdstd valvonnasta, koordi-
noinnista ja suunnittelusta vastaa sosiaaliministerio. Sen alaisuudessa
toimii eritlirien Sosiaaliturvatoimisto (Direktoratet for Social Sikring og Bi-
stand), joka vastaa ulkomaanyhteyksistd, ulkomaille maksettavista eldk-
keistd ja sosiaalitu rvasopimusasioista.

Tanska

2.1.2. Rahoitus

Kansaneltikkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Eldkkeet rahoite-
taan valtion ja kuntien verovaroin. Vuoden 1994 alusta on tyottomyysva-
kuutukseen 

-liittyvdn 
varhaiseldkkeen (ks. kohta 3.2.2.), muiden ty6tto.-

myysetuuksien la sairausvakuutusetuuksien rahoittamiseksi alettu perid
ty6htekilamaksua, mutta kansaneldkkeitd eirahoiteta niiillS maksutuloilla.

Vanhuuseldkkeet rahoitetaan kokonaan valtion verovaroin samoin kuin
kaikki 60 vuotta tdyttdneille maksettavat eldkkeet. Alle 60-vuotiaille mak-
settavien ennenaikaiseldkkeiden kustannuksista valtio korvaa kunnille
50 o/o, muilta osin eltikkeet rahoitetaan kuntien verovaroin'

2.1.3. Verotus

Kansaneldkkeiden verotusta muutettiin vuonna 1994. Elakkeet tulivat ve-
ronalaisiksi samalla, kun niiden tasoa korotettiin. Erityiset eldkevdhennyk-
set poistettiin, joten eldkeldisid verotetaan nykyisin samoin kuin muita
tulonsaajia. Vanhuus- ja ennenaikaiseldkkeisiin tuloharkinnan perusteella
maksettivat henkilokohtaiset lisdt ovat kuitenkin edelleen verotonta tuloa
samoin kuin ennenaikaiseltikkeen osista tyokyvyttomyysosa ja varhais-
eliikeosa sekii avustuslisa ja hoitolisd (ks. kohdat 2.1.5. ia 2.1.6.).

2.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika Tanskassa. Viihimmiiisvakuutusaikoja las-
kettaessa otetaan huomioon 15:n ja 67:n ikdvuoden vdlinen asumisaika.

2.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eliikkeeseen

Kansaneldkkeen saamiseksi Tanskan kansalaisen ja kansalaiseen rin-
nastettavan on tdytynyt asua maassa vdhintdiin kolme vuotta 15:n ja 67:n
ikdvuoden vdlil16. Ulkomaan kansalaiselta edellytetddn vdhintddn 10 vuo-
den asumisaikaa, joista viisi vuotta vdlittomdsti ennen eldkkeen alkamis-
ta. Tdyden eldkkeen saamiseksi asumisaikaa tulee olla 40 vuotta 15:n ja
67:n ikiivuoden vdlilld.
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Vanhuuseldke myonnetddn 67 vuotta tdyttdneelle. Eldkettd ei myonnetd
varhennettuna, mutta muita mahdollisuuksia siirtyd varhennetulle eldk-
keelle on selvitetty kohdassa 3.2.

Eliikkeen myontdminen on riippuvainen hakijan muista tuloista (ks. kohta
eliikkeen mddriiytyminen).

Eldkkeen miiriytyminen

Vanhuuseldke muodostuu perusosasta (grundbelab) ja eldkelisdstti
(pensionstillag) sekd yksiniiiselle eldkeldiselle vuosina 1994 - 1999
maksettavasta erityisestd eldkelisdstd (sarligt pensionstillag). Perusosa
ja elSkelisd ovat tuloharkintaisia, sen sijaan erityinen eldkelisd maksetaan
ilman tuloharkintaa siihen oikeutetuille. Eldkkeeseen voidaan lisdksi mak-
saa tarueharkintaisia lisid.

Eltikkeen osien tdydet mddrdt vuonna 1995 on koottu taulukkoon 1

TAULUKKO 1 : Vanhuuseldkkeen enimmdismdiirdt 1.1 .1 995

Eldkkeen osat DKl( DKI( FIM/
vuosi kuukausi vuosi

Perusosa (tu loharkinta)
Eldkelisd (tuloharkinta)
-yksindinen
-nai misissa/avol i itossa
Erityinen eliikelisd

Yhteensii
-yksindinen
-naimisissa/avoli itossa

44 508 3709 34 940 2910

22 560 't880
19 548 1629
21 552 1796

17 700
15 345
16 920

FIM/
kuukausi

'1480
1279
1410

5800
4190

88 620
64 056

7385
5338

560
284

69
50

Erityinen eldkelisd siirretddn asteittain osaksi yleistd eldkelisiid, joten eri-
tyisen eldkelisdn mddrd pienenee ja yleisen eliikelisdn mdiird kasvaa tu-
levina vuosina. Erityinen eldkelisd poistuu kokonaan vuodesta 2000 alka-
en. Sen tarkoituksena on korvata yksindisilld eliikkeensaajilta vuoden
1 994 verouudistuksessa poistettua oikeutta kaksinkertaiseen henkilokoh-
taiseen vtihennykseen. Tdmd viihennys on ollut suhteessa suurempi kuin
eliikeldispariskunnan korotettu henkilokohtainen vdhennys, joka sekin
poistettiin uudistu ksessa.

Kansaneldkkeen perusosaa vdhentdvind otetaan huomioon ainoastaan
tyotulot. Eldketulot, korkotulot tai puolison tulot eivdt vaikuta perusosan
mddrdiin. Kun tyotulot yksindiselld ovat 117 200 - 191 300 kruunua vuo-
dessa, pienenee eliikkeen perusosa 60 kruunua jokaista 100 kruunua
kohti, jolla tulot ylittdvdt 117 2OO kruunua. Kun tulot ylittfivdt 191 300 kruu-
nua ei perusosaa makseta lain kaan. Naimisissa olevalla eliikkeensaajalla
tulorajat ovat vastaavasti 128 200 - 202 300 kruunua vuodessa.
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Eldkelisdd vdhentdvinii otetaan huomioon eliikkeensaajan ja hdnen
aviopuolisonsa yhteenlasketut tulot. KansanelSkettd lukuunottamatta ote-
taan huomioon kaikki tyo-, elSke ja omaisuustulot. Mddtrdtyn alarajan_,
vuonna 1995 yksindiselie 41 800 kruunua ja naimisissa olevalle 83 600
kruunua, ylittdvdt tulot vdhentiiviit eldkelisdn mddrdd 30 kruunua ylittdvdd
100 kruunua kohden. Jos molemmat puolisot ovat eldkkeensaajia, on vii-
hennys 15 kruunua ylitttivdd 100 kruunua kohden. Eldkelisdd ei makseta,
kun yksineisen eliikeldisen muut tulot ylittdvdt 116 900 kruunua vuodes-
sa, avoliitossa eltivdn 106 900 kruunua vuodessa, naimisissa olevan, kun
puolisoista vain toinen on eldkkeensaaia, 148 700 kruunua vuodessa.ja
eldkeldisavioparin 213 900 kruunua vuodessa. Avoliitossa eliivien tulot
lasketaan siten kuin he eliiisivdt yksin.

Jos asumisaikaa on vdhemmdn kuin 40 vuotta, pienennetiidn eldkettd
1/40 jokaista puuttuvaa vuotta kohti.

Elikkeeseen voidaan maksaa tarveharkinnan perusteella henkilokoh-
taista lisdd tai poikkeustapauksissa erityistd henkilokohtaista lisiiii, jos
eliikkeensaajan taloudellinen tilanne on erityisen vaikea. Henkilokoh-
tainen lisd taierityinen henkilokohtainen lisii voidaan maksaa kertasuo-
rituksena taijatkuvana etuutena. Tulo- ja omaisuusrajat vaihtelevat kun-
nittain. Nditd henkilokohtaisia lisid ei viihennetd asumisaikojen perus-
teella. Ne ovat verotonta tuloa.

Elikkeen tarkistaminen

Yleiset elSkkeiden mddrien tarkistukset tehddin vuosittain vuoden alusta
lu kien. Tarkistukset mddrdytyvdt tyontekijoiden ammattil i ittoon kuu luvi-
en tyontekijoiden edellisen vuoden palkkakehityksen mukaan.

Yle isten el ii keta rkistusten yhteydessii my6s ku n ki n eld kkeensaajan hen-
kilokohtaisen eldkkeen mdiirti tarkistetaan tuloissa ja olosuhteissa ta-
pahtuneiden muutosten mukaisesti. Ldihtokohtana arvioinnissa on se,
minkiilaiset tulot ja olosuhteet tulevat vastaisuudessa olemaan. Eldket-
td voidaan tarkistaa myos kesken vuoden, jos eldkkeensaajan taloudelli-
nen tilanne tai muut eldkkeen mddriitin vaikuttavat olosuhteet muut-
tuvat. Eldkkeensaaja on velvollinen ilmoittamaan tiillaisista muutoksis-
ta kunnan eliiketoimistolle.

Eldkkeen maksaminen

Eliikkeen ottamista voidaan vapaasti myohentdd 67 vuoden iistii, mut-
ta lykkdyskorotusta ei myohennysajalta makseta. Jos eliikkeensaaja
muuttaa toiseen kuntaan, tulee eldkkeen maksamisen jatkamista ha-
kea uuden asuinkunnan eldketoimistosta. Eldike maksetaan 12 kertaa
vuodessa. Jos molemmat aviopuolisot ovat eldkkeensaajia, maksetaan
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vanhuuseldke kolmen kuukauden ajan puolison kuolemasta leskeneliik-
keend.

2.'4.6. Ennenaikaiseldke

Ennenaikaiseltikettti maksetaan neljdnd eri suuruisena ja eri perustein
myonnettdvdnd eldkkeenti. Ndmii eri eliikemuodot ovat korkein ennenai-
kaiseldke (hojeste fortidspension), keskimmiiinen ennenaikaiseldke
(mellemste fortidspension), korotettu yleinen ennenaikaiseldke (forhojet
almindelig fortidspension) ja yleinen ennenaikaiseldke (almindelig fortids-
pension). Korkein ja keskimmdinen ennenaikaiseldke voidaan myontdd
a i noastaan terveydenti lasta johtuvan tyokyvyttomyyden perusteel la, ku n
taas korotettu yleinen ja yleinen ennenaikaiseldke voidaan myontdd myos
sosiaalisten syiden perusteella tarveharkinnan mukaan.

Kaikkiin eri ennenaikaiseldkkeisiin voidaan maksaa muista tuloista riippu-
en perusosaa ja eldkelisdd, joiden enimmiiismdiiriit ovat saman suuruiset
kuin vanhuuseldkkeessd. Korkeimpaan ja keskimmdiseen tyokyvyttd-
myyseldkkeeseen kuuluu lisdksi tyokyvyttomyysosa (invaliditetsbelob),
joka on samansuuruinen molemmissa eldkemuodoissa. Korkeimpaan
tyokyvyttomyyseld kkeeseen ma ksetaa n ndiden I isdksi a nsiotydkyvytto-
myysosa (erhvervsudygtighedsbelob). Korotettu yleinen ennenaikais-
eldke muodostuu mahdollisesta perusosasta ja elSkelisdstd sekd var-
haiseliikeosasta (fortidsbelob), kun taas yleinen ennenaikaiseliike muo-
dostuu pelkdstd perusosasta ja mahdollisesta eldkelisdstd. Ndiden elSk-
keenosien lisdksi korkeimpaan ja keskimmdiseen ennenaikaiseldkkee-
seen voidaan maksaa avustuslisd (bistandstillag) tai hoitolisti (plejetil-
leg) terveydellisistd syistd sekii henkilokohtainen (personlig tilleg) ja eri-
tyinen henkilokohtainen lisd (sarligt personligt tillag) taloudellisen tarve-
harkinnan perusteella. Henkilokohtainen ja erityinen henkilokohtainen
lisii voidaan maksaa myos korotettuun yleiseen taiyleiseen ennenaikais-
eldkkeeseen. Eri ekikemuotojen rakenne ilmenee kuvasta 1.

Oikeus eldkkeeseen

Yleinen asumisaikaedellytys ennenaikaiseldkkeen saamiseksi on sama
kuin vanhuuseldkkeessd, Tanskan kansalaiselle ja kansalaiseen rinnas-
tettavalle kolme vuotta 15:n ja 67:n ikiivuoden vdlilliija ulkomaalaiselle 10
vuotta, joista 5 viimeistd vuotta vdlittomiisti ennen eldkkeen hakemista.
Tdyden ennenaikaiseldkkeen saamiseksi asumisaikaa tulee olla vdhin-
tdin neljdviidesosaa 15 vuoden tdyttdmisen ja eliikkeen alkamisen vdli-
sestd ajasta.

Korkein ennenaikaiseldke myonnetddn 18 - S9-vuotiaalle vakuutetulle,
joka on pysyvdsti ldhes tdysin tyokyvyt6n fyysisen tai psyykkisen sairau-
den taivamman vuoksi.

Keskimmiiinen ennenaikaiseldke myonnet5dn 60 - 66-vuotiaalle pysy-
viisti ldhes tdysin tyokyvyttomdlle vakuutetulle tai 18 - S9-vuotiaalle va-
kuutetulle, jonka tyokyky on pysyvdsti alentunut vdhintddn 2/3.

336



KUVA 1: Ennenaikaiseliikkeen osat

Korkein
ennenaikais-
eldke

Keskimmdinen
e n ne na ika iselA ke Korotettu

ennenaikais-
eldke Yleinen

ennenaikais-
elAke

I peru=o=a
E tyofyrrytt.l-yysosa

ffi elakelisa
@ ansiotyclkyvyftdmyysosa

E erityinen eliikelisii
E varhaiselakeosa

Korkeimpaan ja keskimmdiseen ennenaikaiseldkkeeseen voidaan mak-
saa avustuslisdd. Avustuslisdd maksetaan vaikeasti niikovammaiselle
sekd eldkkeensaajalle, joka on toisen henkilon jatkuvan avun tarpeessa.
Avustuslistin suasta maksetaan hoitolisd, jos eldkkeensaaja ei tule lain-
kaan toimeen ilman toisen henkilon jatkuvaa ldsndoloa.

Korotettu yleinen ennenaikaiselake myonnetiidn 18 - S9-vuotiaalle va-
kuutetulle, jonka tyokyky on terveydellisistd syista pysyvasti alentunut vd-
hintddn 50 %. Eldke voidaan myontae myos silloin, kun tyokyky seka ter-
veydelliset ettd sosiaaliset tekijdit huomioonottaen on alentunut pysyvasti
vtihintiidn 50 o/o. Tdlloin eliike on tuloharkintainen. Yksindisen eldkkeen-
saajan tulot eivdt saa ylittdd 88 608 kruunua vuodessa. Naimisissa olevan
eldkkeensaajan ja hdnen puolisonsa yhteenlasketut tulot eivdt saa ylittdd
132 912 kruunua vuodessa. Jos eliike on myonnetty alle S0-vuotiaalle,
harkitaan eliikkeen tarve uudelleen viiden vuoden vdlein, kunnes eldk-
keensaaja on tdyttdnyt 50 vuotta. Sen jdlkeen eliike voidaan myontaa

Tanska

337



Tanska

pysyvdsti. Eldke voidaan myontdd myos yksinomaan sosiaalisten syiden
perusteella 50 - S9-vuotiaalle vakuutetulle. Tdlloin sovelletaan samaa
tuloharkintaa kuin edelld.

Yleinen ennenaikaiseldke myonnetddn 60 - 66-vuotiaalle vakuutetulle,
jonka ty6kyky on terveydellisistd syistd alentunut pysyvdsti vdhintddn 50
%. Tarveharkinnan perusteella eldke voidaan myontdd myos silloin, kun
ty6kyky on sekii terveydellisten ettii sosiaalisten syiden vuoksi alentunut
vdhintddn 50 %. Tulorajat ovat samat kuin korotetussa yleisessd ennenai-
kaiseliikkeessd. Tarveharkinnan perusteella eldke voidaan myontdd
my6s pelkdstddn sosiaalisin perustein.

Henkilokohtaista ja erityistd henkilokohtaista lisdd voidaan maksaa en-
nenaikaiselSkkeeseen samoin perustein kuin vanhuuselSkkeeseen (ks.
kohta 2.1.5.).

