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ALKUSANAT

Tydel5kejarjestelrniin kaltaisissa laajoja ihrnisryhrnizi koskevissa jiirjestel -

rnissd on tiedotustoirninnaLla suuri rnerkitys. Sek;i jzirjestelrnii5 hoitavien
laitosten ettei sen turvaarnien yksil6iden kannaLta on tdrkedtd saada tarpeel-
liset tiedot levi:irnzi:in rnahdollisirnrnan hyvin kaikkien niiden keskuuteen, joi-
ta jzir jestelrnd tavalla tai toisella koskee. Oikeita tietoja levitt;irnzillzi on

rny6s pyrittzivA estdrnddn sellaisten ennakkoluulojen ja asiattornan arvostelun
syntyrninen, joita viiiiriit kzisitykset ja tietdrn;ittOrnyys nziytt:iviit nirnenornaan
s o s iaaliturva jzi r j e s telrni e n kohdalla helpo s ti aiheuttavan.

Jotta tiedotustoirninta voisi piiSstA tiis sei tehteiveis siiiin hyviin tuloksiin, tar-
vitsee se puolestaan tuekseen tietoja siitii, rnillaisia oikeita ja veiairiai kalsi -

tyksi;i yleis6n keskuudessa vallitsee, rnissd ryhrnissii ja rnink;i asioiden
osalta tiedot ovat puutteellisirnrnat sekii rnitl kanavia rnydten oikea infor-
rnaatio saadaan parhaiten rnenernddn peri1le. Auttaakseen tydelakejairjestel-
rnzin tiedotustoirnintaa tiissei rnielessA on E1;iketurvakeskus katsonut aiheelti-
seksi toirneenpanna haastattelututkirnuksen yleis6n keskuudessa. Lisaiksi on

sarnassa tutkirnuksessa pyritty alustavasti valottarnaan yleis6n asenteita ja
rnielipiteitii erd.issd. elzikej;irjestelrnziS ja siihen lziheisesti liittyviei asioita
koskevis sa kysyrnyksis s5.

Tutkirnus, jonka tulokset tiissd julkaistaan, on suoritettu E1;iketurvakeskuk-
sen tutkirnustoirnistossa toirnistopziiillikkd Margaretha Aarnion johdolla. Ai-
neistona olevat haastattelut on tehty pddosaksi tarnrni -rnaaliskuus sa 1954 "

Haastatteluty6n hoiti Suornen Gallup Oy. T\rtkirnusaineiston kzisittelyn ja ana-

lysoinnin on suorittanut yhteiskuntat. rnaist" Sirno Forss, joka rny6s on laa-
tinut oheisen tutkirnusraportin.

Helsingissd. tarnrnikuun t 5 piiiviinii 1965

Tauno Jylha
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I TUTKIMUKSEN ONGELMAT, AINEISTO JA SEN KASITTELY

l. TUTKIIvTUKSEN TARKOITUS

Tutkirnuksen tavoitteena on pidetty seuraavien piidkohtien selvittelyS:

- Mita yleis6 tietti5 ty6eltikejdrjestelrniistti yleensii ja sen tlrkeirnmistS yk-

sityiskohdista.

- Mite inforrnaatiolahteitd on tiedon hanlcinnassa yleensii k&ytetty ia rnissd

mddrin kutakin liihdett5, rnitkii ovat ensisijaieesti kdytetyt ld.hteet, min-
k{.lainen on ollut eri lii.hteiden suhteellinen teho ty6el5kelakien sisiill6n
oppirnisen kannalta sekii rnitii inforrnaatiovillineit;i olisi vastaajien rnie-
leste. ensisijaisesti kiiytettiivit levitettiiessS tietoja ty6eliikejiirjestelmdstd,

- Kuinka suhtaudutaan vanhuuden ja ty6kyvytt6rnyyden riskeihin, rnillainen
eleketurva ihrnisilld. on niiden varalle ja rnissii rntidrin on ryhdytty orna-

kohtaisiin toimenpiteisiin siiSstiirnisen tai yksityisten vakuutusten rnuo-

doe sa.

- Miten asennoidutaan ty6eliikelakien rnerkitykseen eliiketurvan tehoetajina.

- Minkelainen on asenne nykyiseen eldketurvaan yleensii.

- Miten rnuuttujat ovat yhteydess{ toisiinsa.

2. TUTKIMUSAINEISTON HANKINTA

Analyyein perusteena olevat tiedot kerdttiin henkildkohtaisten haastattelujen

avulla. Tdrniin kenttdty6n suoritti 164 Suornen Gallup Oy:n koulutettua haas-

tattelijaa valmiin kyselylornakkeen avulla. Haastattelut, joita tehtiin yhteen-

s:i 1I8 eri paikkakunnalla, aloitettiin I3. 12.1963 ja pfl5osa ni.igtii suoritet-
tiin tdrniin vuoden (L9641 kolmen eneimrndieen kuukauden aikana.

Tutkimuksessa k5ytetty kyselylornake on oheistettu liitteessit Z. Kysymyk-
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set on suunniteltu piiiiasiassa Elziketurvakeskuksen tutkirnustoirnistossa nii-
den kokernusten pohjalta, joita saatiin ennen varsinaista tutkirnusta suorite-
tussa koetutkirnuksessa" Kuten lornakkeesta voidaan havaita sis;ilt;iii suuri
osa kysyrnyksistii kiintedt vastausvaihtoehdot" Koetutkirnuksessa nirnittiiin
todettiin, ettii avoirniin kysyrnyksiin annettujen vastausten hajonta rnuodostui

useirnrniten niin suureksi, ett;i jiirkiperiiisten luokittelujen tekerninen osoit-
tautui erittiiin vaikeaksi suorittaa. Jos kysyrnykseen liittyi usearnpia vas-
tausvaihtoehtoja, kiiytettiin haastattelus sa apuna valrniita vastausvaihtoehto -

ja sisiiltiiviS kortteja, jotka esitettiin haastateltavalle ao. kysyrnysten koh-
dalIa.

3. NAYTE

Haastateltavien henkiltjiden poirninta suunniteltiin yksityiskohtaisesti Eliike-
turvakeskuksen tutkirnustoirnistossa tavoitteena urnpirruihkiiinen ndyte koko

ty6ikiiisestd vdest6stii. Kiiytiinn6ssd ndytteenotto tapahtui siten, ettii Ty6-
rnarkkinatutkirnustoirnistolta saatiin kaiytettiiviksi yksi sen jatkuvan tydvoi -
rnatutkirnuksen alaotoksista vuodelta 1962 ja haastateltavat poirnittiin tdrndn
joukon niist;i ikiiluokista, jotka v. 1964 ovat L8-64 vuotiaita" Poirninta teh-
tiin erikseen ryhrnissd kaupungit ja kauppalat / rnaalaiskunnat sekd. rnielnet /
naiset. Haastattelijat saivat nd.in nirneltii rnainitut kohteet osoitteineen ja
kziaintyivit juuri nziiden henkil6iden puoleen haastattelua varten.

Kaikissa haastattelututkirnuksis sa jii;i erilaisista syistii johtuen osa haas -

tatteluista suorittarnatta. Tiissii tutkirnuksessa arvioitiin etukSteen kadon

olevan noirr ?0 To. Tavoitteena pidettyyn I 200 haastatteluun piiiiserniseksi
poirnittiin niiytteeseen ndin ollen I 500 henkil6ii, johon sisziltyi 300 henkil6a
katovarana. Todellinen kato nousi 28 Totiin, joka kohdistui siksi tasaisesti
eri ryhrniin, ettei se sanottavasti rnuuttanut niiiden suhteellisia osuuksia

nd.yttee s sd..

Haastatteluja suoritettiin yhteensai I 083 kp1, joista 698 oli kaupungeista tai
kauppaloista ja 385 rnaaseudulta. Koska otantasuhde oli kziytiinndllisistzi
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syiste valittu rnaaseudun kohdalla puolta pienernrn;iksi kuin asutuskeskuksis -

s?, tehtiin nd.rnd asuinpaikan rnukaiset ryhrn;it nziytteessii yhdistiirniskelpoi-
siksi siten, ettd ennen tulosten kiisittelyii kaikki rrraaseututapaukset kaksin-
kertaistettiin. T2iten tuli niiytteen kiisittelylukurniiii.riiksi rnaaseudun osalta

770 ja kaikkiaan | 468. Nziytteen rakenne selviid tarkernrnin liitteess;i t

olevasta taulukosta. Ern. rnenettely on luonnollisesti aiheuttanut sen, ett2t

saatujen tulosten varianssi on rnaaseudun kohdalla suurernpi kuin asutus-
keskusten, rnutta tairnii ei suoritetun tilastollisen analyysin rnukaan kuiten-
kaan estd havaitsernasta olennaisia eroja tuloksissa eri asuinpaikkaryhrnien
v51illzi "

4" AINEISTON KASITTELY

El;iketurvakeskuksen tutkirnustoirnistossa laadittiin aineiston koodaus - ja
leivistysohjeet ja suoritettiin niiden rnukaisesti lornakkeiden koodaus, jos sa

rnrn. useissa kohdin tarkennettiin luokituksia. Tiedot siirrettiin reikd.kor -

teille Suornen Gallup Oy:ssii ja ns. perustaulukot eli kunkin kysyrnyksen
suorat vastausjakauturnat laskettiin Suornen Kaapelitehtaan EIliot-koneel1a.
El;iketurvakeskuksen tutkirnustoirnisto on suorittanut tutkirnuksen seikka -
perd,isernrndn analyysityon, jos sa apuna on kitytetty Gallupin tilastokonei -
ta (IBM).

5. TILASTOLLINEN ASETELMA

Vastaajat luokiteltiin analyysia varten aluksi perusryhrniin, joita ovat TEL:n
piiriin kuuluvat, LEL:n piiriin kuuluvat, ty6nantajat ja tyoelzikelakien piirin
ulkopuolella olevat. Tiirnii ryhrnittely suoritettiin kyselylornakkeen tietojen
ja osittain rny6s Elzlketurvakeskuksen kortistotietojen perusteella. Lakien
piirin ulkopuolella oleva joukko nd.ytteessd. koostuu luonnollisesti erilaisista
ryhrnistii (vrt" liite 1). Tdllaisia ovat rrrrrr. valtion, kuntien ja seurakuntien
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virkarniehet ja ty6ntekijiit, itseniiiset yrittaijiit ja vapaan arnrnatin harjoitta-
jat, ornaisiaan ty6ssii tai yrityksessd avustavat perheenjiisenet sekd. suurin

osa niistii, Sotka jostakin syystd eivdt ole ansioty6ssii (opiskelijat, kotirou-
vat, erilaisia el5kkeitei nauttivat, ty6tt6rnet jne. ). Tiissii joukossa on rny6s

joitakin TEL:n tai LEL:n alaisessa ty6ssd olevia henkil6itii, jotka ovat jii2i-

neet lakien piirin ulkopuolelle ika- yrn. rajoitusten vuoksi" Ndytteen ty6nan-

tajat ovat suurirnrnaksi osaksi ns . pienty6nantajia (palvelukse s sa alle Z0

ty6ntekijae).

Kussakin perusryhrniissd suoritettiin lisitksi alajaot vastaajien asuinpaikan

ja sukupuolen rnukaan. Jakauturnat laskettiin siten aluksi kolrnen orninai-

suuden rnukaan luokitellu.issa ryhrnissd. Saatujen vastausjakauturnien koh-

dalla suoritettiin ryhrnien viilisten erojen rnerkitsevyystestaukset ,r"" XZ-rrre-

netelrndn avulla. Testauksen perusteella tehtyihin johtopdzit6ksiin liittyvii
erehtyrnisriski on t2is sii 5 To" Analyysin rny6hernrndssii vaihees sa tarkastel -

tiin eri rnuuttujien yhteyksiii. N;iissil ns. riippuvuussuhteiden testauksissa
".2kiiytettiin niin iktiztn apuna J(--rnenetelrniiii'

Lopullisessa taulukoinnissa eri ryhrniai yhdisteltiin niin, ettii kunkin k.ysy-

rnyksen kohdalla yhdistettiin toisiinsa ne ryhrniit, joissa tulokset eivdt tes-
tauksen rnukaan poikenneet rnerkitseviisti toisistaan. Taulukois sa tulevat

titen yleensii niikyviin ne peru.s- ja alaryhrnit, joiden vdlillzi on havaittu

oleellisia eroja. Eriiissii kohdin on tdstd periaatteesta kuitenkin jouduttu

poikkearnaan, ts. taulukoissa on yhdistetty joskus rny6s ryhrniii, joiden vii-

lillzi testaus osoitti eroja" Tiill6in on niiistii eroista kuitenkin rnaininta erik-
seen tekstissi.