Eliikkeen mdiirdytym i nen

Ennenaikaiseliikkeen eri osien enimmdismiiiiriit on koottu taulukkoon 2.
Erityinen eliikelisti, ty6kyvyttdmyysosa, ansiotyokyvyttomyysosa, var-
haiseldkeosa sekd avustuslisd ja hoitolisd eiviit ole tuloista riippuvaisia
vaan ne myonnettiiin enimmiiismddrdn mukaisina niihin oikeutetuille. Jos
molemmat puolisot saavat ennenaikaiseliikettd, ovat enimmdismddrdt
jonkin verran matalammat kuin yksindiselld eliikkeensaajalla.

Ennenaikaiseldkkeen perusosa on tuloviihenteinen muuten samoin kuin
vanhuuseliikkeen perusosa (ks. kohta 2.1.5.), mutta tuloina otetaan tyotu-
lojen lisdksi huomioon kaikki hakijan omat tyo-, eldke- ja omaisuustulot
kansaneliikettd ja ATP-eldkettd I ukuu notta matta. Esi merkiksi tyonantaja-
kohtaiset ja tyomarkkinasopimuksiin perustuvat lisdeldkkeet otetaan
huomioon.

Eldkelisd on tulovdhenteinen samoin kuin vanhuuseliikkeen eldkelisd (ks
kohta 2.1.5.).

Avustuslisd on22 620 kruunua vuodessa (n.17 760 FIM ja n. 1 480 FIM/
kk) vuonna 1995 ja hoitolisd 45 120 kruunua (n. 35 420 FlMja n. 2 950
FIM/kk) vuodessa. Ne ovat verotonta tuloa.

Jos asumisaikaa on 15 vuoden ja eldketapahtuman viilisestii ajasta v6-
hemmdn kuin 4/5, pienennetddn eldkettd todellisen asumisajan ja tdyden
eldkkeen myontdmiseksi vaadittavan vakuutusajan suhteessa.
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TAU LU KKO 2 : Ennenaikaiseldkkeen eni mmiiism ddrdt 1. 1 . 1 995,
yksindinen eldkkeensaaja

Korkein ennenaikaiseldke

Perusosa (tu loharki nta)
Eldkelisd (tuloharkinta)
Erityinen eldkelisii
Tyokyvyttomyysosa 4)
An siotyokyvyttomyysosa

Yhteensd 2,), 3) 140 172 11 681 110 035 9170

44 508
22 560
21 552
21 660
29 892

3709
1 880
1796
1805
2491

34 940
17 700
16 920
17 000
23 460

2910
1480
1410
1420
1 950

Keskimmdinen
ennenaikaiseldke

Perusosa (tuloharkinta)
Eldkelisd (tuloharkinta)
Erityinen elSkelisd
Tyokyvyttomyysosa 4)

Yhteensd 2), 3) 110280 9190 86 570 7210

44 508
22560

21 552
21 660

3709
1880
1796
1 805

34940
17 700
16 920
17 000

2910
1480
1410
1420

Korotettu yleinen
ennenaikaiseltike

Perusosa (tuloharkinta)
Eldkelisii (tuloharkinta)
Erityinen eliikelisd
Varhaiseldkeosa 4)

Yhteensd 3,) 99924 8327 78440 6540

44 508
22 560
21 552
11 304

3709
1880
1796
942

34 940
17 700
16 920
8 870

2910
'1480
1410
740

Yleinen
ennenaikaiseldke

Perusosa (tu loharki nta)
Eldkelisd (tuloharkinta)
Erityinen eliikelisd

Yhteensd 3)

3709 34940 2910
1880 17 700 1480
1796 16 920 1410

44 508
22 560
21 552

88 620 7385 69 570 5800

1) Keskikurssi heindkuu 1995. 2) Lisdksi voidaan maksaa avustuslisdd tai
hoitotisdd terveydellisin peru stein. 3) Lisdksi voidaan maksaa henkil5koh-
taista lisdd ja erityistii henkil\kohtaista lisdd taloudellisen tarueharkinnan
perusteella. 4) Verotonta tuloa.
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Eldkkeen tarkistaminen

Yleiset tarkistukset ennenaikaiseliikkeisiin tehdddn samoin kuin van-
huuseliikkeisiin kunkin vuoden alusta tyontekijoiden ammattiliittoon kuu-
luvien tyontekijoiden edellisen vuoden palkkakehityksen mukaisesti.
Myos eldkkeiden henkilokohtaisia mddrid tarkistetaan samoin kuin van-
huuseliikkeitd (ks. kohta 2.1 .5.).

Eldkkeen maksaminen

El6ke maksetaan kuukausittain piiiisddntdisesti elikkeen hakemista seu-
raavan kuukauden alusta. Eldke muutetaan automaattisesti vanhuus-
eldkkeeksi, kun eliikkeensaaja tayftaa 6 vuotta. Tdlloin varhaiselSke-
osan, tyokyvyttdmyysosa n ja n maksaminen lak-
kaa. Aikaisemmin myonnetyt avustus
vanhuuselikkeeseen.

ja hoitolisd maksetaan myos

3. Tycieldketurva

3.1. Palkansaajien yleinen Iisdeldkejdrjestelmd

Lakityomarkkinoiden lisdeldkejdrjestelmiistti (ATP, arbejdsmarkedets til-
legspension) annettiin vuonna 1964. Jdflestelmii kattaa sekii julkisen
ettd yksityisen sektorin palkansaajat. Yrittdjdt voivat kuulua jdrjestelmddn
vapaaehtoisesti, jos he ovat aikaisemmin kuuluneet siihen palkkatyon
perusteella viihintiidn kolme vuotta ja ma[saneet ttinii aikana tdyttd va-
kuutusmaksua taijos he ovat yrittdjdtoiminnan ohessa palkkatyossd.

3.1.1. Hallinto

Jtirjestelmdn hallinnosta vastaa keskitetysti Tyomarkkinoiden lisdeliike-
laitos, ATP Arbejdsmarkedets Tillagspension. Se on valtiosta riippuma-
ton eldkelaitos, jonka hallinnossa on tyonantqa- ja tyontekijiijiirjestojen
yhtdliiinen edustus. Jiirjestelmdn ylin valvonta kuul uu tyomi n isteriolle.

3.1.2. Rahoitus

ATP-eldkkeet ovat maksuperusteisia ja tiiysin rahastoituja. Tyonantaja
maksaa vakuutusmaksusta 2/3 ja tyontekijd 1/3. Maksut on jaettu neljddn
luokkaan tyoajasta riippuen. Vakuutusmaksut ja niiden mddrdytymispe-
rusteet on koottu taulukkoon 3. Kun viikottainen tyoaika on viihintiidn 30
tuntia tai kuukausityoaika vdhintddn 130 tuntia, maksetaan tdysi vakuu-
tusmaksu.



Tanska

TAULUKKO 3: ATP-eldkkeen vakuutusmaksut 1.1.1 995

Kuukausityoaika,
vakuutusmaksu/kk:

vdhintddn 130 t
86 213 - 129 t
39-86 1/3t
alle 39 t

64.80
43.20
21.60

0

129.60
86.40
43.20

0

1v+.40
129.60
64.80

0

Viikkotyoaika,
maksu/vk:

vdhintdiin 30 t
20 -29t9-191
alle 9 t

17.10
11.40
5.70

0

34.20
22.80
11.40

0

51.30
34.20
17.10

0

Tilapdistyontekijd

-maksu tuntia kohti 0.50 1.00 1.50

Vuodesta 1988 alkaen on suurin osa niistd julkisen sektorin tyontekijdistd,
jotka kuuluvat pakolliseen toimialakohtaiseen lisdeldkejdrjestelmddn,
maksanut matalampaa vakuutusmaksua. Tdyteen tyoaikaan perustuva
tyonantajan ja tyontekijiin maksu on heistd yhteensii 1166,40 kruunua
vuodessa. Vastaavasti karttuvan vuosittaisen eldkkeen mddrd on mata-
lampi.

Yritttijtit ja itseniiiset ammatinharjoittajat, jotka jatkavat ATP-vakuutusta
kuuluttuaan siihen palkkatyon perusteella kolme vuotta, maksavat koko
vakuutusmaksun itse.

3.1.3. Verotus

Sekii tyonantaja ettd tyontekijd voivat vdhentiiti ATP-maksun verotukses-
sa. Eldkkeet ovat verotettavaa tuloa samoin kuin kansaneldkkeet ja
palkkatulot. Kertasuorituksena maksettavista eldkkeistd peritddn 40 Yo

veroa.
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3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutettuja ovat kaikki 16 vuotta tdyttdneet palkansaajat, joiden tyoaika
on yli 9 tuntia viikossa tai 39 tuntia kuukaUdessa. Vakuutus on pakollinen.
Lokakuusta 1993 alkaen vakuutusaikaa ovat tyoajan lisdksi myos tyotto-
myys-, sairaus- ja ditiyspdivdrahakaudet sekd aika, jona tyontekijd on eri-
tyisessd tyomarkkinakoulutuksessa (ns. AM U-kurssilla). Pdivdrahaetu uk-
sista ja kurssin ajalta suoritettavasta korvauksesta maksetaan myos
vakuutusmaksut.

3.1.5. Vanhuuselike

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldke makseta an 67 vuotta tdyttdneelle tyontekijdlle. Eliikkeen
maksaminen ei edellytd tyonteon lopettamista.

Eldkkeen mddrdytymi nen

Eldke muodostuu eldkeosasta ja bonusosasta, jotka maksetaan yhtendi-
send eldkkeend. Eliikeosan mddrd riippuu vakuutu ksen al kamisajankoh-
dasta ja maksettujen vakuutusmaksujen suuruudesta. Ennen 1.1.1982 ja
sen jdlkeiseltd ajalta eldke miidrdytyy eri tavoin. Eldke mdirdytyy eri ta-
voin myos riippuen siitd, onko vakuutus alkanut vuoden sisdlld jdrjestel-
mdn voimaantulosta vai myohemmin. ElEkkeeseen maksetaan bonus-
osaa riippuen eliikevaroille saadun tuoton suuruudesta. Eldkevaroille tu-
Iee vuosittain saada viihinttiiin 4,5 o/oin (orko, bonukset maksetaan td-
mdn ylittdvdstd korkotuotosta.

1 .4.1995 jdlkeen eldkkeelle siirtyvdn 67 vuotta tdyttdneen tyontekijdn tdy-
teen kokopdivtiiseen tyouraan perustuva lisdeldke on 13428 kruunua
(10 540 FIM) vuodessa. Tiiysi kuukausieltike on 1 119 kruunua (880 FIM).
Niille julkisen sektorin palveluksessa oleville, joiden vakuutusmaksu on
vuodesta 1988 alkaen ollut matalampi kuin muiden vakuutettujen, makse-
taan ttiytend eldkkeend vastaavasli 11232 kruunua vuodessa (ks. kohta
3. 1 .2.).- Niimd eldkkeiden mddrdt perustufat jdrjestelmdn voimantulosta
johtuen enintidn 31 vuoden vakuutusaikaan, joten eliikkeiden taso tulee
nousemaan jdrjestelmdn tullessa vdhitellen tdysin voimaan.

Eldkkeen tarkistam i nen

Maksussa olevia eldkkeitd eitarkisteta automaattisesti. Eldkkeisiin on kui-
tenkin tehty bonuskorotuksia samoin kuin karttuneisiin eliikeoikeuksiin
eldkerahastojen tuoton mukaan. Tyomarkkinoiden lisdeldkelaitos piiiittiiti
kustaki n korotuksesta erikseen.



ElSkkeen maksaminen

Eliikkeet maksetaan yleensd kuukausittain etukiiteen. Jos eldkkeen vuo-
simddrd on pienempi kuin 1040 kruunua vuodessa, maksetaan karttunut
eldkeoikeus jatkuvan eliikkeen sijasta kertakorvauksena. Jos eldke on
enintddn 2 080 kruunua vuodessa, se maksetaan kerran vuodessa.
Eldkkeen ottamista voidaan lykdtd 70 vuoden ikddn. Eldkettd korotetaan
silloin 5 % jokaista kuutta lykkdyskuukautta kohti.

3.1.6. Perhe-eldke

ATP-jdrjestelmiin perhe-eldke-etuuksia muutettiin 1 .7 .1992 alkaen. Kun
leskeneldke aikaisemmin maksettiin jatkuvana eliikkeend lesken tdytet-
tyd 62 vuotta, maksetaan eldkettd vastaava etuus nyt kertakorvauksena
vdlittomdsti puolison kuoleman jdlkeen. Avioliiton ja edunjdttdjiin vakuu-
tuksen kestoa koskevista vdhimmdisajoista on samalla luovuttu. Edun-
saajan mahdollinen oma eliike eiendd estd leskenetuuden maksamista.
Aikaisemmin avioliiton ja edunjdttdjiin vakuutuksen oli ttiytynyt kestiiii vd-
hintddn 10 vuotta ja leskeneliike oli vaihtoehtoinen oman eldkkeen kans-
sa. Myos lapset saivat uudistuksessa oikeuden kertakorvauksena mak-
settavaan etuuteen. Aikaisemmin lapseneldkkeitd ei maksettu lainkaan.

Oikeus eliikkeeseen

Leskel le ma ksettavaa n kertakorva u kseen ta i a i ka isem pien sddntojen m u-
kaiseen eldkkeeseen ovat oikeutettuja sekd mies- ettii naislesket. Myos
edunjtittiijiistd eronnut naisleski voi saada leskenetuuden miidrdtyin
edellytyksin. Yhtend edellytyksend on, ettti mies on ollut velvollinen mak-
samaan elatusapua entiselle vaimolleen. Etuuden saadakseen vaimon
tulee vahvistaa oikeutensa siihen mahdollisimman pian avioeron jdlkeen
toimittamalla avioeroasiakirjat Tyomarkkinoiden lisdelaikelaitokseen.

Lapselle maksettavaan korvaukseen ovat oikeutettuja edunjdttdjdn alle
18-vuotiaat lapset edellyttden, ettd edunjattaja oli syntynyt 1.7.1925Lai
myohemmin ja ettd kuolemantapaus on sattunut 1.7.1992jdlkeen.

Eldkkeen mdiriytymi nen

Leskenetuus mddrdytyy uusien sddntojen mukaan niin, ettii kertakorvaus
on 35 % edunjdttiijdn eldkeoikeuden pdiiomitetusta arvosta. Vuonna
1995 etuus voi enimmillddn olla n. 45 000 kruunua (35 300 FIM).

Ne, joille maksettiin vanhojen siidntojen mukaista eldkettd 1.7 .1992, saa-
vat tiitd eldkettd edelleen. Eldke on puolet edunjdttdjdn vanhuuseltik-
keestd tai eldkeoikeudesta. Jos leskellti on 67-vuotiaana oikeus omaan
vanhuuselSkkeeseen ATP-jdrjestelmdstd, hdn voi valita joko oman eliik-
keensii tai leskeneldkkeen. Eldke lakkaa lesken avioituessa uudelleen.
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Jos kuolemantapaus on sattunut ennen 1.7 .1992, mutta leskeneldkettd ei
vielii maksettu, koska leski ei ollut tdyttdnyt 62 vuotta, sovelletaan siirty-
mdkauden mddrdyksid. Siirtymdkauden mddrdyksid sovelletaan myos
silloin, kun kuolemantapaus on sattunut 1.7 .1ggzjiilkeen, mutta edunjdt-
tiijii oli 1.7 .1992 tiiyttiinyt 67 vuotta tai oli syntynSlt 1.7 .1925 - 30.6.1941
vdlisend aikana.

Edunjiittiijiin lapselle maksettava korvaus on vuonna 1995 enimmillddn
n. 17 500 kruunua lasta kohden.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa oleviin jatkuviin eldkkeisiin tehdddn bonuskorotuksia samoin
kuin vanhuuseldkkeisiin (ks. kohta 3.1.5.).

Eldkkeen maksaminen

Tanskassa asuville eliikkeeseen oikeutetuille eldke maksetaan virano-
maisilta saatavan kuolinilmoituksen perusteella automaattisesti ilman ha-
kemista.

3.2. Mahdo!!isuus siifidi varhennetulle elikkeelle

Kansaneldkejdrjestelmdn ennenaikaiseldkettd voidaan tarveharkinnan ja
sosiaalisten iyiOen perusteella maksaa liatkuvan elatuksen tarpees6a
olevalle 50 - 66-vuotiaalle (ks. kohta 2.1.6.). Ennen 67 vuoden ikdd on
mahdollista siirtyii myos osa-aikaeldkkeelle. Osa-aikaeliike voidaan
myontdd 60 vuotta tdyttineelle erityisen, vuonna 1987 voimaan tulleen
osa-aikaelSkelain perusteella. Laki kattaa sekii palkansaajat ettd itsendi-
set ammatinharjoittajat. Tyottomyyskassaan kuuluvat palkansaajat ja yrit-
tdjdt voivat mddrdtyin edellytyksin saada varhennetun vanhuuseldkkeen
myos tyotto myysva ku utu sj d rj este I m d std 60 vu otta ttiytettydiii n . E ld kkee n
saaminen ei edellytd tyottomdnd oloa. Tyottomyyskassaan kuuluminen
on Tanskassa vapaaehtoista.

Tyottomyysvakuutuksesta maksettavalle varhaiseltikkeelle voi siirtyd
yhtd lailla osa-aikatyohon yhdistetyltd osa-aikaeldkkeeltd kuin kokopdivii-
gostdkin. Tdmi on mahdollista sekd palkansaajille ettd yrittdjille. Varhais-
eldkkeeltd osa-aikaeliikelain mukaiselle eldkkeelle voisiirtyd vain palkan-
saaja ja hdnkin vain, jos osa-aikaeldkkeeh myontiimiskriteerit tdyttyiviit,
kun hiin jiii varhaiseldkkeelle. Myos varhaiseldke voidaan nykyisin myon-
t55 osa-aikaelSkkeend.



3.2.1. Osa-aikaeldke

Oikeus eldkkeeseen

Osa-aikaeliikettd (delpension) voidaan maksaa osa-aikatydhon yhdistet-
tynd 60 - 66-vuotiaalle palkansaajalle ja itsentiiselle yrittdjdlle. Eldkkeen
myontdminen edellyftdd, ettd edunsaaja asuu ja tyoskentelee Tanskassa
ja on tyoskennellyt Tanskassa tai tanskalaisessa aluksessa vdhintddn 9
kuu kautta viimeisten 1 2 kuukauden aikana. Palkansaajalta edellytetddn
lisiiksi, ettd hdn on maksanut vakuutusmaksuja palkansaajien lisdeld-
kejdrjestelmddn vdhintddn 10 vuodelta viimeisten 20 vuoden aikana.
Tydskentelyaika itseniiisenii ammatinharjoittajana rinnastetaan tdhdn
vakuutusmaksuaikaan. Tyonantajan ja tyontekijiin on ttiytynyt tehdd sopi-
mus osa-aikaeldkkeelle siirtymisestd.

Palkansaajan on lyhennettdvd tyoaikaa osa-aikaeldkkeelle siirtyessddn
viihintddn seitsemdllii tunnilla viikossa tai vdhintddn neljiisosalla keski-
mddriiisestd viikkotyoajastaan viimeisten yhdeksiin kuukauden aikana.
Tyoajan lyhennys lasketaan aina enintiidn 37 viikkotyotunnista, vaikka
tyoaika todellisuudessa olisi ollut tdtd pitempi. Jdljelle jdrdvdn keskimdd-
rdisen tyoajan tulee olla viihinttiiin 15 ja enintddn 30 tuntia viikossa.
OsaelSkkeelle siirtymisen jdlkeen jokaiseen neljdnnesvuoteen tulee si-
sdltyd vdhintddn 20 tyopaiivai6.

Myos yrittdjdltd edellytetdiin, ettd hdn asuu ja tyoskentelee Tanskassa ja
on tyoskennellyt Tanskassa tai tanskalaisessa aluksessa vdhintddn 9
kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana. Hdnen on lisiiksitiiytynyt toi-
mia yrittdjdnd tai itsendisenti ammatinharjoittajana Tanskassa tai
tanskalaisella aluksella 4 vuotta viimeisten 5 vuoden aikana ja hdnen on
ttiytynyt tyoskennelld kokopdivdisesti viimeiset 5 vuotta. Tydtulojen on
taytynyt olla vdhintddn 113 eldkkeen perusosan miiiirdstd eldkkelle siirryt-
tdessd. Yrittdjdn tulee voida osoittaa, ettd hdn on lyhentdnyt tyoaikaansa.
Keskimiidrtiistd viikottaista tydaikaa tulee lyhentdd puoleen palkansaaji-
en kokopdivdtyoajasta eli 18,5 tuntiin viikossa. Yrittdjiin ei sovelleta liuku-
vaa tyoajan lyhennysmahdollisuutta kuten palkansaajiin.

Eldkkeen miidrdytyminen

Eldke mddrdytyy ns. perusmddrdn mukaan. Tdimd perusmiiiird on saman
suuruinen ku in sairausvakuutuksen piiiviirahan vuotuinen enimmdismdd-
rd, joka vuonna 1995 on 132912 kruunua vuodessa. Palkansaajan vuosi-
eldke on 1/37 sairausvakuutuksen piiiviirahan tdydestd mddrdstd jokai-
selta tdydeltd tunnilta, jolla keskimddrdistd viikottaista tyoaikaa alenne-
taan. Osaeldke voi eliikettd ensimmiiisen kerran laskettaessa olla kor-
keintaan 90 % eldkkeelle siirtymistd edeltdvien ja eldkkeelle siirtymisen
jdlkeen saatavien tyotulojen erotuksesta. Yrittdjdn eliike on puolet perus-
mddriistii, kuitenkin enintddn 90 % eldkkeelle siirtymistd edeltiivien ja sen
jdlkeisten tulojen erotuksesta. 2,5 vuoden kuluttua osaeliikkeen mddrd
alenee 80 prosenttiin siitd perusmiidriin osasta, josta se alunperin lasket
tiin.
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Eldkkeensaajan henkilokohtaisen eldkkeen mddrii tarkistetaan vuosit-
tain, huhtikuun alusta lukien, edellisen vuoden tyoajan mukaan. Tyotulot
eivdt tdlloin eniiii vaikuta eliikkeen mddriiiin.

Eldkkeen maksaminen

Eldkettd maksetaan 67 vuoden vanhuuseliikeikddn asti. ElSkkeen mak-
saminen pEidittyy aikaisemmin, jos tyoaikaa ja maassa asumista koskevat
myontdmisedellytykset eivdt endd tiiyty. Eldke keskeytetddn, jos eliik-
keensaaja on yhdenjaksoisestityottomdniiyli 13 viikkoa tai sairaana eikti
hdnellS endd ole oikeutta sairausajan pdivdrahaan. Eldke on veronalaista
tuloa.

Hallinto ja rahoitus

Osa-aikaeliikkeiden hallinnosta vastaavat samat kunnalliset viranomaiset
kuin kansaneldkejdrjestelmtin hallinnostakin. ElSkkeet rahoitetaan valtion
varoin.

3.2.2. Tytittti myysva k u utu kse n va rh a i se I d ke

Tyottomyysvakuutusjdrjestelmdstd on vuodesta 1979 alkaen maksettu
varhaiseliikkeitd (efterlon) 60 vuotta tdyttdneelle vakuutetulle. Vakuutuk-
seen voivat kuulub sekti palkansaajat ettd yrittdjdt. Eldkkeelle on mahdol-
lista siirtyd myos osa-aikaisesti ja saada varhaiseldkettii osa-aikaeldk-
keenii.

Oikeus eldkkeeseen

Tyottomyysvakuutuksen varhaiseldkettd voidaan maksaa Tanskassa
aiuvalle 60 - 66-vuotiaalle tydssd tai tyottomdnd olleelle vakuutetulle.
Vakuutetun on tdytynyt kuulua tyottomyyskassaan vdhintddn 20 vuotta
viimeisten 25 vuoden aikana. Vaadittavaa vdhimmdisvakuutusaikaa pi-
dennettiin vuonna 1992. Niifta, jotka eivdt ikdnsd vuoksi voitdyttiid uutta
ehtoa, edellytetddn, ettd he ovat kuuluneet vakuutukseen yhdenjaksoi-
sesti 31.3.1992 lukien eldkkeelle siirtymiseen asti ja ettd he tdyttdvdt ai-
kaisemman vakuutusaikavaatimuksen, 10 vuotta vakuutusaikaa 15 vii-
meisen vuoden aikana. Eldkkeenhakijalla tulee olla oikeus ty6ttomyys-
piiivdrahaan ja hdnen on tdytynyt tyoskennelld 26 viikkoa (17 viikkoa, jos
osa-aikatydntekijii) viimeisten kolmen vuoden aikana tai saada idkkdille
pitkdai kaistyottomi lle ma ksettavaa pdiviirahaa (overga ngsydelse). Eldk-
keen maksaminen edellyttdd tyonteon lopettamista. Eldkkeelle siirtymi-
sen jiilkeen tyotd voitehdd enintddn 200 tuntia vuodessa ilman, ettd silld
on vaikutusta varhaiseliikkeeseen.



Eldkkeen mddrdytyminen

Eldkkeen mdiird riippuu eltikeajan pituudesta. Ensimmiiis en 2,5 vuoden
ajalta eliike on 90 % aikaisemmista tuloista, kuitenkin enintiidn tyotto-
myyspdiviirahan enimmdismddrd. Vuonna 1995 tyottomyyspdivdrahan
enimmdismddrd on 2555 kruunua viikossa tai 132 860 kruunua vuodes-
sa. 2,5 vuoden aikaan luetaan mukaan joitakin tyottomyyspdivdraha- ja
niihin verrattavia kausia. 2,5 vuoden tultua tdyteen eltike on enintiiiin 82
% tyottdmyyspti ivii rah a n en i m miiismdiirdstd. M u ut tyosuhteen perusteel-
la maksettavat elSkkeet pienentiivdt varhaiseliikkeen mdiirdd. Jos niimd
muut eldkkeet ylittdvdt n.220 000 kruunua vuodessa, ei varhaiseldkettd
makseta lainkaan.

Eldkkeen maksaminen

Tyottomyysvakuutuksen varhaiseldkettd ei makseta samanaikaisesti
kansaneldkejiirjestelmdn ennenaikaiseldkkeen kanssa. Eldke makse-
taan kuukausittain ja se on verotettavaa tuloa. Eldkkeen myontdd ja mak-
saa se tyottdmyyskassa, jonka jdsen eldkkeensaaja on.

4. Lisdeliiketurua

Yleistd

Tanskassa toimiala- ja tyonantajakohtaiset eldkejdrjestelmdt ovat nykyi-
sin yleisid ja niiden merkitys lakisddteisen eldketurvan tdydentdjdnd tulee
edelleen kasvamaan tu levina vuosikymmeninti. Vaikka eldkkeelld olevis-
ta tyontekijoistd vasta noin 15 - 18 oh saa eldkettd ndistd jdrjestelmistii,
kartuttaa tdlld hetkelld tyosuhteessa olevista palkansaajista jo noin 65 %
eldkettd niissii. Tanskassa kdsitteel16'arbejdsmarkedspensionsordnin-
ger'tarkoitetaan sekii laajoja ammatti- ja toimialakohtaisia ettd yksittdisen
yrityksen perustamia lisdeldkejdrjestelmid. Tdssd niistd kaikista kdyte-
t66 n n i m itystd tyomarkki nasopi mu ksi i n perustuvat eldkejd rjestel mdt. Jdr-
jestelmddn liittyminen on yleensd pakollista niillii aloilla, joita sopimukset
koskevat.

Vanhin ty6markkinasopimuspohjainen eldkejdrjestelmii on virkamiesten
eldkejdrjestelmd, joka tuli voimaan vuonna 1919. Se on myds suurin tyo-
markkinasopimu ksiin perustuvista jdrjestelmistti. Toisen maailmansodan
jdlkeisind vuosikymmenind jdrjestelmdt yleistyivdt erityisestijulkisen sek-
torin pitkdn koulutuksen saaneilla toimihenkiloil16 kuten lddkdreilld, arkki-
tehdeillii, juristeilla, ekonomeilla ja insinooreilld, jotka kaikki saivat lisdel6-
kejdrjestelmdn vuoteen 1 961 mennessii. 60-luvulla lisdeltikejdrjestelmid
perustettiin erityisestijulkisella sektorilla toimiville keskiasteen koulutuk-
sen saaneille kuten sairaanhoitajille, kdtiloille, laboranteille ja sosiaali-
tyontekijoille. 70-luvulla jdrjestelmid perustettiin myos julkisella sektorilla
toimivil le viihiin koul utusta saanei lle tyontekijoille.

Tanska
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Yksityiselld sektorilla laajat toimi- tai ammattialakohtaiset eldkejdrjestel-
miit ovat kehittyneet hitaammin. Yksittdisilld toimialoilla el6kejdrjestelmid
on ollut jo kauan, mutta pddosin suurimman tyontekijdjdirjeston, LO:n jd-
senet ovat tulleet tyomarkkinasopimuksiin perustuvien eldkejdrjestelmien
piiriin vasta vuosien 1987 - 1993 aikana. Laajojen kollektiivisten sopimus-
ten puuttuessa yksittdiset tyonantajat ovat jdrjestdneet lisiieldketurvaa
omille tyontekijoilleen tai osalle tyontekijoistii. Taulukkoon 2 on koottu tie-
dot eriiaisten tyomarkkinasopimuksiin perustuvien eldkejdrjestelmien
kattavuudesta.

TAULUKKO 2: Ammatti-, toimiala- ja tyonantajakohtaisiin eldkejdrjestel-
miin kuuluvat palkansaajat (aktiivijdsenet) vuonna 1 994

Ldhde: Supplerende pensioner i Danmark - en analyse af de lovbundne
og de overenskomstaftalte supplerende pensionsordninger. ATP 1994.

Vanhempia tyomarkkinasopimuksiin perustuvia eldkejdrjestelmiti varten
on yleensii perustettu eliikekassa. Uudet jdrjestelmdt on sen sijaan use-
ammin hoidettu vakuutusyhtioissd. Virkamiesten eliikkeet rahoitetaan
suoraan valtion budjettivaroista, muuten eldkevastuiden tulee olla tdysin
rahastoituja.

Valtaosa tyomarkkinasopimuksiin perustuvista eldkejdrjestelmistd on
maksuperusteisia. Virkamiesten eldkejdryestelmii ja osa yrityskohtaisista
eldkejdrjestelmistd on kuitenkin etuusperusteisia. Koska el6kejdfiestel-
mdt ovat tavallisesti syntyneet tyomarkkinaosapuolten pitkdllisten neu-
vottelujen tuloksena, ovat vakuutusmaksut, etuudet ja elSkeidt eri jdrjes-
telmissd hyvin erilaiset. Etuudet eroavat myos siksi, ettd jdrjestelmdt ovat
tulleet voimaan hyvin pitkdlld aikavdlilld, jotkut jdrjestelmistd ovat vasta
kdynnistysvaiheessa, kun osa jdrjestelmistd on ollut tdysin voimassa jo
pitkddn. Seuraavassa on siksi kerrottu etuuksista hyvin yleiselld tasolla.

Virkamiesten eldkejdrjestelmd 230 000

"Vanhat" kollektiiviset eldkejdrjestelmiit 260 000

Vuonna 1 989 perustetut eldkejdrjestelmiit 1 50 000

Vuonna 1993 perustetut (ja
sopimuksia laajentavat) el6

vuoden 1989
kejdrjestelmdt

500 000

Vaku utusyhtioissd jdrjestetyt
tyonantajakohtaiset eldkejdrjestelmdt

350 000

Yrityskohtaiset eliikekassat I 000

Yhteensd noin 1 500 000



Etuudet

Jdrjestelmiin kuuluvat tavallisesti sekd kokopdivii- ettd osa-aikatyonlp[i:
jdt.-Jdrjestelmdiin pddsemiseksi voidaan edellyttdd 25 - 30 vuoden ikiid
ja 6 - i2kk,joskus jopa 5 vuotta, jatkunutta $osuhdetta Val.taraj.a joihin-
kin ldrjestelririin pddsemiseksi on 55 vuotta. Jiirjestelmistd maksetaan
van h u us-, tyokyvyttomyys- ja perhe-e ld kkeitd.

Vanhuuseliikeikd on tavallisesti sekii miehilld ettd naisilla sama kuin la-
kisiidteisessii jdrjestelmdssti, 67 vuotta. Joistakin jdrjestelmistd mydnne-
tddn myos varhaiseldkkeitii.

Maksuperusteisissa jdrjestelmissd vanhuuseliikkeen suuruus riippuu
maksettujen vakuutu-smaksujen mdiirdstd. Maksut ovat .yleensii kor-
keammai jirjestelmissii, joiden jdsenet ovat akateemisesti koulutettuja.
Kokonaismaksu on niiissd jdrjestelmissd tavallisesti 15 %. Keskiasteen
koulutuksen saaneiden eldkejdrjestelmissd vakuutusmaksu on yleensd
12 o/o, kun taas uusissa LO-jdrjeston tyontekr.loiden eldkejdrjestelmissd
kokonaismaksun on tarkoitus nousta 10 - 15 vuoden sisdlld 9 %:iin. Ldh-
totaso on 0,9 %. Tyonantajan osuus maksusta on tavallisesti 2/3 ja tyonte-
kijtin 113. Etuusperusteisissa jiirjestelmissd eldkkeen tavoitetaso on
yieensii 40 vakuutusvuoden jiilkeen 60 - 70 % loppupalkasta yhdessd
lakistidteisten eldkkeiden kanssa.