Tutkirnuksen analyysivaiheessa kdytettiin eriiin kohdin rnittausviilineini ns.

yhdistettyjii. asteikkornittareita. Niiden avurlla on rnahdollista yhdistziei usei-
ta eri kysyrnyksizi yhdeksi rniiSriityn kohdan rnittariksi, jolloin tulos saadaan

luotettavarnrnaksi kuin rnitattaessa kohdetta vain yhden tai usearnpien eril-
listen kysyrnysten avulIa" TiissI k;iytettiin sekA surrlrrra-asteikkoa ettzi ka-
sautuvia eli kurnulatiivisia asteikkoja. Etu,liite'rsurnrnarr.1a sanarrkasau-
tuva'r viittaavat rnittarien laatirnisperiaatteisiin" joita selostetaan tarkern-
rnin tekstissd. ao. kohdissa.
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I I ANALYYSIN TULOKSET

6. MITA YLEISO TIETAA TYOELAKEJARJESTELMASTA

6 I. Tietoiauus tv6elekelakien olernassaolosta

Haaetattelulornakkeen kysyrnyksesed I (vrt" liite Z) pyrittiin selvittitmiin
sltii, rnissit rnlidrin ylipISns5 ollaan tietoisia tyOeld,kelakien olernassaolosta,

kysymiillii ovatko vastaajat kuulleet tai lukeneet nflistd, laeista.

Taulukko I Tietoisuus tv6elEik oIerna B saoloeta. Vaetaajat % kunkin
ryhm"Sn kaikista va staaj ista.
sentit on laskettu. )

(Sutuis sa lukurnfliiriit, joista pro -

e5D Qog) (562) (44) (299) b6il $62) (1 468)

Taulukossa on TEI.- ja LEL-ryhrndt yhdistetty, si115 rnitiiiin seIvi5 eroja
nliden vdlilla ei vaetauksisea ole. Tosin TEL:n piiriin kuuluvat ovat vas-
tanneet vaihtoehdon I trvain TEL:stiitr rnukaisesti usearnrnin kuin LEL:n
piiriin kuuluvat, kun taas vaihtoehdon ?irvaia LEL:stiirrkohdalla tilanne on

pSinvastainen, mikei. onkin luonnollista ja odotettavaa.

Ryhrniti ei ole taulukossa jaettu alaryhrniin asuinlnikan rnukaan, silld, sen

ei havaittu vaikuttavan tulokseen rnissii:in perusryhrniissii.

0nko kuullut tai lukeaut
tydeLH,kelaeista

TEL- ja LEl--tyiiateki j6t
lYUr-

antajat

Lekien piirin
Ila oleuatulkopuole

I(aikki
vht.

niehet
(u)

naiset
(I) yhteeasd 1,, I vht

f,y115, nutta vain TEL:std

Ky1l!i, nutta vain LEL:stl

Ky11ii, kuunastakin llxista

Ei kuuoaEtakaan laista

10

3

68

19

15

3

52

30

12

3

62

23

9

7

7'
9

6

0

66

28

4

1

49

46

5

1

55

39

I
2

58

92

Ihteeuse (f) 100 100 100 100 100 100 100 1 100
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Kokonaisuutena ottaen voidaan sanoa, etta kurnrnastakin laista on kuullut

tai lukenut y1i puolet vastaajista. Parhaiten ovat niist:i selvillii ty6nantajat.

Merkittdve ja jo koetutkirnuksen yhteydess;i havaittu seikka on rniesten sel-
viisti naisia parernpi tietoisuus sekii lakien piiriin kuuluvilla ettii ulkopuoli-
s iI1a.

6 " Z. Tvoelztkelaeista tietoisten tiedon taso

Kyselylornakkeen kysyrnykset 6 - 25 rn:.ttaavat kaikki tavallaan yleison tie-
toja tyoel:ikej2irjestelrnitstii. Suurin osa ndistzi kysyrnyksist;i voitiin esittzizi

luonnollisesti vain niille, jotka kysyrnyksessd I ilrnoittivat olevansa tietoi-
sia tyoeliikelakien olernassaolosta, joten seuraavassa esitettd.vdt tulokset

on saatu tarnd.n ryhrniin puitteissa" Analyysin ulkopuoIelle jaizivzit siten tds -

sd ne henkilot, jotka eiviit olleet tietoisia edes lakien olernassaolosta eli n.

32 o/o kaikista vastaajista"

Ty6elaikelaeista tietoisten tiedon tason rnittaus suoritettiin niin, ettii kysely-
lornakkeen kysyrnyksistei 6,4., 58, 7, 8, 9, I0, iI ja 13 laadittiin ytrdistetty

tiedon tason rnittari. Mittari rakennettiin ns" surnlrra-asteikon tapaan (I)"

Surnrna -asteikolla tarkoitetaan yksinkertaisesti rnittaria, jonka antarna tu -

los on rnittarin osien antarnien pisterniiairien surnrna" Mittarin osina ovat

tiissd. ern. kysyrnyksiin annetut vastaukset. Ne arvosteltiin antarnalla vas -

taajalle aina yhden osakysyrnyksen kohdalla tiiysin oikeasta vastauksesta Z,

osittain oikeasta I ja taysin viiflrflstzi vastauksesta 0 pistetta" Kysyrnysten

8 ja I3 kohdalla annettiin tosin vain joko 2 tai 0 pistettzi" Kunkin vastaajan

kokonaispisterneiaird saatiin laskernalla yhteen hSnen eri osakysyrnyksist:i

saarnansa pisteet. Nain jokainen sai pisteitii vzilillet 0 - t6 p, jolJ.oin vas-
taajat voidaan panna jarjestykseen siten, ettii rnitl korkearnpi on pisternZizi-

rd. sitii parernrnat ovat tiedot. Taulukoinnin yhteydess5 luokkien lukurneiii-

rzizi kuitenkin supistettiin niin, ettzi lopu1,linen tiedon tason asteikko esitetddn

kolrniluokkaisena. Asteikon pdtevyyttii kontrolloitiin ns. osatehtdvaianalyy -

sin avulla sekd vertaarnalla saatu.ja jakauturnia todenneik6isyysjakauturnaan,

(l ) Esirn" Eskola: Sosiologian tutkirnusrnenetelrndt 1, s . 45
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joka saataisiin vastausten perustuessa systernaattisesti arvaarniseen. As -

teikon havaittiin tiiyttiiviin tyydyttiiviisti sille asetettavat vaatirnukset. Saa-

vutettujen pisterniiiirien rnukaisista jakauturnista voidaan nyt saada yleiskuva

vastaajien elskelakien tunternisesta (kuvio I ja tautukko 2)" Kuviosta I on

j;itetty pois ty6nantajien tiedot ryhrn5n pienuuden aiheuttarnan sekaannuttavan

s atunnaisvaihtelun vuoksi.

Taulukko 2. Ty6elzikelakeia koskevan tiedon taso Y astaajat ofo tydelaike -
laeista tietoisten koko lukurnaiSriistii kussakin ryhrndssei. (Sr-
luissa lukurnii5riit, joista prosentit on laskettu" )

Pisteitd
TEL + LEL

lydn-
antajat

UlkopuoIi se t
Kaikki
vht

M N vht M N vht

0- !(huonotieto)
5 - 10 (keskinkert. tieto)

11 - 16 (hyvd tieto)

33

,3

14

tra

44

3

39

50

11

20

6,

1'

4'
51

4

(o

3'
6

53

41

6

46

46

B

Yhteensa (fi) 100 100 100 100 100 100 100 100

(296) (146) (442) (40) (216) Oo5) (r21) (1 003)

Taulukosta ndhdddn, ettai parhairnpaan tietoluokkaan sijoittuu vain 8 Tokai-
kista vastaajista ja huonoirnpaan 46 {e kaikista. Taulukosta ja kuviosta ha-
vaitaan lisaiksi, ettd ryhrnien v5lilla on tiedon tasossa huornattavia eroja,
jotka ovat samansuuntaisia kuin ne erot, jotka saatiin edellai kysyrnyksen I
kohdalla rnitattaessa tietoisuutta tyoelitkelakien olernassaolosta: tydnanta-
jien tiedot ovat parhaat ja trakien piiriin kuuluvien tiedot taas parernrnat

kuin ulkopuolisten. My6s tdssd havaitaan lisaiksi rniesten tiedon tason o1e-

van parernrnan kuin naisten"

Taulukossa Z on yhdistetty asuinpaikan rnukaiset alaryhrnait,; sillai niiden vai.-

lilia oli selviii eroja ainoastaan ulkopuolisten ryhrnd.ssd. Yleisrnainintana
todettakoon jo tiissii yhteydessii, ettii asutuskeskusten vastaajat tuntevat
yleensd. tyr5elzikelait rnaaseutulaisia parernrnin, joka havainto koskee eri -
tyis esti ulkopuolisten ryhrniid "
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6 " 3. Tiedot eri ikii - ia sosiaalirvhrnis sii

EdelL:i on tarkasteltu tiedon tason vaihtelua rnrn. vastaajien asuinpaikan

ja sukupuolen rnukaisissa ryhrnissd. On kuitenkin rnuitakin tekij6ite, joi-
den voidaan odottaa selittiiviin tieto;en vaihtelua. Neiist;i taustarnuuttujis-

ta on tutkittu erityisesti vastaajien i5n ja sosiaaliryhrniin yhteyttzi tietoi-
hin.

Voitaneen otaksua, ettd vanhernrnat henkil6t ovat rnotivoituneet eliiketiedon

hankintaan voirnakkaarnrnin kuin nuorernrnat, sil1zi ainakin elSkeiain l;ihes-
tyessA kaiketi tunnetaan huolestuneisuutta toirneentulon turvaarnisesta tule -

vaisuudessa. Taila perusteella voitaisiin siis olettaa, ettd vanhernpien hen-

kil6iden tiedot tydel5kelaeista ovat parernrrrat kuin nuorernpien.

Toisena oletuksena voidaan pitdZi viiitettii, ett;i elziketiedon taso on yhteydes -

sd vastaajien sosiaaliryhrnitykseen. Useissa sosiologisissa tutkirnuksissa
on nirnittiiin todettu tiedollisen aktiivisuuden ja sivistys- tai koulutustason
vzilillzi vallitsevan positiivisen korrelaation, ja sivistys - ja koulutustaso taas

korreloi voirnakkaasti sosiaaliryhrnd.n kanssa"

Lzihdettziessii tutkirnaan tiedon tason yhteyksiii edellii rnainittuihin ja rnuihin-
kin jeljernpiinzi rnainittaviin tekijOihin, rnuutettiin tiedon tason asteikon luok-
karajoja niin, ettii luokat saatiin tasaisernrniksi ja pienirnpiizinkin luokkaan

kyilin paljon tapauksia. N;iin tultiin seuraavaan luokitukseen: 0 - 4 pis-
tettii =huonottiedot, 5 - 7 pistettd =keskinkertaiset tiedot ja 8 - l6pistet-
tii = hyviit tiedot. Vastaajat, jotka eiviit kysyrnyksen I perusteella olleet
tietoisia edes lakien olernassaolosta, ovat tiedoiltaan tavallaan verrattavis -
sa varsinaisessa tiedon tason asteikossa 0 - 4 pistettii saaneisiin. Niirnii
ryhrniit onkin yhteyksien tarkastelussa yhdistetty toisiinsa siIloin, kun ja-
kauturnat eivdt olennaisesti eroa toisistaan" Muulloin on ty6eliikelaeista
tiiysin tietiirndtt6rniii pidetty ornana tietoluokkanaan, josta seuraavassa k;iy-
tetiiin nirnitys tii tietiirniitt6rniit.

Analyysia varten jaettiin vastaajat ik:ins;i perusteella kahteen

I8 - 39 vuotiaat ja 40 - 64 vuotiaat, ja tutkittiin tietoja niiissei

ryhrnd.iin,

ryhrnis sai
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(taulukko 3)

Taulukko 3. TY6elzikelake ja koskevat tiedot ikziryhrnissii lB 39 v. ia
40 64 v. Kaikki vastaajat (t Pt)

Tiedon taso

rk:i
Yhteensd

kp1
18-39v 40-64v

Tl e tdniittcinbt 212
(218)

otrE
(249)

457

Tie topi s tei td
o-4

134
(141 )

tb6
(1 61)

302

cn xg1
(181 )

19'l
(207)

388

8-16 148
(14r)

16?
(166)

311

Yhteensii 68, 183 1 468

1)ttomuushypoteesin perusteella,
t ol"isivat tiiysin riippunatto-

(Sul-uissa ol-evat lukund:irdt on laskettu rii.ppuna
ts. niind luvut saataisiin, ios taulukon muuttuja
mia toisistaan.)

Testauksen rnukaan eivdt taulukon rnuuttujat korreloi keskendfln' Aineisto ei

siis t6ssii kohdin anna tukea ensirnrndiselle oletukselle, vaan tiedot ovat sa-

rnantasoi.sia kurnrnassakin ikiiryhrniisszi. Tiirnat johtop;i;it6s lzii voirnaan rnyos

tutkittaessa yhteyttai erikseen ty6eliikelakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolis -

ten ryhrnissa. Saavutettu tulos ei tietenkii:in kurnoa rnahdollisuutta, ette

esirn. huolestuneisuus tulevaisuuden suhteen tai tiedon hankinnan aktiivisuus

vaihtelisivat ian rnukana, vaikka itse tieto onkin ik:iryhrnissd sarnantasoista.

Toisen oletuksen rnukaan olisi tiedon taso yhteydessZi vastaajien sosiaali-

ryhrnitykseen" Yhteyden tutkirnista varten vastaajat luokiteltiin viiteen so-

siaaliryhrnid.n. Luokittelu tapahtui kiiyttei.en apuna Helsingin kaupungin ti-

?1) \" =Z.ll < 7.8I
)

f," -a..ro 2.1 I on saatu laskernalla taulukon lukujen perusteella' Luku, jo-
hon sitii verrataan (tasszi 7"81) on testausraj., joka sisailfte 5lozn erehty-
rni s riskin tehtiie s s;i j ohtopzizitoks iii tiirnin suurui s en ndytte en pe ru ste ella.
Jos aineistosta saatu arvo on suurernpi kui.n testausraja, osoittaa testaus
riippuvuutta testattavien rnuuttujien vai1i115. TaLla kertaa ei riippuvuutta
ole havaittavissa.
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laatotoirniston julkaieemaa soEiaaliryhmityernallia, joka perustuu eri arn-

rnattien nauttirnaan yhteiekirnnblliaeen arvonantoon. Perusteena kdytettiin
tdsgS tutkirnukseasa kunkin vastaai orrraa arnrnattia. Vastaajat eijoittuvat
siten sosiaaliryhrniin I - IV sosiaaliryhrnitysrnallin ykeityiskohtaisten oh-

jeiden rnukaisesti. Korkeimpaan sosiaaliryhrnliin I sijoittuvat yleensd joh-

tavassa asernasaa olevat yrns. Seuraavaan:.'ryhmiid.n II pienyrittejat, tydn-
johtajat, ylernpi toirnistohenkildst0, rnaanvitjelijet jne. RyhrnEi5.n I I I taas

sellaiset kuin arnrnattityOntekijSt, alernpi toirnistohenkil6st6, pienviljelijet
jne. sek,i ryhrndiin IV apu- ja sekaty6ntekijiit yrns. Arnrnatittomat perheen-
jdsenet (esirn. kotirouvat), opiskelijat jne. sijoittuvat rnallin mtkarilscati

sekaryhrniiii.n V. Tdrnai ryhrnl ei ole rakenteeltaan endl niin hornogeeninen

kuin ensimrniiiset neljd ryhrniiit, si115 eiihen tulevat vastaajat voivat vaihdel-
la esim. koulutustasoltaan huomattavasti. Niinpd seuraavaeea ei sosiaali-
ryhmaa V voida kaeitellti loogisesti alhaisirnpana ryhrnlnti, vaan oletusta on

tutkittava ern. neljfln soeiaaliryhrn{n puitteissa, ja ryhmii Y sis5llytettdvd
rnuilla keinoin analyysiin.

Taulukko 4. Tv6eldkelakeia koskevat tiedot vastaaiien ofiran arnrnatin arvon-
annon oerusteella muodoetetuissa s osiaalirvhrnis eii " Lukurnii.S -

xz

riit kpl

Tiedon teso
Sosiaaliryha6

Yhteensd
kpl

I ]I III rv

Ttetiin6tttinEt 4
(1 5)

49
(68)

95
(gt ) (

67
40 )

215

Tietopisteitii:0-4
1

(1
4
3 )

61
(r6)

'14
05)

29
(33)

178

5 -'1 22
(21)

94
(e3)

123
(tz+)

53
$5)

292

8-16 27
( 18)

92
Qe)

104
(106)

26
147)

249

Yhteensd 67 296 396 175 934

r) 48.99 x r6.90

r)
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Taulukon rnuuttujat korreloivat positiivisesti, ts " rnitzi korkearnpaan sosiaa -

liryhrnzizin vastaaja kuuluu, sitd, parerrlmat ovat tiedot" Toinen oletus saa

siis taissii tukea. Tulos pitaa paikkansa rny6s erikseen ty6eleikelakien piiriin
kuuluvien kohdalla"

Kuva tietojen ja sosiaaliryhrnityksen viilisestd suhteesta tarkentuu hiernan,

kun otetaan rnukaan vield sosiaaliryhrndiin V kuuluvat vastaajat ja tarkas -
tellaan erilaisen tiedon ornaavien vastaajien prosenttisia jakauturnia sosiaa-

liryhrnittZiin"

Taulukko 5. Erilaisen tiedon tas on ornaavien vastaaiien iakauturnat sosiaa-
lirvhrnittziin" % vastaajien kokonaisrnadrdstd kussakin
liryhrniissii.

soslaa -

SosiaaL.ryhmd

Taulukon luvuista nahdiian rniten tiysin tietiirniitt6rnien suhteellinen rndard

lisatzintyy selveisti siirryttiiessii korkearnrnista alernpiin sosiaaliryhrniin ja
vastaavasti hyvzitietoisten (8 - I6 pistetti) rnaiirii pienenee. Sen sijaan heik-
kotietoisia ja tiedoiltaan keskinkertaisia vastaa3ia on eri sosiaaliryhrnis sai

suhteellisesti sarrassa rniidrin - lukuunottarnatta sosiaaliryhrnflai V. Ryh-
rnd.n V vastaajista on noin puolet tiiysin tietzirn;itt6rni;i lakien olernassaolos-
ta" Tiirnein sosiaaliryhrnzin vastaajillehan oli orninaista palkkatydstii rsyrjzrs -

sdolo (kotirouvat, opiskelijat, eliikeliiiset, ty6ttdrnzit Jne" ), 3o11oin kiinnos -
tus tyoel;ikelakeja kohtaan on ilrneisesti vzihaistii"

Tiedon taso
I II III IV V

Tie tiimdttdmdt

0 - 4 pisr,et+ii

Enll

I-.i6 ,,

6

tt

33

40

.,6

2i

32

31

24

19

31

26

38

1J

30

1'

47

23

'i8

12

Yhteense (y'0) 100 100 100 100 100
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6.4 MinkSlaisista asioista tietoia on eniten ia viihiten

Tiedon tason asteikon pisterniiiirien perusteella ei voida suoraan pziaitellzi

rninkiilaisista asioista tiedetiiiin rninkiikin verran" Siksi onkin syyt;i tarkas -

tella tiitii hiernan liihernrnin. Huornion kohteena ovat viel5 seuraavassa sarnat

asiat, joiden perusteella tiedon tason asteikko laadittiin. Yhtenzi rnittana eri
kohtien suhteellisesta tunternuksesta voidaan pit;iZi sitii, kuinka paljon kuhun-

kin kysymykseen on annettu tiiysin oikeita vastauksia, ja asettaa kysyrnykset
jarjestykseen tirniin rnukaisesti (taulukko 5)"

Taulukko 6. Tiedot tv6elaikeiiir jestelrnAn eri kohdista. Kunkin kysyrnyksen
To tycieJ.eikelaeistakohdalla tiiysin oikean vastauksen antaneet

tietoi sten koko lukurniiiirdstii.

Kuinka kiiv tv6ntekiiiin io ansaitsernan TEL:n rnukaisen eliikeoikeuden. ros

Kysynys
n:o Kysynyksen aihe Tdysin oikeita

vastauksia %

11 A

1't B

9

7B
13

8

7A
'10

6A
6B

TEL : n rnukai sen e liikeoikeuden koskemattomuus

LEL : n nukai s en e liike oikeuden koskenattonuus

Vanhuus el-dke ikii
Palvelusaikavaatinus LEL:n pilriin tuleniseksi

Eliikkeiden rahoitus

Lakien pii.riin kuufumj.sen alaikdraja

PalveLusaikavaatinus TEL:n piiriin tulemiseksi

Eldkkeiden suuruuteen vaikuttavat seikat

TEL:n takaamat etuudet

LEL:n takaanat etuudet

74

57

52

43

40

34

30

20

10

6

hiin vaihtaa tv6paikkaa? Entit LEL: n rnukaisen oikeuden? Niiin kuuluivat
kaksiosaisen kysyrnyksen 11A- ja B-kohdat, loihin antoi tiiysin oikean vas-
tauksen 74 o/o ja 57 To tytiet;ikelaeista tietoisista vastaajista. Ty6elzikejzir-
jestekniis sa toteutetun koskernattornuusperiaatteen sisiiltci onkin ornaksuttu

ern. kohdista parhaiten" Ehk2i helposti ornaksuttavissa oleva tieto vanhuus-

el:ikeiiistii tiedetiidn rny6s jokseenkin hyvin" Toisaalta taas on tiiysin oikean

vastauksen antaminen niinkin keskeiseen kohtaan kuin lakien takaarnat etuu-
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det ollut harvinaista. Niin ik:iiin on vaikeuksia tuottanut esirn" eliikkeiden

suuruu teen vaikuttavien seikkoien oikea luettelointi Seuraavassa kappa-

leessa tarkastellaan yksityiskohtaisernrnin eri kysyrnyksiin annettuja vas -

tauksia.

6. 5. Minkitlaisia oikeita ia vziiiriii tieto ja vallitsee

6. 5. I . Tiedon tason rnittaukseen liitt Ivrel jLakyrLrysten tarkastelua

Kysyrnyksessd 6 A (vrt. kyselylornake liite 2) pyydettiin vastaajia rnainit-
sernaan, rnitii etuuksia TEL takaa lain piiriin kuuluville" (Vastaaiille nai.y-

tettiin luette1o, jossa oli rnainittu 9 erilaista etuutta, ja ndistii heidain tuli
nirnetd TEL:n rnukaiset. ) Koska sarna vastaaja saattoi rnainita useita eri
vaihtoehtoja, laadittiin vastausten perusteella taulukossa 7 esitetty luokit-
telu "

Taulukko 7. Mita etuia TEL takaa Vastaajat To tyoeliikelaeista tietoisten
koko lukurniidriistei kussakin ryhrnaissai.