Leskenelike on etuusperusteisissa jdrjestelmissd tavallisesti 40 % edun-
jdttiijdn palkasta. Lapseneldke on usein 10 - 25 % leskeneldkkeestii.
Maksuperusteisissa jdrjestelmissd leskeneldke mddriiytyy maksettujen
vakuutusmaksujen mukaan, mutta maksut on usein mddrdtty saman ta-
voitetason mukaan kuin etuusperusteisissa jdrjestelmissd.

Tyokyvyttomyyseldkkeiden taso on yleen sii korkea. Maksu perusteisissa
.ldrjedteimissl-se on mitoitettu 50 - 80 %:iin palkasta tydntekijdn idstd
iiifpuen. Etuusperusteisissa jdrjestelmissd tyokyvyttomyyseldke on ta-
vdliisesti sen vanhuuseldkkeen suuruinen, joka olisi maksettu, jos tyo-
suhde olisi jatkunut normaaliin eldkeikddn.

Sopimuksiin ei yleensd liity eldkkeiden indeksitarkistusta koskevia miid-
rdyksid. Vakuutusjdrjestelyissd tarkistuksia vastaavat maksettavat bo-
nukset.

Vapaakirjaoikeuden syntymistd koskevat mddriiykset vaihtelevat lisdeld-
keiurvan-jdIestdmistavasta riippuen. Useimmissa jdrjestelmissii eldkeoi-
keus siiilyy viilittomiisti koko karttuneen eliikkeen osalta.

Tanska

Vakuutusmaksut ja verotus

Tyontekijdt osallistuvat tavallisesti lisdeliiketurvan rahoittamiseen. Mak-
superusieisten jtirjestelmien maksuista on mainittu edellii. Tyontekijdn
maksuosuus kokonaismaksusta on usein kolmannes eli4 - 5 % palkasta.
Etuusperusteisiin jdrjestelmiin tyontekijdt maksavat yleensd 3 - 6 % eldk-
keeseen oikeuttavista tuloistaan.
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Tyonantajan vakuutusmaksut I isdeldkejdrjestelmiin ovat yleensd verovd-
hennyskelpoisia eikii niitii katsota tyontekijdn verotettavaksi tuloksi. Ulko-
maiseen yhtioon maksetut maksut eiviit ole vdhennyskelpoisia, jos yhtiol-
ld ei ole pysyvdd toimipaikkaa Tanskassa.

Tyontekijdn maksuosuudet lisdeldketurvajdrjestelmiin ovat pddsddntoi-
sesti viihennyskelpoisia.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Kertakorvauksina
maksettavista etuuksista peritddn 40 o/o:n vero, jos vakuutusmaksut on
voitu vdhentdd verotuksessa. Jos vakuutusmaksuja ei ole voitu vdhentdii,
ovat etuudet verovapaita.

5. Tycissd tai elSkkeelld toisessa maassa

Tanskan ja Suomen vdlilld on voimassa sosiaaliturvaa koskeva EU-ase-
tus 1408/71 ja sen toimeenpanoasetus 574172, joissa on mddrdyksid
vakuutukseen kuulumisesta ja toisen sopimusmaan vakuutusaikojen
hyviiksilukemisesta sekd eldkkeiden mddrdytymisestd ja maksamisesta
toiseen maahan EU- ja ETA-alueella. Asetukset koskevat ainoastaan EU-
ja ETA-maiden kansalaisia. Sen lisdksi pohjoismaiden vdlilld on uusi 1.1.
1994 voimaan tullut sosiaaliturvasopimus, jolla on merkitystii ldhinnti niille
pohjoismaissa asuville ja tyoskentelville, joihin ei sovelleta EU-asetusten
sddnnoksid. Mainitut asetukset ja sosiaalituwasopimus koskevat ainoas-
taan lakisddteistd eldketurvaa eli Tanskassa kansaneldke- ja ATP-eldk-
keitii. Sen sijaan tyomarkkinasopimuksiin perustuviin eldkejdrjestelmiin
niitd eisovelleta.

Kansal I isen lainsiiiiddnnon mu kaan kansaneldke voidaan myontdd Tans-
kan kansalaiselle, joka asuu pysyvdsti Tanskassa. Ulkomaan kansalai-
selle eliike voidaan myontiid, jos hdn on asunut maassa vdhintSdn 10
vuotta 15:n ja 67:n ikdvuoden viilillii, ndistd 5 vuotta viilittomiisti ennen
eldkkeen alkamista. Kansalaisuutta koskevaa vaatimusta ei sovelleta pa-
kolaisiin eikd EU-maiden tai sosiaaliturvasopimusmaiden kansalaisiin.

Tanskan kansalaiselle, joka on asunut maassa vdhintddn 30 vuotta 15:n
ja 67:n ikdvuoden vdlilld, voidaan kansaneldke mydntdd ja maksaa myos
ulkomaille. Ennenaikaiseldkkeel16 olevalle taivanhuuseldkkeelld olevalle,
joka ei tdytd edelld mainittuja ehtoja, voidaan eldkkeen maksamista jat-
kaa ulkomaille, jos eliike on myonnetty eldkeliiisen asuessa Tanskassa.
Tdmd edellyttdd kuitenkin, ettii eliikkeensaaja on asunut maassa viihin-
tddn 10 vuotta 15 vuotta tiytettyddn tai vdhintddn neljdnneksen 15 vuo-
den tdyttdmisen ja eldkkeen myontiimisen viilisestd ajasta. Joitakin ulko-
maillaoleskeluaikoja rinnastetaan Tanskassa asumiseen.

Koska useimmat tyomarkkinasopimuksiin perustuvat eldkejdrjestelmdt
ovat maksuperusteisia ja rahastoituja, ei ongelmia eltikeoikeuden sdilymi-
sessd ja maksamisessa ulkomaille yleensd ole. Joissakin tilanteissa elti-
keturva voidaan kuitenkin menettdd myos maan sisdlld tyopaikkaa vaih-
dettaessa. Tillainen tilanne voi syntyd esirn. silloin, kun alle 30-vuotias
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tyontekijd vaihtaa tyopaikkaa ennen kuin on ollut yrityksen palveluksessa
viisivuotta.

Yleensd eliikeoikeuden voi siiilyttiiii entisessd eldkejdrjestelmiissii joko
vapaakirjaoikeutena tai sdilyttdmdlld aktiivijdsenyyden ja maksamalla
edelleen vakuutusmaksuja. Karftuneen eldkepddoman voi myos siirtdd
uuden asuinmaan eldkejdrjestelmiidn ja ostaa silld eldkeoikeutta uudes-
sa jii rjestel mdssd. Eldkepiitioma voidaan myos maksaa kiiteissuoritu kse-
na jdrjestelmiistd eroavalle. Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa
eldkepddomasta peritddn kuitenkin melko suuri vero, koska vakuutus-
maksut ovat aikanaan olleet verotuksessa vdhennyskelpoisia.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Tanskassa toteutettiin kansaneldkkeitii koskeva uudistus vuoden 1994
alusta. Silloin kansaneldkkeen pohjaosaa pienennettiin ja vastaavastielii-
kelisdd korotettiin. Eldkkeen pohjaosa tehtiin muista tyotuloista riippuvai-
seksi. Pelkdd kansaneldkettii saavien eldkeliiisten kokonaiseldkkeen
mddrd nousi muutoksen seurauksena jonkin verran. Samalla kuitenkin
eliikelisdn tuloharkinnassa kiiytettdvid tulorajoja kiristettiin niin, ettii aikai-
sempaa harvemmilla eldkeldisilld on oikeus ttiyteen eldkelisddn. Samaan
aikaan toteutetusta verouudistuksesta on kerrottu edelld kohdassa 2.1.5.

Vuoden 1995 aikana Tanskassa on kdyty vilkasta keskustelua pitkdn ai-
kaviilin eldkepolitiikasta ja erityisesti vdeston ikddntymisen vaikutuksesta
eliikemenoihin. Keskustelussa on vaadittu koko kansaneldkkeen teke-
mistti eldketu lovii henteiseksi. Vuoden 1 994 u ud istu ksessa kansaneldke-
lakia muutettiin niin, ettd pohjaosa on nyt kaikilla eldkkeensaajilla riippu-
vainen tyotuloista, eliiketulot sen sijaan vaikuttavat vain eliikelisiin mtid-
rddn kuten aikaisemminkin. Nykyisen eldkejdrjestelmtin kannattajat ovat
viitanneet siihen, ettti toisin kuin useissa muissa maissa eliiketurva on jo
nyt pitkdlti rakennettu tdysin rahastoivien ATP-jdrjestelmdn ja tydmarkki-
nasopimuksiin perustuvien eliikejdrjestelmien varaan, eikd kansaneldk-
keen periaatteel I isesti merkittdvdd n I isd lei kka u kseen siksi ole tarvetta.

Tanskan valtiovarainministerion, sosiaaliministerion ja useiden muiden
ministerioiden viilisen tyoryhmdn raportti pitkdn aikavdlin eliikemenoista
"Pensionssystemet og fremtidens forsorgerbyrde" ilmestyi maaliskuussa.
Raportin mukaan Tanskan julkisten eltikemenojen uskotaan olevan
hallittavissa myos pitkdlld aikavdlillii puuttumatta oleellisesti eldketurvan
nykyiseen rakenteeseen, jos valtion talous muutoin kyetilSn pitdmddn va-
kaana mm. tyottomyyfte ja valtionvelkaa alentamalla. Raportissa pide-
tddn kuitenkin tiirkednii todellisen eldkkeellesiirtymisidn nostamista
nykyisestd noin 61,5 vuodesta.

Sosiaalitoimikunta on esittiinyt joitakin konkreettisia muutoksia, joiden
tarkoituksena on nostaa todellista eldkkeellesiirtymisikdd. Kun keskeinen
varhaisen eliikkeel lesi i rtymisen ka nava Tanskassa on tyott6myysvaku u-
tuksen varhaiseldke, tulisi toimikunnan mielestd tdmdn eldkkeen myontd-
misikiirajaa nostaa nykyisestd 60 vuodesta 63 vuoteen. Toimikunta esit-
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tdd myos nykyisestii kiintedstd 67 vuoden eldkeidstd luopumista kansan-
eldkejdrjestelmdssd ja sen korvaamista mahdollisuudella siirtyd jousta-
vasti eliikkeelle jo 63 vuoden idstd. Eldkkeen mddrd kuitenkin pienenisi,
jos eliikkeelle siirrytddn ennen 67 vuoden iktiEi ja vastaavasti maksettai-
siin lykkdyskorotusta, jos eliikkeelle siirtymisti myohennetddn 67 vuo-
desta.

7. Osoitteita
Sosiaaliministerio: Socialministeriet, Slotsholmsgade 6,
DK-1216 Kobenhavn K, faksi :+45-339325 1 8, puhelin : +45-33923377 .

Sosiaal itu rvatoi m isto, Ka nsa i nviil i nen osasto: D i rektoratet for Socia I

Sikring og Bistand, lnternational afdeling, Ny Kongensgade 9,
DK-1472 Kobenhavn K, faksi: +45-33915654, puhelin: +45-33912622.

Tyoministerio, Arbejdsministeriet, Laksegade 1 9, DK-1 063 Ksbenhavn K.

Tyomarkkinoiden listielSkelaitos, ATP Arbejdsmarkedets Tillagspension,
ATP-huset, Kongens Vange 8, DK-3400 Hillersd, faksi: +45-48204800,
puhelin : +45-48204820.

8. Kirjallisuus
Arbejdsmarkedets Tillagspension. Beretning og regnskab 1994

ATP- for du 96r pd pension... lnformation til lonmodtagere.
ATP Arbejdsmarkedets Tillagspension. Hillerod 1 995.

Benefits Report Europe & USA'1995. Watson Wyatt Data Services
Europe. Brussels 1995.

Employee Benefit Reference Manual 1995. Swiss Life lnsurance and
Pension Company. Zurich 1995.

Horisont. Tll alle lonmodtagere og pensionister. Udgivet av
Arbejdsmarkedets Tillagspension. August 1 992.

lnternational Social Security Association. Trends in social security.
No 6. January 1995.

Janhunen Jouko. Eldkejdryestelmtit teollisuusmaissa 1 990
Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1 990:1. Jyvdskyld 1 990

Kari Matti, Laitinen Sinikka. Sosiaaliturvajdrjestelmdt eri maissa
Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 1995

352



Olesen Aase. Socialkommissionens analyser og forslag til en pensionsre-
form: Et fleksibelt pensionssystem. Nordisk Forsdkringstidskrift nro 2,
1 995.

Pensionssystemet og fremtidens forsorgerbyrde - et resum6.
Arbejdsministeriet. Erhvervsministeriet. Finansministeriet.
Socialmin isteriet. Statsmin isteriet. Okonomiministeriet. Marts 1 995.

Salminen Kari. Pension Schemes in the Making. A Comparative Study of
the Scandinavian Countries. The Central Pension Security lnstitute.
Studies 1993:2. Helsinki 1993.

Sociale ydelser. Hvem, Hvad och hvornAr. Oversigt over Danmarks
sociale lovgivning med regler og ydelser pr. 1. januar 1994.
Kobenhavn 1994.

Sociale ydelser. Hvem, Hvad och hvorn6r. Hindbog i den sociale
lovgivning med regler og ydelser pr. 1 . januar 1995. Kobenhavn 1995.

Socialforsiikringen i Norden. En oversikt. Forsdkringskasseforbundet.
Augusti 1995.

Social protection in the Member States of the European Union. Situation
on 1 July 1994and evolution. European Comission. Directorate-General
of Employment, lndustrial Relations and SocialAffairs. MISSOC
Secretariat. Cologne 1 995.

Social Security Programs Throughout the World - 1993. U.S. Department
of Health and Humbn Services. Social Security Administration. Office of
Research and Statistics SSA Publication No. 13-11805. May 1994.

Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og finansiering 1993.
NOSOSKO 1:'1995. Ksbenhavn 1995.

Supplementary pensions in the European Union. Social Europe.
Supplement 3194. Brussels 1 994.

Supplerende pensioner i Danmark - en analyse af de lovbundne og de
overenskomstaftalte su pplerende pensionsord n in ger. ATP
Arbejdsmarkedets Tillagspension. Hillersd 1 994.

Supplerende pensioner i Danmark - en beskrivelse af fremtidens
pensionssystem. ATP Arbejdsmarkedets Tillegspension. Hillerod 1 995.

Vejledning om Social pension. Socialstyrelsens vejledning nr' 6 a'f 29.
oktober 1990. Kobenhavn 1990.

Your social security rights when moving within the European Union - a
practical quide. European Commission. Directorate-General for
bmployment, industrial relations and social affairs. Luxembourg 1995.
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Forsorgerbyrden og det danske pensionssystem. Oplag till Nordisk ATP-
msde i Oslo den 1. til den 3. oktober 1$95. Planlagnins- og personale-
sekreta riatet. ATP 22. septem ber 1 995. Esitel mii mon iste.

The Social Pensions ACT. Denmark. Tanskan sosiaaliministeriostd syys-
kuussa 1993 saatu moniste.
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1. Yleistd

Valuuttakurssi: 1 dollari (NZD) =2.854 (keskikurssisyyskuu 1995)

Uudessa-Seelannissa on lakisddteinen asumisperusteinen vdhimm6is-
eldkejdrjestelm6, jota kutsutaan tdssd kansaneldkejdrjestelmdksi samoin
kuin Australian vdhimmdiseldkejdrjestelmdd, jota se monessa suhteessa
muistuttaa. Jdrjestelmdstd maksetaan tuloharkintaisia vanhuus-, tyoky-
vyftomyys- ja leskenelSkkeitd, joilla on tasasuuruinen enimmdismddrS.
Varsinaisten eldkkeiden lisdksi maksetaan monia tarveharkintaisia etu u k-
sia. Eldketurvan ja muun toimeentuloturvan raja ei ole yhtii selvd kuin
useimmissa Euroopan maissa. Lakisddteistd tai muuta pakollista tyoelii-
kejdrjestelmdd Uudessa-Seelannissa ei ole.