Mainitsee TEL:stii

TEL

LEL
Tydn-
anla-
jat

Ulkopuolise t
Kaikki
vht.

M N vht as
ke sk vht

Vain vanhuuseldke

Vain tydkyvytt6nyyseliike

Vanhuus- + tydkyv,eliike

Vanhuusefiike + viiiirii vastaus

Tycikyv.eldke + vddrii vastaus

Vanhuus- + ty6kyv.eldke + vddrd. vast

Vain vddrili vastausvaihtoehto ja

Ei osaa sanoa

11

10

17

15

11

18

8

10

B

4

11

25

11

20

13

7

10

I
14

20

11

18

'10

9

17

11

9

7

1'

13

18

8

12

1'

10

25

1'

5

'10

1'1

5

'1 
1

16

11

18

12

15

9

12

4

6

17

I
20

24

10

9

7

10

14

12

17

21

10

9

10

13

13

15

14

16

100 100 '100 '100 100 'i00 100 100 100\hteensa (/o)

Tiiysin oikean vastauksen (vanhuus- ja tyokyvytt6rnyyselaike) antaneita on
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I0 % kaikista. Ryhrnien v;ilillii on vastauksissa kuitenkin jonkin verran ero-
ja, kuten taulukosta niihdiitin. Alaryhrnien kohdalla esiintyviit tiisseikin ne

erot, jotka ovat usein esiintyviii tietoja koskevissa kysyrnyksissii: ulkopuo-

tisilla on asioista heikoin kdsitys, rnibsten tiedot ovat naisten tietoja Pa-

rernrnat, ja asutuskeskuksissa asuvat ovat parernpitietoisia kuin rnaaseutu-

laiset - erityisesti ulkopuolisten ryhrniissii'

Suurin osa vastaajista on kyltd rnaininnut joko vanhuus - tai ty6kyvyttornyys -

eliikkeen tai kurnrnankin, rnutta tiiysin oikeat vaihtoehdot on valittu rrpareit-

tainrr oikein vain harvoissa tapauksissa" Melko usein on rnainittu joko vain

vanhuuselake tai vain ty6kyvytt6rnyyseliike tai - rnik5 on vield tavallisern-
paa - on tuotu esiin niiden lisiiksi rny6s rnuita, ty6elakelakeihin kuulurnat-

tornia etuuksia. Tiiysin viiSriit ja ei osaa sanoa vastauksia on lisziksi yh-

teensii 30 olo kaikista"

Koska vastaajat ovat usein sekoittaneet TEL:n takaarnat etuudet erilaisiin
rnuihin etuuksiin, voidaan kysyzi rnitei. olivat ndrnii viiiiriit vaihtoehdot" Tzihdn

kysyrnykseen voidaan vastata taulukon 8 avulla.

Taulukko 8 Mita etuia TEL takaa. Tv6elakelaeista tietoisten vastaus ia -
kauturnat alkupe reiisluokituksen rnukaisesti" Eri vaihtoehtoJen
osuus % kaikkien vastauksissa rnainittujen vaihtoehtojen yhteis -
rn2iiirdstS. (Sarna vastaaja on voinut rnainita useita eri vaihto-
ehtoja" )

Mainitsee TEL:stii TEL + LEL tydnantajat Ulkopuoli set Kaikki
vht

Vanhuuseldke

Perhe-eliike

Sairauskorvaus

Tyd kyvy t tti myy s e liike

Hautausavustus

Tapaturmakorvaus

Tyd ttdnyysaws tus

Huoltoavustus

Kansaneldke

Ei osaa sanoa

27

5

t>

24

2

7

6

2

7

,

23

4

11

33

2

6

9

2

,
5

20

6

16

22

2

I
8

3

4

11

24

5

15

21

2

7

7

3

t'

8

Yhteensa (%) 100 100 100 100



l6

Viiiiriinl vastauksena esiintyy selviisti eniten joka ryhrnd.ssd sairauskor -

vaus - lieko sitten sairausvakuutus ollut ndiden vastaajien rnielessa vai on-

ko itse asiassa tarkoitettu tyokyvytt6rnyyselzikettei ja sekoitettu vain nirnityk-
set? Muita viiiiriii etuuksia rnainitaan jokseenkin tasaisesti kaikkia, lukuun-

ottarnatta huoltoavustusta ja hautausavustusta, jotka esiintyvait vain harvois -

sa vastauksissa.

Kysyrnyksen 6 B-kohdassa tiedusteltiin kiisityksi:i LEL:n takaarnista eduista

Taulukko 9. Mite etuia LEL takaa Vastaajat To tydeliikelaeista tietoisten
koko lukurndiiriistii kussakin ryhrndssS"

Mainitsee LEL:stii

TEL + LEL
lVdn-
anta-
jat

UlkopuoIi se t

ke sk maas. vht. as.
kesk- naas vht

Vain vanhuuseldke

Vain tybkyvyttdmlyse ldke

Vanhuus- + tyclkyv.eldke

Vanhuusel6ke + vddrd vastaus

Tybkyv.eliike + vddrd vastaus

Vanhuus- + tyi5kyv.eldke + vdird vast.

Vain vaiiria vas tausvaihtoehto ja

Ei osaa sanoa

10

5

10

11

,
10

20

oo

8

14

6

14

11

6

24

17

9

I
9

IZ

B

I
22

24

8

20

8

IZ

5

ll

2'

10

4

B

10

7

,
22

34

6

I
1

1

11

4

34

35

7

4

tr

9

4

29

34

I
8

6

B

9

6

OE

30

Yhteensa (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Kaikki.

vht.

Vastaukset ovat sarnansuuntaisia kuin TEL;n etuuksia kysytt;iessa. Tiiysin
v;iiiriai vastauksia ja ei osaa sanoa vastauksia on vain vielii enernrndn kuin
TEL:n kohdalla. Asuinpaikkaryhrnien viililla on taissii eroja rny6s lakien
piiriin kuuluvien ryhrnd.ssd.. Taulukossa eivait nay TEL + LEL -ryhrniissit
rnies - ja naisvastaajien erot, jotka kuitenkin ovat ilrneiset. Sek;i asutus -

keskuksissa etta rnaaseudulla on rniesten tieto teissiikin naisten tietoa parem-
paa.

LEL:n kohdalla rnainitut vii5riit vastausvaihtoehdot olivat rny6s sarnanta -

paisia kuin TEL:n kohdalla - sairauskorvaus oli eniten tarjottu vaihto-



l7

ehto. . Seuraavakgi cniten tarjottiin tapaturmakorvaueta. Muita vfiflrit vaih-
toehtoja oli jokeeeakin tasaisesti earrrassa suhteeasa kuin TEL:std kyeyt-
t5eee6.

Ty6elekkeen Buuruuteen vaikuttavien aeikkojen tiiysin oikea nimedminen tuot-

ti niin ikiiiin vaikeuksia. Seuraavasga taulukossa l0 esitete,d.n vastauejakau-
turnat kysymykseen I0, joeea vaetaajia pyydettiin e.rilaisia vaihtoehtoja si-

Biiltaveste luetteloEta rnainiteenraan ty6elSkkeiden suuruuteen vaikuttavat
eeikat.

Taulukko 10. Eliikkeiden, suuruuteen vaikuttavatjeikat. Vaetaajat olo ty6-
elf,.kelaeista tietoisten koko lukurnfl5rf,.gtti kus sakin ryhrn5. s si.

Mairifu t vas tausrraihtoehtlot TEt I.EL IYt n-
antaJat

Ulko-
puolleet

ra:ikkl
vht.

Vain ansaitun pslks! suurxhrg

Yain lnlvelusvuosien luludiiirH.

Tain pelkka + palvelusvuodet

P61klB + v[ird vastaus

Palvelusnrodat + vEErE vagteus

Palk}a + palv.vuodet + vH$rd vast.

Valn viiiriii vagtaugyaihtodtto ja

Ei oaea sanoa

't6

11

26

7

3

t8

l4

5

32

I
12

9

18

12

9

18

p
18

2

15

10

7

't7

10

11

11

5

13

19

I

18

10

n
10

4

15

16

7

rbtaeasii (6) 100 100 100 100 100

Useimrnat vaetaajat ovat t;issdkit kyll6 rnaininneet jommanlsumrnan oikean

tekij6n (palkka * palvelusvuodet),' mutta vain n. 20 To kaikista on rnaininnut
ne pareittain eli tlysin oikein. Kurnrnankin oikean tekij5n rb.aininneet ovat

lise,kei usein hairahtuneet tuornaan esiin rny6s :asiaankuulumatttornia teki-
j6ite. Niiiste tarjottiin eniten vaihtoehtoja rrtulot ja ornaieuus elekeaikanarl
ja trperhesuhteetrr, Sotka on ilrneisesti opittu kansaneliikkeistii.

Kysyrnyksen 7 A-kohdassa tiedusteltiin aitd, kuinka kauan ty$ntekijSn tulee
vastaajan kiisityksen rnukaan oIIa saman ty6nantajan palveluksessa tullak-
seen TEL:n piiriin.



18

Taulukko I I. Palve lusaikavaatirnus TEL:n piiriin tulerniseksi. Vastaa jat o/o

ty6eleikelaei s ta tietoi sten koko lukurniiiirii std kus s akin ryhrnd. s-
s5.

Vas tausvaihtoehdo t
TEL

LEL
lYdn-
an.la-
jat

lllkopuolise t
Kaikki
vht.

ke sk vht. ke sk vht.

Kuuluu heti lain piiriin
Oltava samal-la tydnantajalla 1 kk

tl

ll

I

il

tl

I b Kl(

12 kk

J tt.

1O v.

20 nt.

ll

I lt

ll

tl il

Ei osaa sanoa

19

I
ao

19

4

1

4

13

4

43

4

6

2

2

12

21

7

35

15

,
1

a

13

25

13

22

B

2

3

6

21

13

1'
60

5

2

5

20

8

24

18

6

7

3

14

16

11

26

9

1

,
5

27

18

10

25

12

3

6

4

22

20

9

30

12

3

4

4

18

\hteensd. (/,) 100 100 100 100 ''t00 '100 100 100 100

Oikean vastauksen (6 kk) antoi 30 To vastaajista. Vzizirind vastauksina esiin-
tyvitt tavallisirnrnin vaihtoehdot ttkuuluu heti lain piiriin" ja 'roltava sarnalla

tydnanta;alla I Z kk".

Kysyrnyksen 7 B-kohdassa taas kysyttiin samaa asiaa kuin edeIlii, rnutta nyt

LEL:n suhteen. 43 Eo vastaajista tiesi, ettii ty6ntekijzi kuuluu LEL:n alaisuu-

teen heti astuessaan palvelukseen. V;i;irin vastanneet tar;osivat useirnrniten

1 kk:n tai 6 kk:n rajaa tai eivdt osanneet lainkaan vastata tiihain kohtaan.

Va stau s j akauturni s ta ky syrnyk s e en 7 niikyi li s zik s i s iniinsii luonnollinen ornien

intressien rnukainen tiedon ornaksurniskyky: TEL-ty6ntekijzit tuntevat TEL:n
sddnnokset parernrnin kuin LEL:n sii5nnokset ja LEL-ty6ntekijat taas ornan

lakinsa siid.nn6kset rnuita parernrnin.

Mika on lakien piiriin kuulurnisen alaikiiraia; rnistai ikdvuodesta laihtien va -

kuutetulla on rnahdollisuus saada tvOkvvvtt6rnvvs elzikettzt ? N;iin kuului kysy-
rnyksen 8 tarkka sanarnuoto. Tziysin oikean vastauksen (tA v. ) antoi 34 qo

vastaajista, rninkzi lisziksi saivat kannatusta rnyos l6 vuoden ikziraja (ZZ To)

ja sen j:ilke en ZI vuotta (tt 1o)" Lisziksi annettiin hajavastauksina joukko

rnuitakin lukuja.
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Kysyrnyksess5 9 vastaajia pyydettiin nirnedrnd;in joukosta erilaisia ikiivuo -

sia s€, rninkzi ikiiisenii ty6ntekijai alkaa saada ty6elaikelakien rnukaista van-
huuseliikett5. Oikean ikzirajan (65 v. ) tiesi tiissii jo yii puolet vastaajista.
Viiiirinii vaihtoehtoina rnainittiin tavallisirnrnin 55 vuotta alhaisernrnat idt,
kuten 53 ja 60 vuotta.

Ty6eliikkeiden rahoitus oli kysyrnyksen l3 aiheena ja saadut vastaukset voi-
daan luokitella taulukon I2 osoittarnalla tavalla.

Taulukko I2. Kuka tai ketkii rnaksavat kustannukset. Vasta ajat To ty6eliike -
tietoisten koko lukurniiiriistd kussakin ryhrn5ssii.

Kustarurusten naksaja TEL + LEL $6nantajat Ulkopuoliset Kaikki

Vain ty6nantajat

Tydnant. + vddrd vast.

Vain vddriii vast.

Ei osaa sanoa

46

36

14

4

6s

20

10

2

34

35

23

8

40

3'
19

6

Yhteensa (/) 100 100 100 100

Noin Z/+ XatXista vastaajista on rnaininnut t2issii ty6nantajat, rnutta silti on

tdysin oikeita vastauksia vain 40 olo kaikista. Tiirnzi johtuu suurelta osalta
siita, ettd, varsin usein on rnainittu ty6nantajien lisziksi rnuita kustannusten

rnaksajia. Tiillaisia sekaannuksia iknenee runsaalla kolrnanneksella lakien
piiriin kuuluvista ja ulkopuolisista. Muina rnaksajina esiintyviit niiisse vas -

tauksissa useirnrniten ty6ntekijiit ja valtio. Sen sijaan rnuina vastausvaihto-
ehtoina olleet Kansanel;ikelaitoksen ja kunnat rnainitsi vain pieni osa vastaa-
j is ta.

6 . 5 . Z . S ii rlygri ne n L_E_L: njli 4 lte_ ILI :.i tr- e leik e vakuut-g!: e rU a rj e std.rnisvelvol-
yjtlljt_ vq$gtls_

Tiedon tason rnittauksen ulkopuolelle jdzineistzi kysyrnyksistii tarkastellaan
tiissii kappaleessa otsikossa rnainittuja kysyrnyskohteita, joil1a on kullakin

!i1uus_ Lek4_laligtfrU
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orna rnielenkiintonsa

Kysyrnyksen
kuuluu esiin

I2 tarkka sanarnuoto kuului: Ajatelkaarnlne, ett3 ty6nlBkija

LEL:n piiriin, rnutta tuu rny6hernrnin TEL:n piiriin. Miten

t5116in kiiv eliikkeen?

natusta taulukosta I3
Vastaajille annetut eri vastausvaihtoehdot saivat kan-

ilrneneviilla tavalla.

Taulukko 13" Miten kiiy elSkk een siirryttiies sii LEL:n piirist;i TEL:n piiriin
Vastaaja t To tyleLiikelaeista tietoisten koko lukurniiiiriistd kus -
sakin ryhrniissii.

Kiisitykset tiirniin kysyrnyksen kohdalla ovat horjuvia" Suurin ryhrnii e1i noin

Z/5 vastaajista tosin arvelee oikein, ettei rnahdollisuus eliikkeen saantiin

voi olla kurnrnankin lain rnukaan, rnutta noin kolrnannes vastaajista asettaa
rrrnydhernrndn'i lain alaisuuden etusijalle. Ty6nantajien kzisitykset ovat rnuita

oikearnpia ja varrnernpia"

Kysyttiiessii kenen velvollisuutena on ensisij aisesti huolehtia siitii, ettii tvci-

Miten kiiy eldkkeen siirryttdessii
LEL:stE. TEL:iin TEL + lEL Tyijn-

antajat
Ulko-

puoli set Kalkki

Elbkettd voi saatla vain TEL:n perusteella
rr lr ll rr LEL:n tl

tr rr rr sekri TEL:n ettii LEL:n perust.

Eldkettd ei saa lainkaan

Ei osaa sanoa

34

,
45

1

15

28

60

0

12

34

6

37

'1

22

34

5

41

1

19

Yhteense (l) 100 ''t00 100 100

elzikelakien rnukainen eliikevakuutus tulee ionkin tv6ntekiiiin osalta iiiries -

tetvksi (kysyrnys 14) havaittiin, ettii yhteensii 66 o/o vastaajista rnainitsi tiis -
sd ty6nantajan, lakien piirissii olevista ty6ntekij6ista jopa 70 1o ja ty6nanta-
jista 74 To. Muut korostivat erityisesti tydntekijzi.n velvollisuutta itse huo-
lehtia asiasta (18 %) ja .r. 10 % katsoi velvollisuuden kuuluvan valtion viran-
ornai s ille .

Miten tycinantajan rnahdollinen lairninly6nti elSkevakuutusasian jdrjest2irni-
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sessa vaikuttaa TEL:n piiriin kuuluvien vakuutettujen elSke-etuihin? Ent;i

rnikii on lairninly6ntien vaikutus LEL:ssii? Vastaajien k;isitykset tiistii olivat
kysyrnyksen 15 aiheena.

Taulukko 14. Kiisitykset elSkevakuutusasian jiirj e stiimis en lairninlvonnin
vaikutuksesta TEL:ssii. Vas taajat % tyoetat<elaeista tietois -
ten koko lukurniiiiriistii kussakin ryhrniissii

Jokseenkin luottavaisesti tuntuvat TEL-tycintekij:it suhtautuvan ern. tilan-
teeseen, sarnoin asutuskeskusten LEL-ty6ntekijdt" Sen sijaan rrraaseudun

LEL -ty6ntekijiit ovat selvdsti pes sirnistisernpiS tilanteen suhteen. Sarna

asuinpaikkaryhrnien ero on se1v5 rny6s ulkopuolisilla. Mielenkiintoista on

havaita ty6nantajien epdvarrrra kiisitys tdrniin kysyrnyksen kohdalla"

Kysyttdessd ty6nantajan lairninly6ntien vaikutusta LEL: ssii olivat vastaus -

jakauturnat suunnilleen sarnanlaiset kuin TEL:n kohdalla. Sita eroa, rni-
k5 tiissd asiassa todellisuudessa on TEL:n ja LEL:n vzilillai, ei ndin ollen
ilrneisestikiiiin tiedetii. LEL-ty6ntekij6istzi yhteensii 36 o/o antoi ornan la-
kinsa osalta Itei vaikuta rnitenkiidnrr vastauksen, 23 afo katsoo eliikkeen pie-
nenevd.n ja Z7 Eo on sitii rnieltzi, ettei elSkettii saa lainkaan. Maaseudun

LEL-ty6ntekijat olivat j511een selvisti varrrrernpia eliike-edun rnenetykses-
td kuin asutuskeskusten LEL-vastaajat ern. tilanteessa. Ty6nantajista oIi
tiis siikin 35 o/o sitii rnieltii, ettei lairninlycinneillei ole vaikutusta, rnutta ei
osaa sanoa vastauksia tuli ty6nantajilta vielzi enernrndn kuin TEL:stzi ky-

Laiuinlydnnin vaikutu s
TEL-etuihin TEL

LEL
lydn-
anta-jat

Ulkopuollset
Kaikki
vht

kesk, naas vht kesk naas. vht

Ei vaikuta mitenkiiiin

Pienentdd el5ketUd

Eliikettii ei saa lainkaan

Ei osaa sanoa

58

12

16

14

59

24

3

14

23

23

36

18

34

z)

26

17

?5

25

15

25

59

11

13

17

36

14

28

22

4'
13

22

20

49

14

19

1a

Yhteensa (y',) 100 100 100 100 -100
'100 100 100 100
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syttaessii eli 32 o/o

6.5.3. Ta6elzikeLortti,_ :l!3a kasily:Sqolrrl.1-"esta lakielLpriqlin sele_9._12!katqlvar

!y6p3[qsa ennex jl tYJ

Kysyrnys 21 esitettiin kaikille haastateltaville ja sen aiheena oli lyhyesti, on-

ko vastaaja kuullut puhuttavan tydeliikekortista. Haastatteluajankohtana oli

tietoisuus tyoelakekortista jo rnelkoisen yIeistd., si1lzi rnycinteisen vastauksen

antoiTEL-ty6ntekijoistaiSlolo,LEL-tydntekij6istzigTyo'tyonantajtstaT5ofo
sekii ulkopuolisistakin 60 %.

TyoelAkekortista tietoisilta kysyttiin edelleen (kysyrrrys ZZ), ovatko he itse

saaneet tydeliikekortin. Haastatteluajankohtana vallinnut tilanne selviiid tau-

lukosta I5"

Taulukko 15. Kuinka rnoni vastaaia on saanut tvoelakekortin" Y astaajat To

kunkin ryhrniin kaikista vastaajista

Onkc saanut tydelSkekortin TEL LEL $dnanta jat Ulkopuolj- se t

Ky11ii

Ei

Kysynystii ei esitetty

39

42

1q

93

4

3

23

,2
25

5

55

40

Yhteens:i (%) 100 100 100 100

(Kysynystd ei esitetty niil}e, jotka edellii jo ilmoittivat, etteiviit he ole seluilIii tydeliikekortin olenassa-
olosta. )

Haastatteluajankohtaan rnennessa o1i rniltei jokainen LEL-tyOntekija jo saa-

nuttyoelskekortinjaTEL-ty<lntekijtiist5kin3gTo'Kortinsaaneetulkopuo-
liset ovat saattaneet tilapiiisesti olIa LEL-ty6ssd, jota kautta kortti on tul-
1ut "

Erd.dnlaisena osoittirnena tiedon tasosta voitaisiin pitata rny6s vastaajien
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ornaa k2isitystii kuulurnisestaan lakien piiriin (kysyrnys 23) vettattuna todel-

liseen asiantilaan (taulukko 16).

Taulukko 15. Vastaaiien orna kiisitys kuulumisestaan lakien piiriin suhtees -
sa todelliseen tilanteeseen. Vastaajat % kunkin ryhrniin kai-
kista vastaajista.

Ona kiisitys

Todell-inen tilanne

Kuul-uu = TEL Kuuluu = LEL Kuuluu/ei =
tydnantajat

Ei kuulu =
ulkopuoli s e t

M N vht vht. vht. vht

Kuuluu

Ei" kuulu

Ei osaa sanoa

87

9

4

7o

11

19

79

10

'I 1

85

7

I

32

66

2

tt

'18

11

Yhteensa (%) 100 100 100 100 100 '100

Lakien piiriin todellisuudessa kuuluvat TEL- ja LEL-tydntekijiit ovat rny6s

itse kuulurnisestaan jokseenkin varrnoja ja takien piirin ulkopuolelle jziztvzit

yhtd varrnoja "ulkopuolisuudestaanrr. TEL:n piiriin kuuluvien ryhrniissii ha-

vaitaan naisten rniehiii epiivarrnemnrat kdsitykset, rnikii on luonnollinen seu-

raus naisten heikornrnista tiedoista, Kaikissa ryhrnissd on huornattava osa

niistiikin, jotka alussa osoittautuivat ty6elzikelaeista tietiirndtt6rniksi, ilrnais -
sut tiisszi kiisityksen ornasta asernastaan lakien suhteen"

Niilta vastaajilta, jotka katsovat kuuluvansa ty6elitkelakien piiriin, kysyt-
tiin vielii kurnrnan lain - TEL:n vai LEL:n - piiriin he rnielestiiin
kuuluvat (kysyrnys 24). Verrattaessa vastaajien keisitystzi todelliseen ti-
lanteeseen voitiin havaita, ettd ne vastaavat toisiaan hyvin, ts. vastaajat

tiet2tviit jokseenkin tarkasti kurnrnan lain piiriin he kuuluvat. LEL-tycin-
tekijat olivat kuitenkin tiistii asiasta hiernan epiivarrnernpia kuin TEL-ty6n-
tekijzit.