Uuden-Seelannin talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka on muuttunut perus-
teellisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lakisdiiteistii sosi-
aaliturvaa, joka aikaisemmin oli hyvin kattava, on supistettu ja sen myotii
myos kansaneldkkeiden tasoa on madallettu. Samanaikaisesti tyonanta-
jien vapaaehtoisesti jdrjestdmdn lisdeldketurvan ja yksilollisten eldke-
jdrjestelyjen edullinen verotuskohtelu on poistettu ja elSkesddstdminen
on saatettu samaan asemaan muun sddstdmisen kanssa. Kun aikaisem-
min lisdeldkemaksut olivat verovdhennyskelpoisia ja eldkkeistd perittiin
vero, on kdytdnto nyt ptiinvastainen, lisiieldkemaksuja ei pddsddntoisesti
voi vdhentiiii verotuksessa, mutta maksettavat lisiieldkkeet ovat aika-
naan yleisessd tuloverotuksessa verotonta tuloa.

Verouudistuksen seurauksena tyonantajien kiinnostus lisdeldketurvan
jdrjestdmiseen ndyttiiii jossain miidrin viihentyneen. Uudistus on myos
entisestddn lisdnnyt sellaisten eldkejdrjestelyjen suosiota, joissa varsinai-
sen eliikkeen sijasta maksetaan kertakorvauksia. Raja eldketurvan ja
muun pitkdaikaisen siiiistdmisen vdlillii on kaventunut ja tietoja vapaaeh-
toisen tyonantajakohtaisen tai yksilollisen lisdeldketurvan kattavuudesta
on vaikeampi saada. Kokonaiskuvan saarnista ty6nantajakohtaisista eld-
kejiirjestelmistd vaikeuttaa osaltaan myos se, ettd tyonantajat voivat
oman lisdeleikejdrjestelmiin perustamisen sijasta maksaa osan tyonte-
kijdn yksilollisestijdrjestdmdn lisdeldketurvan vakuutusmaksusta ja osal-
listua tdllS tavoi n lisdeldketurvan jdrjestiirniseen.

2. Vdh i mmdiseldketu rva

2. 1 . Kansaneldkejirjestelmd

Ensimmdinen vanhuuseldkkeitd koskeva laki annettiin Uudessa-Seelan-
nissa jo vuonna 1898, leskeneldkkeitd koskeva laki vuonna 1911 1a tyoky-
vyttomyyselakkeitd koskeva laki vuonna 1936. Etuudet ovat aina olleet
asumisperusteisia. Eliiketurvaa koskevaa lainsiiiiddntod on uudistettu



useita kertoja. Alunpitiien tuloharkintainen vanhuuseldke muutettiin ensin
yleiseksi kansaneldkkeeksi, joka myonnettiin ilman tuloharkintaa, kunnes
se vuonna 1985 muutettiin jdlleen verotuksen kautta tuloharkintaiseksi.

2.1.1. Hallinto

Kansaneldkkeiden hallinnosta vastaa sosiaalimin isterion (Department of
Social Welfare) toimeentulotukitoimisto (New Zealand lncome Support
Service, NZISS)ja sen aluetoimistot (District Office).

2.1.2. Rahoitus

Eldkkeet samoin kuin muut sosiaaliturvaetuudet rahoitetaan yleisistd
verovaroista. Sitd osaa veroista, jolla kunkin vuoden maksussa olevat
el ii kkeet ra hoitetaa n kutsutaa n eld keveroksi (Reti rement Tax).

2.1.3. Verotus

Vanhuuseldkkeend maksettavan kansaneldkkeen tuloharkinta toteute-
taan verotuksen kautta. Eldkkeestd perit66n tulovero samoin kuin muista
tuloista. Yleisen tuloveron lisdksi tyo-, lisiieliike- ja omaisuustulojen pe-
rusteella mddrdtddn ylimddrdinen vero, joka on 25 o/o siitd bruttotulosta,
joka yksindisellii el6kkeensaajalla ylittdiii 4160 dollaria vuodessa ja naimi-
sissa olevalla3120 dollaria, jos vain toinen puolisoista on eliikkeensaaja.
Jos molemmat puolisot ovat eldkkeensaajia, voivat heiddn yhteenlasketut
bruttotulonsa olla 6 240 dollaria ennen kuin ylimddrdistd veroa aletaan
perid. Lisdeldketuloista otetaan huomioon vain 50 %, kun muiden tulojen
miidriiS arvioidaan.Ylimddrdinen vero voi olla enimmilliiain kyseiselle
eldkkeensaajalle maksettavan nettovanhuuseliikkeen suuruinen. Van-
huuseliikkeenii maksettava kansaneliike on siten verotuksen kautta ko-
konaan tulovtihenteinen.

Tyokyvyttomyyseldkkeistd ja leskille maksettavista etuuksista peritddn tu-
Iovero samoin kuin muista tuloista. Ylimddrdistd veroa muiden tulojen pe-
rusteella ei mddrdtd, koska muut tulot otetaan huomioon jo eldkettdi
mddrdttiiessd.

2.1.4. Vakuutusaika

Kansaneldkkeitd maksetaan maassa asumisen perusteella. Eldkkeiden
saa miseksi edel lytetddn yleensii mddrdttyjen asu m isai kojen tdyft5m istii,
mutta kdsitettd vakuutus ei kdytetd. Asumiseen Uudessa-Seelannissa
rinnastetaan joitakin ulkomailla oleskeluaikoja kuten ammattiharjoittelu ja
sellainen tyoskentelyaika, jolta tyotuloa verotetaan Uudessa-Seelannis-
sa.
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2.1.5. Vanhuuseliike

Vanhu useliike on nimeltddn'New Zealand Superannuation'. Ennen vuot-
ta 1994 se oli 'National Superannuation'.

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus vanhuuseldkkeeseen edellytttid, ettd hakija asuu Uudessa-See-
lannissa ja on asunut maassa vdhintddn 10 vuotta 20 ikdvuoden tdyttdmi-
sen jdlkeen. Vaaditusta asumisajasta 5 vuotta tulee olla 50 ikiivuoden
tdyttdmisen jdlkeen.

Yleinen vanhuuseliikeika on tdlld hetkell5 noin 62 vuotta sekd miehilld
ettd naisilla. Eldkeikdd nostetaan asteittain niin, ettd se on 65 vuotta vuon-
na 2001. Eliikeikd nousee kolmen kuukauden vdlein 13 viikolla, joten
tarkka eldkeikd riippuu syntymdajasta kolmen kuukauden tarkkuudella.

ElSkeikfirajan nostamisen johdosta voidaan si irtymiikauden aikana mak-
saa tilapdistd vanhuuseldketti (Transitional Retirement Benefit) niille, joil-
le eliikeidn nousu muuten aiheuttaisi taloudellisia vaikeuksia. Tilapdistd
eldkettd voidaan maksaa 60 vuotta tdyttdneelle. Eldkettd maksetaan
enintiiiin kolmen vuoden ajan.

Eldkkeen miidrdytyminen

Vanhuuseliike on tasasuuruinen. Se on kuitenkin tulovdhenteinen vero-
tuksen kautta (ks. kohta 2.1.3.) Yksiniiisen eldkkeensaajan bruttoeldke
on 1.4.1995 alkaen 220,49 dollaria viikossa (n.2730 FIM/kk). Tdysin yk-
sin asuvan eldke on viihtin korkeampi, 241,49 dollaria viikossa (n.2 990
FIM/kk). Naimisissa tai avoliitossa olevan eldke, jos molemmat puolisot
ovat eldkkeensaajia, on molemmille 178,93 dollaria viikossa (n.2 210
FIM/kk). Jos puolisolla ei ole oikeutta eldkkeeseen, voi eldkkeeseen oi-
keutettu puoliso valita kahdesta vaihtoehdosta: 1) Molemmille puolisoille
maksetaan naimisissa olevan eliikkeensaajan eldkkeen suuruinen eldke,
jolloin molempien puolisoiden tulot vaikuttavat maksettavan eldkkeen
m65rdiin. Tuloharkinta tehdtiiin eldkettd mtiiirdttdessti eikd verotuksen
yhteydessd niin kuin muiden eltikkeiden osalta. 2) Puolisolle ei makseta
eldkettd, jolloin eliike ei ole suoraan tuloharkintainen. Verotuksessa
eldkeliiisen omat tulot voivat vaikuttaa eldkkeen mddrddn.

Siirtymdkauden tilapdinen vanhuuseldke on jonkin verran matalampi kuin
varsinainen vanhuuseliike.

Eliikkeen tarkistaminen

ElSkkeitd tarkistetaan kerran vuodessa, huhtikuun alusta kuluttajahintojen
muutoksen mukaan.



Elikkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan kahden viikon viilein. Eldkettd ei makseta takautu-
vasti. Eldkkeestd peritddn paitsi normaalivero myos mahdollinen muiden
tulojen perusteella mddrdtty ylimddriiinen vero ennen eldkkeen mak-
samista.

2.'l .6. Tyti kyvyttti myyse I d ke

Oikeus eliikkeeseen

Tyokyvyttdmyyseliikkeeseen (lnvalids Benefit) on oikeus 16 vuotta teytta-
neelld tyokyvyttomdlld tai tiiysin sokealla, joka asuu Uudessa-Seelannis-
sa ja on asunut maassa vdhintddn 10 vuotta. Tyokyvyttomyysasteen tulee
olla vdhintddnT5 %. Eldke on tuloharkintainen. Eliikkeen lisdksityokyvyt-
tdmdlld voi olla oikeus useisiin muihin avustuksiin, kuten lSiikekuluavus-
tukseen, matkakuluavustukseen ja ammatillisesta kuntoutuksesta aiheu-
tuvien kulujen korvauksiin.

Eldkkeen midriiytyminen

Tdyden tyokyvyttomyyseldkkeen bruttomddrd on 1.4.1995 alkaen 18
vuotta tdyttdneelle yksindiselle eliikkeensaa)alle 207,38 dollaria viikossa
(n. 2 600 FIM/kk). Alle 18-vuotiaalle maksetaan hieman matalampaa
eldkettS. Yksin h uoltajalle maksetaan lasten lukumddrdn mukaan korotet-
tua eldkettii. Naimisissa olevan eldkkeensaajan tdysi bruttoeliike on
339,34 dollaria viikossa (n. 4 200 FIM/kk). Eldkettd pienentdvdt sekd omat
ettii puolison tulot.

Muut tulot pienentdvdt eldkettd 0,30 dollaria jokaista dollaria kohti, jolla
bruttotu lot, naimisissa tai avoliitossa olevilla yhteenlasketut tulot, ylittdvtit
2 600 dollaria vuodessa. Siltd osin kuin tulot ovat yli4160 dollaria, piene-
nee eltike 0,70 dollaria yhtd ylittdvdd dollaria kohti. Jos perheessii on
huollettavia lapsia, on alempituloraja 3120 dollaria.

Uusi-Seelanti

Eldkkeen tarkistam i nen

Eldkkeitd tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan kerran
vuodessa, huhtikuun alusta lukien.

Eliikkeen maksaminen

Eldke maksetaan kahden viikon vdlein. Eldke muutetaan vanhuuseliik-
keeksi, kun eldkeikd tiiyttyy. Eldkeldinen voi olla ulkomailla neljd viikkoa
ilman, ettd eldkkeen maksaminen katkeaa. Ulkomaanmatkasta tulee kui-
tenkin ilmoittaa aluetoimistolle.
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2.1.7. Perhe-elike

Leskeneltikettii maksetaan mdiirdtyin edellytyksin naisleskelle. Miesles-
ki, jolla on huollettavia lapsia, voi olla oikeutettu yksinhuoltajan avustuk-
seen (Domestic Purposes Benefit for Sole Parents). Molemmat etuudet
ovat tuloharkintaisia. Tdysorvon lapsen hoitajalle voidaan maksaa orvon-
eldkettd (Orphans Benefit). Eldke riippuu kuolinpesdn varallisu udesta.

Oikeus elikkeeseen

LeskenelSkettii voidaan maksaa Uudessa-Seelannissa asuvalle avio- tai
avoliitossa olleelle naisleskelle, jos jokin seuraavista ehdoista tdiyttyy: 1)
leskelld on huollettavanaan alaikiiinen lapsi, 2) avio- tai avoliitto oli kestd-
nyt 15 vuotta ja pariskunnalla on yhteisid lapsia, 3) avio- tai avoliitto ja
lasten yksinhuoltajuus miehen kuoleman jdlkeen on yhteensd kestdnyt 15
vuotta, vaikka lapset eivdt enid ole huollettavia, 4) leski oli miehen
kuollessa tiiytttinyt 50 vuotta ja avioliitto oli kestdnyt vdhintddn 5 vuotta, 5)
leski oli miehen kuollessa tdyttdnyt 40 vuotta, avioliitto oli kestdnyt 10
vuotta ja leski on eldkettii hakiessaan tEiyttanyt 50 vuotta.

Jos leskellii ei ole huollettavanaan lapsia, tulee edellisten ehtojen lisdksi
toisen seuraavista asumisaikaedellytyksibtii ttiyttyii: 1) sekd leski ettd
puoliso ovat asuneet Uudessa-Seelannissa kolme viimeisti vuotta ennen
puolison kuolemaa tai 2) sekd leski ettd puoliso asuivat maassa puolison
kuollessa ja lisdksi 5 vuotta jossain eliimdnsd vaiheessa.

Yksinhuoltajan avustusta voidaan maksaa alle 18-vuotiaan lapsen yksin-
huoltajalle. Edellytyksend on, ettd hakija ei ole avo- tai avioliitossa. Etuus
on tuloharkintainen.

Orvoneldkettii maksetaan alle 1 8-vuotiaan tdysorvon pddasialliselle hoi-
tajalle. Ldhtokohtana tulee olla, ettd lapsi on hoidossa vdhintiidn 12 kuu-
kautta. Jomman kumman asumisaikaedellytyksen tulee tdyftyd: 1) hoita-
jan on tiiytynyt asua maassa vShintddn vuoden ajan tai 2) lapsen taytyy
olla Uuden-Seelannin kansalainen ja asua maassa.

Eliikkeen mddrdytyminen

Leskeneliikkeen nettomddrd naiselle, jolla ei ole huollettavia lapsia, on
1.4.1995 alkaen 144,22 dollaria viikossa (n. 1 780 FlMikk). Jos huolletta-
via lapsia on yksi, on nettoeldke 198,31 dollaria viikossa (n.2450 FIM/kk).
Jos huollettavia lapsia on kaksitai useampia, on nettoelike 216,34 dolla-
ria viikossa (n. 2 680 FIM/kk). Lisdksi voidaan maksaa lapsilisdd, joka
sekin on Uudessa-Seelannissa tuloharkintainen. Sen nettomiiiird on 42
dollaria viikossa ensimmdisesti lapsesta ja27 dollaria jokaisesta seuraa-
vasta. Etuuksista on viihennetty verot sellpisen henkilon verotuksen mu-
kaan, jolla ei ole merkittdvid muita tuloja. Muut tulot vdhentiivdt leskeneld-
kettd ja lapsilisid samoin kuin tyokyvytt6myyseldkkeessd (ks. kohta 2.1.6).



Yksinhuoltajan avustus on saman suuruinen kuin leskeneldke.

Orvoneldke on verotonta tuloa. Sen mtidrii on 1.4.'1995 alkaen 57,69 -
86,53 dollaria viikossa (n. 710 - 1 070 FIM/kk) lapsen idstd riippuen. Kun
lapsi on alle 4-vuotias maksetaan matalinta elSkettd ja korkeinta, kun lap-
si on tdyttdnyl l4 vuotta. Kuolinpestin varallisuuden mddrd voi vaikuttaa
maksettavan etuuden suuruuteen.

Eldkkeen tarkistaminen

Etuuksia tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan kerran
vuodessa, huhtikuun alusta lukien.

Eldkkeen maksaminen

Etuudet maksetaan kahden viikon vdlein. Leskeneldkkeen maksaminen
lakkaa, jos eldkkeensaaja avioituu tai muuttaa avoliittoon. Eldkettd mak-
setaan enintiidn vanhuuseldkeikdiin asti.

3. Tycieldketurva

Uudessa-Seelannissa ei ole lakisddteistd eikd muutakaan pakollista tyo-
eldkejdrjestelmdd. Tyonantajakohtaisista eldkejdrjestelmistii on kerrottu
kohdassa 4.

4. Lisdeldketurva

Yleistd

Tyonantajakohtaiset lisdeldkejdrjestelmdt ovat olleet Uudessa-Seelannis-
sa melko yleisid. Niiden lisdksi Uudessa-Seelannissa on joitakin keskindi-
sid avustuskassoja, mutta tyomarkkinasopimuksiin perustuvia kol-
lektiivisia jdrjestelmid on vtihdn. Vuonna 1994 rekisteroityihin lisdeldkejdr-
jestelmiin kuului yli 600 000 tyontekijEid. Lisdksi itseniisilld yrittdjilld on
henkilokohtaisia lisdeldkejdrjestelyjd. Vuosien 1990-94 aikana lisdeld-
kejdrjestelmien mddrd on vtihentynyt yli kolmanneksella, niihin kuuluvien
tyontekijoiden mddrd on kuitenkin lisddntynyt samana aikana noin 20 %.