Ty6eliikelakien piiriin kuuluvilta ja ty6nantajilta tiedusteltiin kysyrnyksessd

52 oliko vastaajien nykyisesse ty6paikassa jo aikaisernrnin (ts. ennen ty6-
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elaikelakien voirnaantuloa) jdrjestetty jokin eld.keturva ty6ntekijoille ja jo"
oli, niin rnitii kautta "

Taulukko I7 . Aikaisernrnat el;ike AT e stel Vastaajat To kunkin ryhrnain
kaikista vastaajista.

TEL-vastaajista noin puolet lausuu katsityksenddn, ettzi heillzi oli jo aikai-
sernrnin jokin el5keturva jairjestetty, 29 1o ilrnoittaa, ettei ollut jarjestetty
ja Zl % ", tiedii asiaa" Naisten vastaukset ovat epdvarrnernpia kuin rnies-
ten" Epivarrnoja vastauksia on LEL-ryhrnd.ssii kokonaista 38 olo kaikista"
Valtaosa ty6nantajista (76 o/o) t^u" ilrnoittaa, ettei aikaisernrnin ollut el:i-
keturvaa" Melko rnoni TEL-ty6ntekijzi sanoo tydnantajan rrraksaneen e1;ik -

keen" T;il16in on ilrneisesti usein tarkoitettu huoltoapulain rnukaisia elzik-

keitai.

Niiita, jotka ilrnoittivat ty6paikassa jo aikaisernrnin ol1een jonkin elaikejzir -
jestelyn, tiedusteltiin edelleen osallistuivatko tydntekiid.t itse sen kustannuk -
siin. Kyseisist;i TEL-ryhrnd.n vastaajista ilrnoitti tiil16in 42 qo, ettd eI;ike-

rnaksuja o1i peritty. Niirnii vastaajat ovat yleensd kuuluneet eliikekassan jd-
s enyyteen"

Ty6el:ikelakien piiriin kuuluvilta ja tydnantajiJ.ta tiedusteltiin vielii kysy-

01iko aikaisemmin tydnteki jiiille
jiirj estetty jokin eliiketurva

TEL

I,EL Tycinantajat
M N vht

01i, eldkevakuutus vakuutusyhtidssii

01i, eliikesiiAtid

01i., eldkekassa

01i, tydnantaja naksoi elbkkeen

OIi, ei tiedd nj-ten

Ei ollut jiirjeste+"ty

Ej tiedii ohko jiirje;tetty

4

4

15

23

9

30

15

4

4

15

t2

11

28

26

4

4

t)

18

9

oo

21

,
0

4

5

22

26

38

3

0

0

5

3

76

13

Yhteensa (%) 100 100 100 100 100
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mykeeesd 50, onko heiddn ty6paikoisaaan jo j5rjestetty ty6eldkelakien rrru-

kainen eldketurva (siie haaetatteluajankohtaan rnenneasd.), ja joe on niin mi-
td kautta

Taulukko 18. O ldkelakien rnukainen r est haastat-
teluaiankohtana. Vaetaajat % lcunkin ryhmsn ieta vastaa-
jista.

TEL-vastaajista 7L To ja LEL-vastaajiata 79. % ilrnaisi k5.eityksenS5n la-
kien mukaisen elflketurvan jo olleen jerjestyksessd heid5n tydpaikoissaan.
Tyonantajien kohdalla vast'b..r" rnd'drd oli 64 %, ja heistfl suurin osa il-

i

rnoitti jdrjeetelyn tapahturieen vakuutusyhtiOiden kautta (TEL-tyontekijdil-
le).

Lakien piiriin kuuluvista ty6ntekij6iatd oli kuitenkin runsas kolrnannea se1-

laisia, jotka huolimatta rny6nteiseatd k5sitykaestdfln el5keturvan jdrjestii-
misen suhteen eiviit kuitenlsaan osanneet aanoa rnitii kautta jiirjeetely on

suoritettu.

Varrnan kielteisen vastauksen antoi TEL- ja LEL-ty6ntekiJ6iete vain 7 ja
4 1o, ja aeiaeta tilysin epdtietoisia oli noin viide6osa vaetaajista, naisista

0nko elEketurva jdrjestetty
lEL

I.Et lYtjnantajat
it N vht.

0a, va^kuutrsyhtiijn kautta

0n, elHtekassan rr

0n, eldkesEitiiin tr

0n, nakoanalla tEl-naksuJa tyiielEkekassalle

Or, ei tied5 nitii kautta

Ei oLe JBrJestetty
Ei t"ledE onko jdrjestetty

23

11

6

6

N
?

11

14

I
2

1

40

7

28

n
9

4

3

35

I
22

3

10

0

28

38

4

17

,2
0

0

10

2

26

10

"ftteenee (6) 100 100 100 100 100
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jzilleen usearnpi kuin rniehist;i

6 " 5. 4. Tie{ot organisaaliosla- ja 
-ElakatLrv+asbqblegta

Kysyrnys I5 oli rnuodoltaan ns. avoin kysyrnys, jossa vastaajat saivat va-

paasti iknaista kaisityksensd. siitai, kenen tai rninkii puoleen vakuutetun on

syytat kziiintyii epiiillessdfln, ettei hdnen eldkevakuutusasiansa ole kunnos-

SA

Taulukko 19. Kenen tai rninkii 'ouoleen olisi kiiiinnvttiiva, j os on epd.selvvvk-
siii eliikevakuutusasiassa. Vastaajat fo tytielakelaeista tietois -
ten koko lukurnZiiireistii kussakin ryhrniissii

Kenen tai minkS puoleen
olisi kiiiinnyttdvd TEL LEL Ty6nant.ajat Ulkopuoll.se t Kaikki

Tydnantajan

E15ke turvakeskuksen

Tyd e ldkelaitoks en

Muiden

Ei osaa sanoa

,,
6

o

22

21

2l

14

28

16

3'
I

3'
12

10

34

4

12

38

12

40

6

12

31

11

Yhteense (%) 100 100 100 r00 100

Taulukossa esitetty luokittelu tehtiin saatujen vastausten perusteella jailkeen-

pZiin. Yhteisnirnitys'itycieltikelaitosts sisaltaa rrrrn. rnaininnat vakuutusyh-

ti6ist;i ja ty6elzikekassoista" Luokkaan'trnuut'! kuuluvat vastaukset olivat
rnitii kirjavirnpia, kuten "sosiaaliviranornaiset", r'asiarnies'r, r?luottarnus -

rniesri, rrarnrnattiyhdistys", "KELA'r, rrrninisteri6'r jne"

Taulukosta I9 voidaan havaita rnrn" , etta tyonantajan puoleen on TEL-tydn-
tekijoistii yti puolet aluksi valrniita kii5ntyrniiiin" LEL-vastaajista kuiten-
kin vain Zl Yo on sarnalla kannalla ja toinen yhtii suuri osa rnainitsee Elzike-

turvake skuks en. Ty6eleikelaitoksen rnaininneet ovat yleensd puhuneet le -

hinnZi vakuutusyhtiOistzi, sen sijaan tycielakekassoja tarkoittavia vastauksia
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oli hyvin viih:in" Kaikenlaisia rnuita vastauksia on TEL- ja LEL-ryhrniss2i
ZZ ja Z8 'lo. Ty6nantajat taas kannattavat yhtii paljon kiiiintyrnistii tydnanta-
jien ja tyoel:ikelaitosten puoleen.

Jos ei asia selvii ern. paikoissa, niin kenen tai rninkii puoleen sitten olisi
kiiiinnyttiivii ? (Xy". t5 B)" Kaikissa ryhrnissii yli 70 To vastaajista rnainit-
see tiilloin ty6eliikelaitoksen. Useirnrniten ei osata kuitenkaan tarkasti sa-
noa rnihin laitokseen nirnenorrraan nyt k5iinnytttiisiin, sillii vastaukset olivat
usein sellaisia kuin rrniiden vakuutusviranornaisten't, tai rrvakuutusyhti6 -

konttorintt trns. ETK:n rnainitsee lakien piiriin kuuluvien ryhrniissd n. ll Vo

vastaajista. (Tosin olisi osa ty6eliikelaitosta tarkoittavista, vastauksista
luokiteltavissa koskernaan rnycis Eliiketurvakeskusta. )

Ty6eliikelaeista tietoisten vastaajien tietoja ty6e15ke jiir jestelrnain organi -

saatiosta kartoitettiin edelleen kysyrnyksessd L7 , jonka A-kohdas sa tie -

du steltiin, 1 1 1 1 laitoks et kei nn6ssd hoitavat TEL:n rnu-
kaiseen eliikejiiri e stelvvn liittvvzit tehtdviit. Vastaajien oli valittava ko"

laitokset heille esitetystii, oikeita ja viieiriii vaihtoehtoja sisziltdv;istii luet -

telosta. Kysyrnyksen 17 B-kohdassa kysyttiin sarnaa asiaa LEL:n suhteen.

Oikeista vastausvaihtoehdoista rnainitsi TEL:n kohdalla vaihtoehdon 'rvain
rniiiirdtyt vakuutusyhti6tt0 LZ o/o kaikista vastaajista, elzikesiiiiti6t ja -kassat
9 To sekii Elitketurvakeskuksen 47 10" TEL-ty6ntekijOilla. olivat vastaavat
prosenttiluvut 15, 8 ja 50 To sek;i ty6nantajilla 40, I0 ja ZB o/0"

LEL:stii kvsvttiiessd rnainitsi 2I To kaikista vastaajista ty6eliikekassat ja

38 % Elaketurvakeskuksen. Tiissii olivat vastaavat prosenttiluvut LEL-tyon-
tekij6illa 30 ja 5l To sek;i ty6nantajilla l0 ja 18 To"

Annettujen vaihtoehtojen joukos sa olleista vidristd. vastauksista rnainittiin
TEL:n kohdalla useirnrnin ty6elzikekassat (ZZ o/o vastaajista), KansanelSkelai-
tos (15 Yo) ja vaihtoehto 'ekaikki vakuutusyhti6t" (14 Eo). LEL:n kohdalla oli-
vat tavallisirnrnat viiiiriit vastaukset Kansaneldkelaitos,'?kaikki vakuutusyh -

ti6t'r ja 'tvain rn;izirzi.tyt vakuutusyhtidt'r (l I, l0 ja 10 % vastaajista). Ei osaa

sanoa -vastauksen antoi TEL-laitoksia kysyttiiessii 8 olo la LEL-laitosten
osalta 14 olo kaikista vastaajista.
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I I Oletteko aikai s ernrnin lukenut tai kuullut puhuttavan Eliiketu rvakeskus nirni-

sest5' laitoksesta?'l oli kysyrnyksen 18 aihe. se esitettiin kaikille haastatel-

siis rny6s niille, jotka eiviit olleet tietoisia ty6el:ikelakien olernassa-taville,
olosta.

My6nteisen vastauksen antoi lakien piiriin kuuluvista 55 To, tyonantajista

57 olo ja ulkopuolisista 40 olo" Seuraavassa kysyrnyksessii pyydettiin niiitii

vastaajia rnainitserrraan tarkernrnin, rnink5lainen laitos Eliiketurvakeskus

heidin kiisityksensa rnukaan on (annetut vastausvaihtoehdot ndkyviit taulu-

kossa 20).

Taulukko 20. Mika Eliiketurvakeskus on. Vastaajat olo ETK:n olernassaolos -
ta tietoisten koko lukurniiiriistii kussakin ryhrndssii'

Uika ETK on:
Vas tausvaihtoehdot

TEL LEL lYdn-
antajat

Ulko-
puoliset Kaikkl

VaLtion virasto
Valtion varoilla toiniva
i,tsendinen laitos
Kansaneliike Iai toksen alainen
eril,linen laitos
Tydnanta jien maksanien vakuutusmaksu jen
a-vulIa ylliipidetty itsendinen laitos

Muu laitos

Ei osaa sanoa

12

13

,q

42

2

6

19

10

7

q)

4

o

17

21

62

10

12

40

2

9

12

12

24

43

2

7

Yhteense (6) 100 100 100 100 100

Taulukosta niihdiiin, ettei ETK:n olernassaolosta tietoisista vastaajista noin

puolet tietiiii edelleen oikein ETK:n asernan - ty6nantajat rnuita parernrnin.

TEL-ty6ntekijoista ja ulkopuolisista noin neljS.sosalla on KELA rnielessS,

LEL-ty6ntekij6iden tarjotessa vdd.rinii vastauksena useirnrniten valtion vi-
rastoa,

Eliiketurvakeskuksen olerrrassaolosta tietoisilta kysyttiin, vieli, onko vakuu-

tetuilla heidiin rnielestdiin ioskus syytii kziitn tvii ETK:n puoleen ]a 10s on n1ln

rnilloin. Ndrnii vastaajat olivat kysyrnyksen suhteen kovin rnyOnteisell2i kan-
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nalla, TEL-vastaajista 84, LEL-vastaajista 78, tycinantajista 92 ja ulkopuo-
Iisistakin 84 Vo ilrnaisi kzisityksend.iin, ettii vakuutetuilla on todella joskus
syyt:i kzizintyzi ETK:n puoleen. Suurin osa vastaajista lausui rnyds peruste-
lunsa puoleenkaiiintyrnisen syyst2i - tosin useirnrniten epd.rniiiiriiisesti rtepd-

selvissii tapauksissa"" Selvd.sanaisernrnista perusteluista olivat tavallisia
Itsairauden tai ty6kyvyttdrnyyden sattues sar0, '0eldkekorttiasia'r sekd vielzi

'terirnielisyys tydnantajan kanssat' ja rseld.keidn ldhestyessiirr.

7 . INFORMAATIOLAHTEET

Tiissii kappaleessa tarkastellaan annettuja vastauksia kysyrnyksiin Z - 5, jot-
ka koskivat vastaajien tiedonhankinnassaan kaiyttairnid inforrnaatiov;ilineita ja
heid;in ornia. toivornuksiaan niiden suhteen. Kysyrnykset voitiin esittziet luon-
nollisesti vain niille vastaajille, joiden kysyrnyksen I perusteella voidaan
katsoa olevan ylipzi;ins;i selvilLzi lakien olernassaolosta.

Lopuksi luodaan lyhyt katsaus inforrnaatiolzihteiden ja tiedon tason viiliseen
yhteyteen.

7 " l. Kiiytetyt tietoldhteet ja niiden lukurnzi.airai

Kysyrnyksessd 2 pyydettiin vastaajia heille annetusta 8 eri vaihtoehtoa si-
siilt;iviist;i kortista nirnedrnd.d.n ne inforrnaatiolethteet, joista heidzin tyo -
eliikelakeja koskevat tietonsa ovat pereiisin. Jotta niihtiiisiin kuinka suu-
ren osan vdestostd eri tiedotusviilineiden avulla levitetty inforrnaatio on

tiihiin kysyrnykseen saatujen vastausten rnukaan saavuttanut, on seuraavas-
sa taulukossa esitetty kunkin tietoizihteen.kohdalla sen rnaininneiden-vssJaa -
jien rnd.d.ri prosentteina kaikista sarnaan ryhrnaiztn kuuluvista haastatelluis-
ta (rnukaan luettuina rny6s ty6elaikelaeista tiet;irn;itt6rniit, joi1le kysyrnystai ei
esitetty).
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Taulukko 21. Ke t tietol2ihteet. Kunkin tietolShteen rnaininneet vastaa-
iat To kunkin ryhrniin kaikista haastatelluista. (Sarna vastaaja
on voinut rnainita useita eri liihteitii, afo-lukujen surnrna ylittAai
siis I00:n. )

Lehdet neiyttatvZtt rnuodostaneen tavallisirnrnan tietolahteen kaikissa ryhrnissd

lukuunottarnatta rnaaseudun LEL-tyontekijoita, joille radio on ollut tavallisin
liihde. Radio-ohjelrnat ovat tavoittaneet lehtien jzilkeen seuraavaksi eniten

vastaanottajia" Koknantena piiziasiallisena tiedonsaantiliihteenii ovat o11eet

erityisesti TEL-vastaajien tyopaikat. Vihkosen tai kiertokirjeen rnainitsee

tiissii liihes kolrnannes tyonantajista, rnutta vain noin lO Vo TEL- ja LEL-
tyOntekij6ist;i.

Koska edellisen kysyrnyksen kohdalla vastaajat saattoivat rnainita yhden, kak-

si tai usearnpiakin tietolzihteitzt, on rnielenkiintoista tarkastella hiernan lei-

hernrnin kuinka rnonitahoista tiedon saanti on ollut. (Taulukko 22)

Suurin osa vastaajista on saanut tietonsa kahdesta eri leihteestii. Lakien pii-
riin kuuluvat ovat saaneet tietoja kolrnesta tai usearnrnasta liihteestd. usearn-
rnin kuin rnuut, rnikzi osoittaa rnahdoLlisesti rnielenkiinnon ol1een heillzi laa-
ja-alaisernpaa. Vastaajien sukupuoli ei ole vaikuttanut tiissii tulokseen" My6s

asuinpaikkaryhrnien erot ovat viihiiiset - ehkzi varovasti voitaisiin kui.tenkin

Kdyttiinyt ainakin ldhteitd

TE], LEL
Tyijn-
anta-jat

Ulko-
puo-
fiset

Kaikki
vht.

M N vht maas. vht

Radio

Televisio

T!cipaikka

I\rttava, perheenjdsen ty6n u1kopuo1e1la

Sel-ostus tilaisuus
Lehti

Vihkonen, kiertokirje
Annatti- tn. yhdistys

Ei osaa sanoa

Tyd el6kelaeista tietdmiitdn

46

15

39

10

B

67

15

8

1

15

37

13

43

11

,
47

I

3

29

42

14

41

11

n

,8
11

5

0

21

46

12

29

'1 1

74

11

3

17

58

,
2'

11

2

5?

9

9

30

54

7

26

11

2

,9
10

7

26

41

11

1Q

7

48

)z
11

9

40

'10

7

12

2

46

6

2

1

39

42

11

10

12

4

51

9

4

I

32
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aanoa tledonhankinnan olleen rnaaseudulla yke ipuolisernpaa kuin asutuskes -

kuksis ea.

Taulukko 22 EJilaisten tietolflhteiden lukurnddril Vastaaiat $ tydel?ike-
laeista tietoieten koko lukumilf,.rflstd kuseakin ryhmdssd.

7 . ?. Tdrkein tietolahde ia luetut lehtitvvoit

Eri tiedotusviilineitten suhteiden selvitystd jatkettiin kysyrnlksessil 3, jossa

pyydettiin ilmoittamaan rnistii asianornainen on ensis aisesti saanut tiet
te. se Id.hde. ioka on ollut va alle henkilOkohtaisesti te.rkein (taulukko 23)i.

Taulukko 23. Tiirkein tietoliihde. Kutakin lithdetti tiirkeirnpdnii pitaineet vas-
taajat % tyOelakelaeista tietoisten koko lukurn5sriist5 kuseakin
ryhmd.ssii

Tdrkein tietol5hde

TEL I,BL
116tr-
ante-jat

Ulko-pur
liset

Keikki
vht.

u II yht 48.
kesk. oB.es vht

Lehti

Radio

Tyt paiktra

Tihlconea, kiertokir je

lftnrt lEhteet

El osaa saJxoa

+6

13

19

7

10

5

z6

21

30

4

1'l

2

38

't6

23

6

12

5

45

24

17

4

7

3

23

45

19

10

3

30

38

19

I
3

2

25

1t

n
N
N

2

39

29

6

6

't4

6

37

25

14

7

13

4

Yhteenae (i) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TietolBbteiclen
lulorndErE

!f,I, a r.Ilr.
1}ijn-

a,atejat

IIlkoptroJ.iset rdikki
vht

as .kesk. naa,s. yh!. as .kesk. oaas. vht.

1

2

J ta;i useanpia

Ei osas, ea,noa

12

5'
33

14

57

29

13

,5

32

28

55

17

17

56

2'l

0

22

,7
19

2

N

56

23

1

1?

56

26

1

Yhteense (f,) 100 100 100 100 100 100 100 100
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Kokonaisuutena ottaen voidaan sanoa, ettii lehdet ovat rnuodostaneet paitsi
tavallisirnrnan usein rnyos tdrkeirnrnzin tietoldhteen" Seuraavaksi sijoittuu
radio ja kolrnanneksi ty6paikat" Ryhrnien vzililla on td.ssti jzirjestyksess5 kui-
tenkin rnelkoisia vaihteluja, kuten taulukon luvuista neihdai.etn. Esirn" TEL -
ty6ntekijciiilS on tyopaikka tiirkeysjiirjestyksessd toisena ennen radiota, kun

taas LEL-tydntekij6iden kohdalla on radio ensirnrndisellzi sijalla ennen lehtizi
ja ty6paikkaa. TySnantajien vastauksissa tulee vihkonen tai kiertokirje toi-
sena heti lehtien j:ilkeen. Alaryhrnien valisistir eroista huornattakoon vielei

TEL-ryhrn;in rniesten pitiivztn lehtizi tatrkeirnpzinai tietolzihteenei naisia usearn-

rnin, LEL-ryhrnzin asutuskeskuksissa asuvat taas rnainitsevat lehdet paljon
usearnrnin kuin rnaaseutulaiset. TEL-piirin naiset ja rnaaseudun LEL-vas -

taajat puolestaan korostavat taissa usein radiota tai ty6paikkoja tarkeirnpeinai

leihte enzizin.

Vihkosta tai kiertokirjett;i piti tarkeirnpei.nai laihteenai suhteellisen pieni osa

vastaajista - ty6nantajia lukuunottarnatta Muiden lzihteiden (arnrnatti- trn.
yhdistys, selostustilaisuus, henkilot tyon ulkopuolelta ja TV) pitzirninen tie -
donsaannissa tdrkeirnpiinii on rnycis olhrt suhteellisen harvinaista. Esittely-
vihkosten rnerkitys korostuu kuitenkin siksi, etta kysyttdessd. vastaajilta
edelleen toiseksi tiirkeintii lzihdettei, rnainittiin tzilloin yleisirnrnin juuri vih-
konen tai kiertokirje.

Kysyrnyksessii 4 tiedusteltiin niilt;i, jotka kysyrnyksen Z rnukaan ilrnoittivat
lukeneensa laeista ainakin lehdistzi, rninka tvvDoi sestii lehdestd. he l;ihinnzi

olivat saaneet tietonsa Tulos osoitti kaikkien ryhrnien kohdalla, ettd lehdet
ovat oIleet joko paikkakuntalehtiei ( 9 0/oi tai suuria valtakr:.nnallisia paiivaileh-

tia (38 0lo) tai kurnpiakin, kun taas tyopaikka -, aikakaus - yrns. lehtien osuus

on ollut tiis sei eritteiin vahainen.

Ern. kahdesta pzi:ityypi.std on paikkakuntalehti ollut teirkeeirnpi TEL- ja LEL-
vastaajilla sekd asutuskeskuksissa ettd rnaaseudulla sekd rnaaseudun ulko -
puolisilla. Sen sijaan asutuskeskusten ulkopuoliset ja tyonantajat ilrnoittivat
lukeneensa tietoja enernrndn suu.rista pziivAlehdista,

Huornattakoon, ettei ern. havaintojen tarvitse rnerkita sarnaa kuin eri Iehti-
tyyppien vilinen teho, siIl;i ilrneisestikAd.n ei tyoelakelakeja koskevia kirjoi-
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tuksia ole ollut suhteelliseeti yhte paljon erityyppisissd,. lehdigs6.

3. Odotetut tietolthteet

Mite kautta vaetaajat haluaisivat rnieluiten vastaanottaa ty6eld,kelakeja kos -
kevaa tietoutta, oli kysyrnyksen 5 aiheena. Vastaajille niiytettiin jfllleen luet-
telo, josta heitii pyydettiin nimedrndiin toivottavin tietolflhde.