Uuden-Seelannin lisiieldkejdrjestelmien liiton (Association of Super-
annuation Funds of New Zealand) vuonna 1993 tekemdn otantatutkimuk-
sen mukaan lisdeldkejdrjestelmiste 59 % maksoi varsinaisen vanhuus-
eliikkeen sijasta kertakorvauksia. Saman liiton vuonna 1994 tekemdn
otantatutkimuksen mukaan 55 % jdrjestelmistd oli maksuperusteisia ja 45
% etuusperusteisia. Maksuperusteisten jdrjestelmien keskimddrdinen j6-
senmddrd oli nelinkertainen verrattuna etuusperusteisten jdrjestelmien
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jdsenmd6rddn. Maksuperusteisten jdrjestelmien suosio ndyttddkin jatku-
vasti lisddntyneen.

Etuudet

Tavallisin vanhuuseldkeikd lisdeldkejdrjestelmissii on 65 vuotta. Mahdolli-
suus siirtyd varhennetulle eldkkeelle on hyvin yleinen. VarhaiselSkkeelle
voitavallisimmin siirtyd 50 vuoden iiistd.

Etuusperusteisissa jdrjestelmissd vanhuuseldke on yleensd 1 - 1,5 o

eldkkeen perusteena olevasta pal kasta palvel usvuotta kohden. Eld kkeen
perusteena on usein kolmen viimeisen vuoden keskipalkka.

Tyokyvytt6myyselske ja leskeneldke maksetaan yleensti kertakorvaukse-
nb. Kertakorvaus voi olla esim. 3 - 5 kertaa vuosipalkan suuruinen tai 10

- 15 % vuosipalkasta palvelusvuotta kohden. Orvoneliikkeet ovat harvi-
naisia.

Tyontekrjdlle syntyy yleensd asteittain tyosuhteen jatkuessa oikeus va-
kuutusmaksusta karttuneeseen etuuteen. Koko karttuneeseen etuuteen
tyontekijdlld on kuitenkin usein oikeus vasta 10 vuoden jdsenyyden jdl-
keen. Tyonantajalla ei ole velvollisuutta stiilyftiidi eliikeoikeutta vapaakir-
jana jdryestelmdssii eikd se myoskddn ole yleinen kiiytiinto. Tavallisesti
karttunut etuus maksetaan tyontekrldlle tdmiin vaihtaessa tyopaikkaa.
Eldkkeitd tarkistetaan harkinnanvaraisesti.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tyontekijdt osal listuvat yleensd eld kkeiden ra hoitu kseen. Etuusperustei-
sissa jdrjestelmissii tyontekijdmaksut ovat 2 - 5 % palkasta. Tyonantaja-
maksut vaihtelevat alle 5 %:sta yli 10 %:iin palkasta. Maksuperusteisissa
jdrjestelmissd tyontekijdn maksuosuus on usein 5 % palkasta' Tyonanta-
Jieh maksu on otantatutkimusten mukaan keskimddrin 8 %.

Tyonantaja voi viihentdd maksut verotuksessaan, mutta maksetusta
maksusta peritiiiin 33 %:n ennakkovero. Tyonantajamaksuja ei sen jdl-
keen endd katsota tyontekijdlle verotettavaksi tuloksi. MyOs eldkerahasto-
jen sijoitustuotoista peritddn 33 %:n vero. Tyontekijd ei voiviihentiid eld-
kemaksujaan verotuksessa. Maksussa olevat eldkkeet ovat verotonta tu-
loa.

5. Tytissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Sosiaaliturvasopimusneuvottelut Uuden-Seelannin kanssa on kiiynnistet-
ty, mutta tietoa sopimuksen syntymisestd taivoimaantulosta eivield ole.

Kansallisen lainsiiiiddnnon mukaan vanhuuseldkkeenii maksettavasta
kansaneliikkeestd puolet voidaan maksaa pysyvdsti ulkomailla asuvalle,



jos eliike on myonnetty Uudessa-Seelannissa asumisaikana. Muita lu-
vussa 2 mainittuja eldkkeitd ja etuuksia ei myonnetd eikd makseta ulko-
maille, jos kyseisen maan kanssa ei ole sopimusta eliikkeen maksami-
sesta.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Vuoden 1996 alusta on tullut voimaan kansalaisten perusoikeuksia kos-
kevan lain muutos, joka kieltdd kaiken syrjinndn lisdeldkejdrjestelmissii.
Jdrjestelmien tulee kohdella miehid ja naisia samalla tavoin. Myoskddn
siviilisddtyyn perustuvaa syrjintiid ei saa olla, mm. leskeneldkkeet tulee
myontdd samoin perustein naimisissa ja avoliitossa olleille. Leskeneld-
kettd ei myoskddn saa lakkauttaa uuden avio- tai avoliiton solmimisen
vuoksi.

Uudessa-Seelannissa on parlamenttivaalit vuonna 1 996. Vaaleissa nou-
datetaan uutta vaalitapaa, jonka odotetaan johtavan maan ensimmdiseen
koalitiohallitukseen. Kolme keskeistii puoluetta on jo keskenddn sitoutu-
nut jatkamaan valittua talouspoliittista linjaa ja siihen liitt)^/aa verotus- ja
tyoehtosopimuskdytdntoii. Merkittdvid muutoksia valittuun eldkepoliitti-
seen linjaan ei silloin myoskdiin olisiodotettavissa.

7. Osoitteita
Sosiaalimin isterio: Department of Social Welfare, Corporate Office,
Private Bag21, Wellington 1, New Zealand,lsksi; +(644) 472 4965,
puhelin: +(64-a) 472 7666.

Sosiaaliministerion toimeentulotukitoimisto: New Zealand lncome
Support Service, (NZISS), 8th Floor Bowen State Building, Bowen Street.
P.O.Box 12-136, Wellington, New Zealand, faksi: +(64-4) 4722608,
puhelin: +$a-\ 471 6300.

8. Kirjallisuus
Benefit Rates. Published 1 July 1995. New Zealand lncome Support
Service. National Office.

Bolderson Helen, Gains Francesca. Crossing National Frontiers.
Department of Social Security Research Report No. 23. HMSO.
London 1993.

Employee Benefit Reference Manual 1995. Swiss Life lnsurance and
Pension Company. Zurich '1995.

lBlS Briefing Service. New Zealand. June 1995, October 1995.
lnternational Benefits lnformation Service. Charles D. Spencer &
Associates, inc. Chicago 1995.
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lncome Support for Domestic Purposes. July 1993. New Zealand lncome
Support Seruice.

lncome Support for Orphans and Unsupported Children. July 1993.
New Zealand lncome Support Service.

lncome Support for People with Disabilities. July 1993. New Zealand
lncome Support Service.

lncome SupportforWidows and Bereaved Families. July 1993.
New Zealand lncome Support Service.

lncome Support rates. July 1993. New Zealand lncome Support Service.

lnternational Benefit Guidelines 1995. William M. Mercer Limited.
London 1995.

New Zealand. Major reform of retirement income system. Socialand
labour bulletin 4/90.

National Superannuation. A general guide. July 1993. New Zealand
lncome Support Service.

New Zealand. Major reform of retirement income system. Social and
Labour Bulletin 4/90.

Social Security Programs Throughout thq World - 1993. U.S. Derylrtment
of Health and'Hum-an Services.-Social $ecurity Administration. Ofilce of
Research and Statistics SSA Publication No. 13-'11805. May 1994.

St John Susan, Ashton Toni. Private Pensions in New Zealand. Country
Reportforthe OECD. October 1990.

Trends in socialsecurity. No. 5, April 1994. lnternational SocialSecurity
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1. Yleisti

Valuuttakurssi: 1 dollari (USD) = 4.372 FIM (keskikurssisyyskuu 1995)

Yhdysvalloissa on lakisddteinen, yleinen tyoeldkejrirjestelm6, jota kutsu-
taan myonnettdvien etuuksien mukaan OASD|-jtirjestelmdksi (Old Age,
Survivors and Disability lnsurance program). Jdrjestelmd perustettiin
vuonna 1935, ja siitii myonnetddn vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-
eldkkeitd. Siihen kuuluvat ldhes kaikki yksityisen sektorin palkansaajat ja
yrittdjdt sekd suurin osa julkisen sektorin tyontekijoistd.

Rautatieldisil lii ja useilla I iittovaltion, osavaltioiden ja kuntien palvelukses-
sa olevilla on omat eldkejdrjestelmdnsS, jotka joko korvaavat tai tdydentd-
vdt yleistd tyoeltikejtirjestelmdd. Tavallisempaa on, ettd tyontekijdt kuulu-
vat myos yleiseen tydeltikejiirjestelmddn ja saavat erityisjdrjestelmdstd
lisiiturvaa.

Yhdysva I loissa ei ole asu misperusteista kansa neld kejiirjestelmdd, mutta
ne joilla eiole oikeutta tyoeldkkeeseen taijoiden tyoeldke eianna riittdvdd
toimentuloa voivat saada tulo- ja varallisuusharkintaista toimeentuloavus-
tusta.

Hieman yli puolet yksityisen sektorin tyontekijoistd kuuluu yleisen ty6elii-
kejdrjestelmdn lisdksi tyonantajakohtaisiin tai tyomarkkinasopimuksiin
perustuviin lisdeldkejdirjestelmiin.

2. Vdhimmdiseldketurua
Yhdysvalloissa pysyvdsti asuvilla tyokyvyttomillii, sokeilla ja 65 vuotta
tdyttdneilld henkloilld, joiden toimeentulo ei muuten ole riittdvd, on sosiaa-
liturvalain mukaan oikeus toimeentuloavusfukseen (Supplemental Secu-
rity lncome,SSl). SS|-jdrjestelmd kattaa koko Iiittovaltion ja takaa yhtendi-
sen vdhimmdistoimeentulotason kaikille maassa asuville. Etu udet rahoi-
tetaan yleisistd verovaroista. Osavaltiot voivat maksaa avustukseen osa-
valtiokohtaisia lisiii.

Avustus on tulo- ja varallisuusharkintainen. Vuonna 1993 liittovaltion mak-
sama tiiysi avustus oli yksindiselle 434 dollaria ja naimisissa olevalle 652
dollaria kuukaudessa. Avustuksen mtiiirtid tarkistetaan vuosittain elin-
kustannusindeksin muutoksen mukaan.

SSI-jdrjestelmiin avustuksien myontdmisestd ja maksamisesta vastaavat
samat sosiaalihallinnon viranomaiset (Social Security Administration,
SSA) kuin tyoeldkkeistiikin. Avustus maksetaan kuukausittain.



3. Ty<ieldketurva

3.1. Yleinen tytielSkejdriestelmd

OASD|-jdrjestelmdstii maksettavat etuudet perustuvat sosiaaliturvalakiin
(Social Security Act), joka annettiin vuonna 1935. Lakia on sen jdlkeen
muutettu useita kertoja. Vuonna 1983 pdrditettiin eldkeidn nostamisesta 67
vuoteen asteittain vuodesta 2000 alkaen.

3.1.1. Hallinto

OAS D I -jiirjestel mdn ja vd hi mmd istoi meentu lotu rvaa antavan SS-l-jiirjqs-
telmiin hallinnosta vastaa Sosiaaliturvan keskushallinto (Social Security
Administration, SSA). SSA oli aikaisemmin terveys- ja sosiaaliministerion
osa, mutta kevddstd 1995 alkaen se toimii suoraan presidentin alaisuu-
dessa itseniiisend virastona. Sen ylimpdnd johtajana toimii presidentin
nimedmd komissaari (Comissioner), joka nimitetdiin kuuden vuoden
mddrdajaksi. OASDI- ja SS|-jdirjestelmien hallinnon hoitamisen lisdksi
SSA avustaa erdiden muiden sosiaalietuuksien hallinnossa. SSA:n pai-
kallishallinnosta vastaavat keskus-, alue- ja piiritoimistot.

Valtion verovi rasto kerdd vaku utusmaksut veron ennakon piddtyksen yh-
teydessS. Valtiovarainministerio (Treasury Department) maksaa eldkkeet
ja huolehtii jdrjestelmdn rahastoista.

3.1.2. Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Rahoitukseen osallistu-
vat tyonantajat, tyoniekijiit ja valtio. Kaksi erillistd rahastoa, vanhuus- ja
perh-e-eliikeiahasto sekd tyokyvyttomyyseldkerahasto toimivat puskurira-
hastoina, joissa on muutaman kuukauden eliikemenoa vastaavat varat.
Verotukseh yhteydessii perittdvdt vakuutusmaksut ja valtion osuudet
siirretdiin ndihin rahastoihin.

Eliikevakuutusmaksua peritiiiin sekd tyonantajalta ettd tyontekuafta
6,20 o/o vakuutusmaksukaton alle jddvdstii palkasta, yhteensd 12,4 o/o.

Yrittiijdn vakuutusmaksu on 12,4 o/o vakuutusmaksukaton alle jddvdstd
yrittdj-Stulosta. Yrittdjdtulosta vdhennetdiin ensin se maksuosuus, joka
iyon6ntajan olisi siitd tiiytynyt maksaa, jos kyseessd olisi ollut palkkatulo.
Va ku utu 6 m a ksu pe ritddih 

-ndi 
n vti h e n n etystii tu losta. Va ku utu s m g q uJg-e-l

peritd eikd myoskddn eldkettd kartu siitd osasta tuloa, joka ylittii5 62700
bol laria vuod6ssa (v. 1 996). Va ku utusmaksukattoa ta rkistetaa n vuositta i n
keskiansioiden muutoksen mukaisesti.

3.1.3. Verotus

Tyonantaja voi vdhentdd vakuutusmaksut yrityksen verotuksessa, eikd

Yhdysvallat

367



Yhdysvallat

368

niitd lueta tyontekijdn verotettavaksi tuloksi. Tyontekijii ei voi vdhentdd
maksuja verotuksessa.

Maksussa olevat lakisddteiset vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja perhe-eldk-
keet ovat osittain verotettavaa tuloa, jos puolet eliikkeestd yhdessd el6k-
keensaajan muiden tulojen kanssa ylittdil yksindiselld joko 25 000 dollaria
tai 34 000 dollaria vuodessa. Jos tulot ja eldke yhteensii ylittdvdt alem-
man tulorajan, on puolet eldkkeestd verotettavaa tuloa. Jos tulot ja elSke
yhteensd ylittdvdt ylemmiin tulorajan, on 85 % eldkkeestd verotettavaa.
Avioparilla, joihin sovelletaan yhteisverotusta, alempi tuloraja on 32 000
dollaria ja ylempi 44 000 dollaria.

3.1.4. Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on sellainen tyoskentelyaika, jolta maksetaan vakuutus-
maksuja. Vakuutusaika karttuu vakuutusvuosineljiinneksind. Yksi vakuu-
tusvuosineljdnnes ansaitaan 620 dollarin tuloilla (vuonna 1995) riippu-
matta siitd, onko todellinen tyoskentelyaika kestiinyt vuosineljdnneksen.
Kalenterivuoden aikana voi karttua enintddn neljd tdllaista maksuneljiin-
nestii. Niistd kdytetddn nimeii 'credit'. Tulorajaa yhden vakuutusmaksu-
neljiinneksen ansaitsemiseksi tarkistetaan vuosittain keskipalkkojen
muutoksen mukaan.

3.1.5. Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus vanhuuselakkeeseen on henkilolld, joka on maksanut vakuutus-
maksuja vdhintddn 40 vakuutusmaksuneljdnnekseltd. Koska kalenteri-
vuoden aikana voi ansaita enintddn neljd vakuutusmaksuneljiinnestii,
tyoskentelyii taytyy olla viihintddn kymmenen vuoden aikana. Ennen
vuotta 1929 syntyneet saavat eldkkeen kuitenkin lyhyemmtin vakuutus-
maksuajan perusteella.

Yleinen vanhuuseldkeikii on nykyisin 65 vuotta sekii miehilld ettd naisilla,
mutta se nousee asteittain 67 vuoteen vuosien 2000 - 2022 aikana siten,
ettd ikdluokissa 1938 - 1942 eldkeikii nousee 2 kk/ikdluokka, vuosina
1943 - 1954 syntyneiden eldkeikd on 66 vuotta, ikiiluokissa 1955 - 1959
eldkeikd nousee jdlleen 2 kk/ikdluokka ja on 1.2.1960 ja sen jdlkeen syn-
tyneilld 67 vuotta.

Eldke voidaan ottaa varhennettuna 62 vuoden itistd, mutta sen miiiird
viihenee silloin pysyvdsti 1 /1 80: lla (0,56 %) jokaista varhennusku u kautta
kohden. Kun eliikeikdd nostetaan asteittain, sdilyy mahdollisuus ottaa
eldke 62 vuotiaana, mutta eldkettd viihennetddn edellti mainittua enem-
mdn. (Handbook 1993,1 25)

Eldkettd voidaan myos lykdtd 70 vuoden ikddn, jolloin siihen maksetaan



lykkdyskorotus jokaiselta
vuotta kohden niilld, jotka

Vanhuuseldke on tuloharkintainen 70 vuoden ikddn asti. Huomioon ote-
taan tyotulot, mutta ei eldketuloja.

Van huuseliikkeelld olevan tyontekijdn puolisolle maksetaan puolison eld-
kettii, jos hdnelld eiole oikeutta omaan vanhuuseldkkeeseen. El6ke voi-
daan myontiid puolisolle myos hdnen oman vanhuuseldkkeensd lisdksi,
jos oma vanhuuseldke on sitii pienempi. Yleinen eldkeikd on 65 vuotta.
Eldke myonnetddn myos varhennettuna samoin kuin varsinainen van-
huuseldke 62 vuoden ikdiselle, mutta eldkkeen mddrd pienenee silloin
pysyvdsti. Puolisolla on kuitenkin oikeus idstd riippumatta lyhentd-
mdttomddn puolison eldkkeeseen, jos hiin hoitaa alle 16-vuotiasta tai
vammaista lasta. Myos eronneelle puolisolle voidaan maksaa puolison
eldkettd, jos avioliitto kesti viihintddn 10 vuotta. Eronneelle puolisolle eld-
ke myonnetiidn aikaisintaan 62 vuoden iiistd.

Eldkkeelld olevan tyontekijdn alle 18-vuotiaalle (alle 19-vuotiaalle, jos
koululainen) tai vammaiselle lapselle maksetaan lapsen eldkettd.

Eldkkeen mdiiriiytymi nen

Eldke mddrdytyy 21 ikdvuoden tdyttdmistd seuraavan kalenterivuoden ja
62 i kiivuoden tdyttd m istd ede ltdvd n ka lenterivuod en vd I isenii neljdn kym-
menen vuoden aikana ansaittujen tulojen perusteella. Huomioon otetaan
tulot enintddn vakuutusmaksukattoon asti (ks. kohta 3.1.2.). Mukaan lue-
taan myos sellaiset kalenterivuodet, joina tuloja ei ole. Vuosista jdtetddn
pois viisi ansioiltaan huonointa ja jtiljelle jddneiden 35:n vuoden ansioista
lasketaan keskimddrdinen kuukausitulo. Eldke on tulojen kasvaessa ale-
neva prosentti keskimddrdisestd kuukausitulosta. Vuonna 1995 enim-
mdiseldke 65-vuotiaana eliikkeelle jaavalla henkilolld, jonka ansiot ovat
koko tyohistorian ajan olleet vdhintddn vakuutusmaksukaton suuruiset,
on 1199 dollaria (n. 5242 FIM) kuukaudessa.

Eldke lasketaan seuraavasti:

1. Lasketaan vuodet 21 ikdvuoden tdyttdmistd seuraavan kalenterivuo-
den alusta (aikaisintaan vuodesta 1951) 62 ikdvuoden tdyttdmistii edeltd-
vddn kalenterivuoteen asti (tdmd vuosi mukaanlukien). Vuosien luku-
mddrdstd vdhennetdtin viisi vuotta, jolloin saadaan ns. laskentavuosien
lukumdiird.

2. Selvitetddn tulot kaikilta vuosilta 21 ikiivuoden tdyttdmistd seuraavan
kalenterivuoden alusta (aikaisintaan vuodesta 1951) eldkkeen myontd-
mistd edeltiivdiin vuoteen asti.

3. Jokaisen vuoden tulot siihen vuoteen asti, jona eldkkeensaaja tiiytti 60
vuotta (se mukaanlukien) tarkistetaan tyontekijoiden keskiansioiden kehi-
tystd seuraavalla indeksilld.

lykkdyskuukaudelta. Korotus on 5 % lykkdys-
tdiyttdvdt 65 vuotta vuosina 1996 - 97.
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4. Tarkasteltavista vuosista poistetaan niin monta huonotuloisinta, ettii jiil-
jelle jdd laskentavuosien lukumddrdd vastaava mddrd vuosia (yleensd 35
vuotta). Ndiden vuosien tuloista lasketaan vuositulojen keskiarvo, joka
jaetaan kahdellatoista ja saadaan henkil6n keskimiitiriiiset indeksillii tar-
kistetut kuukausiansiot (AlME, Average lndexed Monthly Earnings).

5. Eldkkeen perusmiidrii eli PIA (Primary lnsurance Amount), joka elin-
kustannusindeksilld tarkistettuna vastaa kuukausieliikkeen mddrdd on
(vuoden'1995 tulorajoilla): 90% keskimddrdisistd kuukausiansioista
(AIME) 426 dollariin asti lisdttynd 32 o/o:lla 426 ja 2 567 dollarin vdlille
jddvistd keskimddrdisistd kuukausiansioista lisdttynd 15 %lla tdmdn
ylittdvistii, mutta vakuutusmaksukaton alle jddvistd kuukausiansioista.
Raja-arvoja tarkistetaan vuosittain tyontekijoiden keskiansioiden (Natio-
nal Average Wage) muutoksen mukaan.

6. Eliikkeen perusmddrdS, PIA:ta tarkistetaan elinkustannusindeksillii
el5kkeen alkamisvuoden tasoon vuodelta, jona henkil6 taytti 62 vuotta ja
sen jdlkeisiltd vuosilta. 65 vuoden iiissii maksettava eldke on siten PIA
elinkustannusindeksillti tarkistettuna.

65 - 70-vuotiaan eliikkeensaajan muut kuin eldketulot pienentiiviit el6ket-
td, jos ne ovat yli 11 280 dollaria vuodessa (1995). Eldike pienenee yhden
dollarin jokaista kolmea dollaria kohden, jolla tulot ylittdvdt tulorajan. Alle
65-vuotiaat voivat ansaita 8 160 dollaria vuodessa ilman, ettd elSke pie-
nenee. Tdmdn ylittdvdt tulot pienentdvdt eldkettd yhdelld dollarilla jokaista
ylittdvdd kahta dollaria kohden.

Puolison eldke ja lapsen eliike ovat 50 % ty6ntekijiin eldkkeen perus-
mdiiriistii (P lA:sta).

Yhden tyontekrjdn vakuutuksen perusteella maksettavilla etuuksilla on
katto. Vuonna 1995 oma eldke, puolison eldke ja lapsen eldke voivat yh-
dessd olla enintddn 2 098 dollaria, jos elikkeensaajalla on korkein mah-
dollinen eliikkeen perusmddra (PA).

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutoksen mukaan. Jos puskurirahastoina toimivien vanhuus- ja perhe-
eldkerahastojen varat alittavat mddrdtyn rajan, tarkistetaan eldkkeitd kes-
kipalkkojen nousun mukaan, jos se on pienempi kuin kuluttajahintaindek-
sin muutos.

Eliikkeen maksaminen

ElSkkeet maksetaan kuukausittain 12 kertaa vuodessa. Ennen 70 ikdvuo-
den tdyttdmistd maksettavat elikkeet riippuvat muista tuloista siten kuin
kohdassa eldkkeen mddrdytyminen on kerrottu.



3. 1 .6. Tytikyvytttimyyseliike

Oikeus elikkeeseen

Tyokyvyttomyyseldkkeeseen on oikeus henki16lld, joka on 'tiiys.in vakuu-
tettu'-(tlrtty iridured) eli jolla on yhtd paljon vakuutusmaksuneljiinneksiii
(credit) kuin on vuosia 21 ikdvuoden tdyttdmistd seuraavasta vuodesta
tyot<yvyttomdksi tulemiseen. Lisiiksi maksuneljdnneksid tulee olla 20
tyot<yvyttomyyden alkamisen ja sitd vdlittomdsti edeltdvien 40 kalenteri-
vuodin-etlanneksen aikana. Tdmd merkitsee kdytdnnossd yleensd tyos-
kentelyd viitend vuotena viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Alle 31-vuotiaana tyokyvyttomdksi tulevalta edellytetiidn, ettd hiinellii on
vakuutusmaksuneljiinneksiii puolet siitd kalenterivuosineljdnneksien
mddrdstd, joka on kulunut 21 vuoden tdyttdmisestii tyokyvyttomyyden
alkamiseen, kuitenkin vdhintddn ku usi maksuneljdnnestti.

Yhdysvallat

Tyokyvyttomdksi katsotaan henkilo, joka ei liidketieteellisin perustgi! ky-
t<6ne- mihinkddn riittdviin toimeentulon antavaan tyohon. Riittdvdksi toi-
meentuloksi on nykyisin katsottu yli 500 dollarin kuukausitulot. Tyokyvyt
tomyyden tulee jatkua arviolta vdhintddn vuoden ajan. Tyokyvyttomyyden
jatkumista kontrolloidaan mddrdajoin.

Eldkkeen mddrdytyminen

Eldke mddrdytyy periaatteessa samoin kuin vanhuuseliike (ks. kohta
3.1.5.). Eliikkeen perusmdiira (PlA) lasketaan niiden tulojen peusteella,
jotka tyontekualla on ollut 21 ikdvuoden tdyttdmistd seuraavan kalenteri-
vuodeh alusta tyokyvyttomyyden alkamiseen asti. Laskentavuosia
miitirdttdessii voidaan vdhentdd viisi vuotta, jos henkilo on 47 vuotta
tiiyttdnyt, tdtii nuoremmilla vdhennysvuosien md6rd vdhenee iiin mydt6
niin, ettd alle27- vuotiaalta vuosia ei voida vdhentiiti lainkaan. 27 -31-
vuotiailla viihennysvuosien mtiiird on yksi, 32 - 36-vuotiailla kaksi,37 -
41-vuotiailla kolme ja 42 - 46-vuotiailla neljd.

Tyokyvyttomyyseldkkeellii olevan tyontekijdn puolisolle ja lapsille voi-
daan maksaa puolison eldkettd ja lapsen eldkettd samoin kuin vanhuus-
eldkkeelld olevan puolisolle ja lapsille (ks. kohta 3.1.5.).

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutoksen mukaan tai keskipalkkojen muutoksen mukaan, jos se on
matalampi ja puskurirahastojen tila niin edellyttdd.
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Eldkkeen maksaminen

Eldkettd aletaan maksaa vasta, kun tyokyvyttomyys on jatkunut vdhin-
tddn viisi kuukautta. Eldkettii maksetaan niin kauan kuin tyokyvyttomyys
jatkuu, kuitenkin enintdin 65 vuoden ikiiiin, jolloin eldke muutetaan van-
huuseldkkeeksi.

3.1.7. Perhe-eldke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa mies- ja naisleskelle, edunjdttdjdn lapsel-
le ja edunjdtttijtistii taloudellisesti riippuvaiselle vanhemmalle tai entiselle
puolisolle. Eldkkeensaajan muut kuin eldketulot vdhentiiviit eliikkeen
madrdd, jos eldkkeensaaja on alle 7O-vuotias. Muut tulot eivdt vaikuta
eldkkeen mddrdtin, jos eldkkeen myontdmiseen on vaikuttanut lesken
ty6kyvyttomyys.

Oikeus elikkeeseen

Perheenjtisenilld ja entiselld puolisolla on oikeus perhe-eldkkeeseen, jos
edunjdttdjd oli kuollessaan 'tdysin vakuutettu' (fully insured) eli hdinelld oli
vakuutusmaksuneljiinneksid yhtd monta kuin on vuosia 21 ikiivuoden
tiiyttdimistd seuraavasta vuodesta eldketapahtumaan. Edunjattaijiin idstd
riippuen vakuutusmaksuneljiinneksid tulee olla viihintiidn kuusi ja enin-
tddn neljdkymmentd. Jos edunsaajalla on huollettavia lapsia, riittiiii, ettii
edunjdttdjdllii on vdhintddn kuusi vakuutusmaksuneljdnnestd kuole-
maansa edeltdneiden kolmen vuoden ajalta.

Leskeneldkettd maksetaan

- 60 vuotta tdyftdneelle leskelle

- 50 vuotta tdyttdneelle tyokyvyttomdlle leskelle ja entiselle
puolisolle

- lesken idstd riippumatta, jos
edunjiittdjdin alle 1 8-vuotias
vammautunut lapsi

hdnel16 on huollettavanaan
taialle 22-vuotiaana

- 62 vuotta tdyttdneelle entiselle puolisolle, jonka kanssa
edunjdttdjd oli naimisissa vdhintiiiin 10 vuotta

- ed unjdttdjdstii taloudel I isesti rii ppuvaiselle 62 vuotta tdyttdneel le
vanhemmalle.

Lapsen eldkettd maksetaan edunjdtttijdn alle 18-vuotiaalle lapselle, alle
22-vuotiaalle koulua kdyvdlle tai tdysipdiviiisesti opiskelevalle lapselle ja
iSstd riippumatta lapselle, joka on tullut tydkyvyttomdksi alle 22-vuotiaa-
na.



Eldkkeen midrdytyminen

65 vuotta tdyttdneen lesken perhe-eldke on sen edunjdttdjdn vanhuus-
eldkkeen perusmddrdn (PlA) suuruinen, johon edunjdttdjdlld olisi kuolles-
saan ollut oikeus tai jota hdnelle maksettiin. 60 - 64-vuotiaalle leskelle
eldke myonnetddn pysyvdsti vdhennettynd. Vdhennys on 0,475 % jokais-
ta kuukautta kohden, jolla elSke alkaa ennen kuin edunsaaja on tdyttdnyt
65 vuotta. Alle 60-vuotiaalle tyokyvyttomdlle leskelle maksettavaa eldket-
td viihennetddn 60 vuoden iiistd maksettavan eliikkeen tasoon. Lasta
huoltavan alle 60- vuotiaan lesken eldke on 75 % edunjtittiijtin eldkkeen
perusmiiiiriist5.

Lapsen elSke on 75 % edunjiittdjtin eliikkeen perusmiidrdstd. Se voidaan
maksaa leskeneldkkeen lisiiksi.

Edunjiittdjiin vanhemmalle maksettava eliike on tavallisesti 82,5 %
edunjiittiijiin eliikkeen perusmddrdstd tai molemmille vanhemmille yh-
teensd 150 %.

Yhden edunjdttdjdn jdlkeen maksettavat etuudet voivat yhteensii olla
enintiiiin saman suuruiset kuin vanhuuseldkkeen, puolisoeliikkeen ja lap-
sen eldkkeen yhteenlaskettu enimmiiismddrd (ks. kohta 3.1.5.). Kun
etuuksien yhteismiiiiriiii lasketaan, ei eronneelle puolisolle maksettavaa
leskeneldkettd oteta huomioon.

Jos edunsaajalla on oikeus omaan eldkkeeseen OASD|-jiirjestelmdstS,
maksetaan leskeneldkkeend oman eliikkeen ja leskeneldkkeen erotus,
jos leskeneltike on suurempi.

Muut kuin eldketulot viihentdvdt perhe-eldkkeen miidriiii samoin kuin ne
viihentdvdt vanhuuseldkettd (ks. kohta 3.1.5.). Muut tulot eivdt kuiten-
kaan vai kuta tyokyvyttomdl le leskel le myonnettdvddn eldkkeeseen eivdt-
ke 70 vuotta tiiyftdneen eliikkeensaajan eldkkeeseen. Eldkkeen maksa-
minen voidaan keskeyttdd niiden kuukausien ajaksi, joina muita tuloja on,
ja jatkaa maksamista kun muut tulot lakkaavat.

Edunsaajan leskelle maksetaan kertakorvauksena 255 dollarin suuruinen
hautausavustus. Jos lesketi ei ole, maksetaan avustus perhe-eldkkee-
seen oikeutetulle lapselle.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutoksen tai keskipalkan muutoksen mukaan samoin kuin vanhuus- ja
tyokyvyttomyyseldkkeitd.

Eldkkeen maksaminen

Leskeneliike lakkaa, jos leski avioituu uudelleen ennen 60 vuoden ikiid.
50 vuotta tdyttiineen ty6kyvyttomtin lesken eldkettd ei kuitenkaan lak-
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kauteta uuden avioliiton solmimisen vuoksi. Eldkkeen maksaminen voi-
daan myos keskeyft65 tai lopettaa, jos elSkkeensaajan muut kuin elSketu-
lot ylittdvdt mddrdtyn tulorajan siten kuin edelld kohdassa eliikkeen mdd-
rdytyminen on kerrottu. Leskeneldke lakkaa, kun lesken oman van-
huuseliikken maksaminen alkaa, jos leskeneliike on pienempi tai yhtd
suuri kuin vanhuuseliike. Jos leskeneldke on suurempi, maksetaan ero-
tus vanhuuseldkkeen lisdksi.

3.2. Mahdollisuus siirtya varhennetulle eldkkeelle

OASD I -jEirjestel mdn van h u useliike voidaa n ottaa varhen nettu na 62 vuo-
den idstd. Eldkkeen mddrdd vdhennetddn tdlloin kuitenkin pysyvdsti.
Myos e16kkeensaajan puolisolle maksetaan viihennettyii puolisoeliikettii,
kun hiin on tdyttdnyt 62 vuotta taitiiyttd puolisoeldkettd idstd riippumatta,
jos hdn hoitaa alle 16-vuotiasta tai vamrnaista lasta. Muita varhennus-
hahdollisuuksia ei lakisiiiiteisessd eldkejdrjestelmtissd ole. Tyonantaja-
kohtaisissa eldkejdrjestelmissd erilaiset varhennetut vanhuuseldkkeet
ovat sen sijaan yleisid.

3.3. Vapaaehtoinen vakuutus

Ne osavaltioiden, kuntien ja kirkkojen palveluksessa olevat tyontekijdt,
jotka eivdt kuulu OASD|-jdrjestelmddn pakollisesti tydsuhteensa perus-
teella, voivat liittyd siihen vapaaehtoisesti.

4. Lisdeldketurva

Yleistd

Tyonantajakohtaiset eldkejdirjestelyt ovat yleisid etenkin keskisuurilla ja
suurilla tyonantajilla. Pientyonantajat jdrjestdvdt lisdeldketurvaa harvem-
min. Tdmd oli aikanaan yksi syy siihen, ettd ammattiliitot neuvottelivat yh-
dessd tydnantajien kanssa lisiieliiketurvan jdrjestdmisestd ammattiliit-
toon kuuluville tyontekij6ille. Ensimmdiset tdllaiset ammattialakohtaiset,
useampia tyonantajia kattavat jdrjestelmdt perustettiin jo 1930- ja 40-lu-
vuilla. Jdrjestelmien erilaisesta kattavuudesta johtuen on tavallista, ettd
varsinkin suurten tyonantajien eri tyontekijiiryhmiit kuuluvat eri eldkejdr-
jestelmiin.

Tyoministerion syksylla 1 995 julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 78
7o suurten ja keskisuurten yritysten kokopdiviityontekijoistd kuului tyon-
antajakohtaiseen eldkejdrjestelmddn vuonna 1 993. Vuonna 1 991 jdrjesl
telmien kattavuus oli yhtd suuri, mutta pidemmdlld aikavdlilld se ndyttdd
olevan laskusuunnassa. Vuonna 1989 jdrjestelmiin kuului 81 % koko-
pdivdtyontekijoistii ja vuonna 1985 kattavuus oli 91 %.

Sekd etuusperusteiset ettd maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat tavallisia.
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Usein maksuperusteisella jdrjestelmdlld tdydennetiidn etuusperusteisen
jdrjestelmdn antamaa turvaa. Maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat viime
vuosina yleistyneet etuusperusteisten jdrjestelmien kustannuksella.

Tyonantajakohtaisten ja tyomarkkinasopimuksiin perustuvien lisdeldke-
jdrjestelmien toiminta on hyvin valvottua ja sdddeltyd. Edullisen verokoh-
telun saamiseksi niiden tulee tdyttdd verolainsddddnnon mddrdykset. Li-
sdeldkejdrjestelmistti on sdddetty vuonna 1 974 annetussa'Employee re-
tirement lncome Security Act' nimisessd laissa, josta kdytetddn lyhen-
nettd ERISA. Lainsdiiddnnostd vastaa veroviranomainen. Lisdeldkejdr-
jestel m ien varojen kaftoe koskevat miiii riiykset ku u I uvat tyomi n isterion
hallinnonalaan.

'Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC)' niminen vakuutuslaitos
huolehtii etuusperusteisista jdrjestelmistd karttuneiden ja maksussa olevi-
en eliikkeiden maksamisesta sellaisissa tapauksissa, joissa tyonantaja
on lakkauttanut jdrjestelmdn eikd siitd endd makseta eldkkeitd.

Tyonantajan jdrjestdmd lisdeldketurva on tavallisestijdrjestetty vakuutus-
sopimuksin tai sddtiossd (trust), jolloin sddtion varojen hoito on tavallisesti
an nettu vakuutusyhtiolle, pankil le tai sijoitusyhtiolle.

Etuudet

Eldke-etuuksina maksetaan vanhuuseldkkeitd ja leskeneldikkeitd. Erityi-
set lapseneliikkeet ovat harvinaisia. Tyokyvyttomyyseldke on usein
jdrjestetty eldkevakuutuksesta erillisend pitkdaikaisena ansionmenetys-
korvauksena.

Sekd etuus- ettd maksuperusteisissa jdrjestelmissd voidaan edellyttdd
joko vuoden kestdnyttd tyosuhdetta tai 21 vuoden ikdd jdr.lestelmddn pdd-
semiseksi. Jos tyontekijdlle syntyy vdlittomdsti oikeus koko karttunee-
seen eldkkeeseen, on mahdollista edellyttdd kahden vuoden tydsuhdetta
ennen jdrjestelmddn piiiisemistii.

Eltikeikti on yleensti 65 vuotta. Erilaiset varhennetut elSkejdrjestelyt ovat
yleisiS. Varhennetulle eldkkeelle voi usein siirtyd 55 vuoden itistii 10 vuot-
ta kestdneen tyosuhteen jdlkeen.

Etuusperusteisessa jdrjestelmdssd vanhuuseldke on usein 1,5 - 2,5 o/o

loppupalkasta kerrottuna vakuutusvuosien mddrdlld. Eldkkeen mddrdstd
vdhennetddn tavallisesti lakisddteisestd eldkejdrjestelmiistti maksettava
eldke. Kokonaiseldkkeen tavoitetasoksi on usein asetettu 50 -75 o/o eldk-
keelle jddmistd edeltiivistii keskiansioista 30:n tai 40 palvelusvuoden jdl-
keen. Varhennetut eldkkeet maksetaan usein vakuutusmatemaattisesti
viihennettyind, mutta tavallista on myos, ettd 62 vuoden idstii maksetaan
koko siihen mennessd karttunut vanhuuseldke ilman vdhennystti.

Leskeneliike on tavallisesti 50 % edunjdttdjdn eldkkeestd. Lapsen eldk-
keitd ei yleensd makseta.
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Pitkdaikaisen
yleensd 50 -
keen kanssa.

tyokyvyttomyyden perusteella maksettava korvaus on
70 % palkasta yhdessd lakisddteisen ty6kyvyttomyyseldk-

Maksuperusteisessa eliikevakuutuksessa vakuutusmaksut sijoitetaan ja
maksettava eliike mddrdytyy vakuutusmaksuajan, maksujen suuruuden
ja niille saadun tuoton perusteella. ElSkkeen suuruutta eivoida mdSrittdd
ennalta. Sekd tyontekijdit ettti tyonantajat osallistuvat tavallisesti rahoituk-
seen. Tyontekijdlldi on usein myos mahdollisuus osallistua eldkemaksujen
sijoituskohteen valintaan.

Tyontekijiille syntyy oikeus karttuneeseen eliikkeeseen riippumatta tyo-
suhteen jatkumisesta joko siten, ettd viiden vuoden ty6suhteen perusteel-
la syntyy oikeus koko karttuneeseen eldkkeeseen, tai siten, ettd kolmen
tyovuoden jdlkeen on oikeus 20 o/o:iin karttuneesta eldkkeestd ja prosent-
tiosuus kasvaa vuosittain kunnes se on '100 % viimeistddn seitsemdn tyo-
vuoden jdlkeen. Tyontekijdlld on kuitenkin aina vdliton oikeus omiin va-
kuutusmaksuihinsa perustuvaan eldkkeen osaan.

Maksussa olevan eldkkeen tarkistaminen perustuu tyonantajan harkin-
taan, lakisiidteistd velvoitetta siihen ei ole.

Vaku utusmaksut ja verotus

Etuusperusteiset lisdeldkejdrjestelyt kustantaa yleensii tyonantaja yksin.
Jos tydntekijdltd peritddn maksu, se on tavallisesti eninttiSn 5 - 6 % ka-
tetusta palkasta. Maksuperusteisissa jirjestelyissd tyonantajan vakuu-
tusmaksu on usein 10 % ansioista, tyontekijtin osuus enintiidn 6 % pal-
kasta.

Tydnantaja n I isdeliikemaksut ovat yrityksen verotu ksessa vd hen nyskel-
poisia mdiirdttyyn ylSrajaan asti, jos eldkejdrjestely on veroviranomaisen
hyvdksymd. Tyontekijdn pakolliset vakuutusmaksut eivdt ole vdhen-
nyskelpoisia. Ns. 401 (k) -sddstoeldkevakuutuksessa vakuutusmaksut
viihennetddn kuitenkin tuloista ennen verotusta, joten ne ovat verova-
paata tuloa. Niistdkin peritddn kuitenkin sosiaaliturvamaksu. 401 (k)-va-
kuutukset ovat saaneet nimensii siitii, ettd ne tdyttdvdt lisdeldkkeitd kos-
kevan verolain kohdan 401 (k) mddrdykset, jotka asettavat niiille maksu-
perusteisille jdrjestelmille tiukemmat kriteerit kuin muille lisdeldke-
jdrjestelmille, mm. vakuutusmaksuille on sSddetty matalampi enimmdis-
miiiirii.

Vapaaehtoisia vakuutusmaksuja tyontekijd voi vdhentdd verotuksessa
miidriittyyn ylti rajaan asti.

Maksettavat lisdelSkkeet ovat tavallisesti kokonaan verotettavaa tuloa.
Pakollisiin tyontekijdmaksuihin perustuviin eldkkeisiin sovelletaan kuiten-
kin verotusta koskevia erityismtiiiriiyksiii, joilla estetddn vakuutusmaksu-
jen kaksinkertainen verottaminen.



5. Tyossd tai eldkkeelld toisessa maassa

Suomen ja Yhdysvaltojen vdlilld on sosiaaliturvasopimus, joka tuli voi-
maan 1.11.1992. Jo sitd ennen on maittemme vdlillS ollut noottien vaih-
toon perustuva eldkkeiden maksusopimus. Sosiaaliturvasopimus tdyden-
taa tata sopimusta. Sopimukset koskevat lakisddteistd eldketurvaa, mut-
ta eivdt tyonantajakohtaisia eldkkeitd. Niissd on mddrdyksid va-
kuutusmaksujen maksamisesta, vakuutukseen kuulumisesta, toisen so-
pimusmaan vakuutusaikojen hyvdksilukemisesta, eldkkeiden mddrdyty-
misestti ja niiden maksamisesta toiseen sopimusmaahan.

Kansa I I isen lai nsiiddtin non mu kaa n OAS D l-jiirjestel mddn ku u I uvat myos
ulkomailla yhdysvaltalaisen tyonantajan palveluksessa tyoskentelevdt
Yhdysvaltain kansalaiset ja ne ulkomaalaiset, joilla on Yhdysvalloissa
kotipaikka, samoin ulkomailla tyoskentelevdt yrittdjdt, joilla on kotipaikka
Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaisen yrityksen ulkomaisen tytdryhtion tyon-
tekijdt, jotka ovat Yhdysvaltain kansalaisia taijoilla on kotipaikka Yhdys-
valloissa, voidaan pitiiii OASD|-jdrjestelmdssd, jos tyonantaja on tehnyt
tdtd koskevan sopimuksen veroviranomaisen kanssa.

OASD l-eldkkeet myonnetdiin ja maksetaan ulkomaille Yhdysvaltain kan-
salaiselle ilman rajoituksia. Ulkomaan kansalaisille eldkkeitd ei kansalli-
sen lainsddddnnon mukaan pddsddntoisesti makseta ulkomaille. Lain-
sddddnnossd on kuitenkin runsaasti poikkeuksia tdstd. Eldkkeet voidaan-
kin useimmiten maksaa sellaisiin maihin, jotka vastavuoroisesti maksavat
eltikkeet Yhdysvaltain kansalaiselle, joka on muuttanut kyseisestd maas-
ta. Eldke voidaan maksaa myos ulkomaan kansalaiselle, joka on asunut
tai tyoskennellyt Yhdysvalloissa vdhintddn 10 vuotta ja on sellaisen maan
kansalainen, jossa ei ole vastaavan tasoista sosiaaliturvajdrjestelmdd.
Tyontekijdn vakuutuksen perusteella omaisille mydnnettdvien etuuksien
maksamisen ulkomaille edellyftdd lisdksi, ettti omainen on asunut Yh-
dysvalloissa viihinttiiin viisi vuotta ja ettd hdnelld on koko tdmiin ajan ollut
etu uden myontd misperusteena ol eva su hde tyontekijddn.

SS l-jdrjestelmdstd maksettavia lakisddteisid vdhimmiiisetuuksia ei mak-
seta ulkomaille.

6. Vireilld olevia uudistuksia
Viimeaikaiset merkittdviit sosiaaliturvan uudistushankkeet ovat koske-
neet sairausvakuutusta ja vdhimmdistoimeentuloturvaa. Presidentti Clin-
ton on pyrkinyt vuoden '1995 aikana toteuttamaan keskeistd vaali-
teemaansa, "end welfare as we know it", ajamalla ldpi vdhimmdistoi-
meentuloturuan uudistusta. Tavoitteena niiyttde talla hetkelld olevan siir-
tdd liittovaltion vastuuta viihimmiiistoimeentulon turvaamisesta osavalti-
oille.

OASD|-jrirjestelmdssd on toteutettu merkittdvd hallinnollinen uudistus
vuoden 1995 aikana (ks. kohta 3.1.1.). Myos jdrjestelmdn kykyd selvitd
pitkdn aikaviilin kustannuspaineista on selvitetty. OASD|-jiirjestelmdn
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vanhuus- ja perhe-eliikerahaston tila ndyttdd vakaalta aina vuoteen2OlS
asti, jolloin sen vakuutusmaksutulojen ylijddmd alkaa huveta. Tyoky-
vyttomyysrahaston taloudellinen tilanne sen sijaan on jo nyt huono. Tyo-
kyvytt6myyselSkkeiden mddrd on kasvanut viimeisten 15 vuoden aikana
h uomattavasti. Pienenii kon kreettisena toi men piteenii tyokyvyttomyys-
eliikemenojen vdhentiimiseksi on eldkkdiden myontdmiskriteereitd tiu-
kennettu tapauksissa, joissa tyokyvyttomyys aiheutuu alkoholin ja muiden
pdihteiden viidrinkdytostd. Eldke myonnbtddn ttillaisessa tapauksessa
vain mdiirdaikaisesti enintddn kolmeksi vuodeksi, ja sen maksaminen
edellyttdd kuntoutukseen osallistumista.
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Liite 1

Tietoja vuodelta 1994

Alankomaat
Australia
Belgia
Espanja
lrlanti
lslanti
lso-Britannia
Italia
Itdvalta
Kanada
Kreikka
Luxenburg
Norja
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Sveitsi
Tanska
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat

Asukasluku
1000 henkilodi

15 400
17 840
10 124
39 140
3 571

267
58 375
57 190

8 031
29 100
10 430

398
4 337
9 900

57 960
8770

81 410
6 994
5 200
3 520

260 651

Tyovoima
1000 henki166

BKT/asukas
PPP 1),FrM(1994)

6 403
8 802
4288

15 475
1 430

132
28 072
22658
3749

14 831
4 193

169
2 149
4 532

25 447
4 268

38 666
3 959
2837
1 697

130 945

111
112
124
84
91

122
110
113
120
125
68

184
124
74

119
106
117
146
124
99

156

600
900
900
500
200
400
600
100
900
100
000
000
200
600
100
600
900
300
200
600
500

Suomi 5 088 2 480 100 500

Ldhde: OECD Main Economic lndicators, November 1995, Paris 1995.

1) PPP = OECD:n ostovoimapariteetti, joka valuuttakurssien lisiiksiottaa
huomioon tulojen ostovoiman kussakin maassa.
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