Taulukko 24. Ensis,ijaise-qti toivottu tietoldhde" Vastaa jat % ty6eld,kelaeieta
tietoigten koko lukumidrd,std kussakin ryhrnd,eeit.

Eneiaijaisesti tol-
vottu tietoldhde

TEL

IEL Uita-
antaJat

UlkoErollset
faikki
vht.aa

kesk naas. vht M !I vbt.

Radto

televiaio
Sa'trolelehti

Esittelyrihkonea

Selostls tyiipaikalla
luut yhteens6

Ei oga.a gaooa

?

I
16

36

15

16

3

2

6

I
60

12

10

2

6

?

14

43

14

14

2

12

2

10

54

13

3

6

9

13

10

46

6

10

6

16

6

27

32

7

I
4

14

14

12

39

4

9

I

15

11

18

36

5

9

6

11

I
16

41

9

10

5

Yhteeaee (f,) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Thulukon luvuista havaitaan, ettl eniten toivottu 15hde on joka ryhrnti,ssd. esit-
telyvihkonen. Sitii toivoisi rnaaseudun TEl-vastaajista jopa 60 flo ja suunnil-
leen joka toinen LEL-vastaaja sekd ty6nantaja. Ulkopuolisista ja asutuskes -
kusten TEL-vastaajista haluaisi sen sijaan vain noin joka kolrnae vastaaja
tietonsa ensisijaiseeti eeittelyvihkosesta.

Toinen, rnutta jo paljon pienempi joukko haluaisi ensisijaiseeti tietoja sano-
rnalehdiste ja tirndn kanesa jokseenhin sarnansuuruinen osa TEL- ja LEL-
ty6ntekij6istd toivoo ensisijaieesti selostustilaieuuksia ty6paikoilla (tf l
n. L4 % ja LEL n. t3 %1.
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Ensisijaisesti radiosta haluaisi tietoja verraten pieni osa vastaajista - u1-

kopuoliset kuitenkin usearnrnin kuin lakien piiriin kuuluvat ja LEL-tyonteki-
jiit usearnrnin kuin TEL-ryhrniin vastaajat (tPL 6 To, LEL tZ o/o). Ensisijai-
sesti TV:stii haluaisi tietoja vain viihdinen osa TEL- ja LEL-tydntekijoista
(6 j" Z o/o), rnutta ty6nantajista ja ulkopuolisista sentdd.n l3 ja II To.

7.4" Info rrnaatiol5hteiden vhteyksi;i tiedon tasoon

Edellzi on selvitetty erikseen vastaajien tiedon tasoa sekii kziytettyjit infor-
rnaatioliihteitzi. Naita kohtia voidaan tutkia rnyos sarnanaikaisesti, jolloin

voidaan valottaa kysyrnystii eri tiedotusvZilineiden suhteellisesta tehosta elii -

kelakien oppirnisessa. Seuraavassa esitetii5n tulokset parin ristitaulukoinnin
tarkasteluna "

7.4.l. Tiedon taso La tairkein tietoliihde

Taulukko 25. Tiedon taso suhteess a tArkeirnoddn tietoleihteeseen Kaikki
vastauk -ty6elaiketaeista tietoiset vastaajat, joilta tarvittavat

set on saatu (kpt).

XZ

Ti edon
taso-
pj. s tel td

Tdrkern tietoldhde

Ihteensd
'luttavat
yns. tydn

ulkop.
Radi o

Tvd-
paikka TV Lehde t

Vihkonen,
kierto-
kirj e

Se.Ios tus-
tilai suus

Ammat,ti-
Ln . Iritto

o-4 19
(14)

91
74

43
(40)

8
(10)

101
(111)

13
20( )

,
B(

2
( 5 )

282

EN 2 2
e)( 1

104
(98)

,o(r3)
1

(1
7
4

1 /.O
(147)

2')
(27)

6
9 )

4
( 1 )

)75

e - 15 7
(15) <??"t

42
(qz)

9(i0)
tz)

(1 15)
32
/t( )

14
(8)

,l

(
2
6)

aoo

Yhteensd
(kp1 ) 4B 248 13> 34 ')n I 6B 2' 1B 949

r) 49.70 > 23"70

1)
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Taulukon rnuuttujat korreloivat keskenliin. Taulukon luvuista niihdaiain, et-
ta esirnerkiksi vastaajat, joil1e ty6n ulkopuoliset tuttavat tai perheenjatse -

net yrns. ovat rnuodostaneet tdrkeirnrndn tietoldhteen, sijoittuvat suurern-
massa rniiirin huonoirnpaan tietoluokkaan (O - + pistettd) ja v;ih;iisernrniis-
sii rn2ieirin parhaaseen tietoluokkaan (8 - I5 pistetta) kuin olisi asianlaita
tziydellisen rnuuttujien viilisen riippurnattornuuden vallitessa. Arnrnatti- trn.

liittoa tiirkeirnpiinii pitiineillii tilanne on aivan pitinvastainen jne.

Kun eri tietoliihteiden tehon rnittana pidetzizin edelliirnainitunlaisia ernpii-
risten ja riippurnattornuusfrekvenssien erotuksia ja kun huornioidaan vield.

erotusten suuruus ja suunta, rnuodostuu eri lzihteiden suhteellinen tehok-
kuusjiirjestys taulukossa 25 esitetyn rnukaiseksi luettaessa lAhteitai oikeal-
ta vasernrnalle. Asioiden oppirnisen kannalta tehokkainta on ollut arrlrrrat-

ti- trn. liittojen kautta saatu tieto. Seuraavaksi tehokkairnpia ovat erilai-
set selostustilaisuudet ja sitten vihkonen tai kiertokirje sekd sanornaleh -

det "

Niiihin verrattuna suhteelliselta teholtaan vdhernrndn t5rkeit;i l;ihteitii nityt-
tiivdt olevan tuttavat tai perheenjdsenet tydpaikan ulkopuolella, radio, tyo-
paikat sekii televisio. Vaikka arnrnatti- trn. yhdistykset sekii selostusti-
laisuudet ovatkin tehokkaita, niin tAtzi kautta on saanut tietonsa ensisijai-
sesti suhteellisen pieni osa vastaajista. Huornattakoon viela, ettd. tydelzi -

kelakien piiriin kuuluvilla on ty6paikan rnerkitys ollut korostuneernpi kuin
rnuilla ja seurauksena ilrneisesti rnuita suurernrrlasta kuunteluaktiivisuu-
destaan saivat lakien piiriin kuuluvat rny6s radiosta irti hiernan enernrnd.n

tietoa kuin laeista ilrneisesti vihernrniin kiinnostuneet ulkopuoliset.

7 .4. Z. TtS{or tajq j_a_b1tq.tt:rjSt ti etol:iht e iden lukurniiii rd.

Edellii jo havaittiin vastaajien saaneen tietonsa vaihtelevasti yhdestei, kah-
desta tai usearnrnasta laihteestei. Tietoliihteiden rniiiirin yhteytt;i tiedon ta-
soon voidaan tarkastella seuraavan taulukon (25) perusteella.
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Kaikki vastaajat, joilta ern. tiedot on saatu (kpl).

1)

Otettaessa eliikelaeista tietoiset vastaajat yhtenii kokonaisuutena voidaan ai-
neiston perusteella v5itt5ti, ettd kaytettyjen inforrnaatj.oviilineiden lukumiiirii
ja tiedon taso ovat toisistaan riippuvaisia, joskaan naiiden viilinen korrelaa-
tio ei ole voirnakas. Riippuvuuden suunta on positiivinen, ts. tiedot ovat

yleensd. sitii parernrnat rnitii usearnpia inforrnaatiovitlineitd on kdytetty.

Tirna yleishavainto ei tietenkatdn sulje pois sitii tosiseikkaa, ettii sekii key-

tettyjen inforrnaatiov5lineiden laatu ettii kiyt6n intensiivisyys saattavat vai-
kuttaa oppirniseen riippurnatta varsinaisesti l5hteiden lukurn5airiist:i"

SUHTAUTUMINEN VANHUUTEEN JA TYOKYVYTTOMYYTEEN JA NIIHIN

VARAUTUMINEN

Tulevaisuuden turvallisuutta koskevat odotukset tai niiden puutturninen sdiite-

leviit luonnollisesti suhtauturnista koko el5keturvaa kohtaan" Tdssii tutkirnuk-
sessa kaytettiin ao. kohdan rnittarina kysyrnystii 26, jossa tiedusteltiin onko

r) = I0. 85 > 9.49xz

Tiedon taso-
pis tei t6

Ti e tolhhtai tten lukuniiiird
Yhteensd

(xpr)
1 2 I tai useanpia

0-4 6l
$1)

t6t
(16i)

6g
(77 )

ootr

)- I
12?t

232
(219)

93
1t(:i)

388

8-16 44
$2)

162
(171 )

.yr
(80 )

303

Yhteens6
(kp1) 170 557 259 986

36

Taulukko 26. Tietoliihteitten lukurniiiirdn ja tiedon tason viilinen vhtevs.
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ja misafl. rniiilrin tunnettu huoleetuneieuutta tulevaisuuden turrallisuuden suh-
teen ajateltaessa vanhuutta tai rnahdollieta tydkyvyttdrnyyttii.

Seuraavassa tarkastellaan huolestuneisuutta aluksi perusryhrnittiiin sekii
euhteeaea sukupuolcen ja asuinpaikkaan. Kuvaa spesifioidaan sitten suhtees -
sa ik65n ja soeiaaliryhrnitykseen. Tdrndn jdlkeen tarkastellaan eite,, rninkii-
lainen eliiketurva vastaajilla on ja rnihin ornakohtaisiin toimenpiteisiin on

ryhdytty edsstdrnisen ja ykeityieten vakuutusten rnuodogea. Lopuksi tutki-
taan viel5 eriiitd mielenkiintoisia yhteyksid

1. Huoleetuneieuu I levaieuuden turvalli euude statu

Kysymyk sen 26 tarkka eanarnuoto kuului: rfVoisitteko tiirniin kortin rnukaan
sanoa, onko Teitii huolestuttanut orna tai perheenne toimeentulo, kun tulette
vanhaksi tai jos rnahdollisesti eitd ennen tulisitte tyOkyvytt6md,ksi, ja jos on

niin kuinka paljon?rr Vaetaajille annetusea kortissa liukuivat vastausvaihto-
ehdot 5{ripfltistii toiseen (taulukko 2?).

Taulukko 27. Huoles Suua hmittllin Vastaajat % kunkin ryhmiin kai-
kista vastaajista.

Vanhuuden ja ty6kyvytt6rnyyden riskit ndyttdviit taulukon luvuieta pdd.tellen

Ifuolesfirttanut
TEL + LEL lYijn-

antajat
vht.

Ulkopuolioe'U
Kaikki
vht.

as.kesk. naas. vht. as.keek. l[48,4. yht.

Ilyvia paljon

l{eJ-ko paljou

ilelko vBhEa

IIyvtu dlhiiD

Ei leinkaan

Bl ogaa saaoa

31

27

13

12

16

1

33

36

I
6

17

32

31

11

9

16

1

25

16

14

,o

16

19

24

18

13

22

4

30

25

12

10

18

,

26

2'
14

11

19

5

28

27

I3

11

18

3

Ihtecnsii (S) 100 100 100 't00 100 100 100 100
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huolestuttaneen hyvin rnonia ihrnisizi ja heistzi suurinta osaa viel;ipzi rnai5reil-

lisesti paljon.

Paljon huolestuneita on kaikista vastaajista hiernan yli puolet. Vaihztn huo-

lestuneita on n. neljd.sosa kaikista ja sellaisia, joiden rnieltzi huoli van-
huudesta ja tyokyvytt6rnyydestii ei o1e lainkaan painanut on laihernrn2is viides -

osa kaikista. Lakien piiriin kuuluvista on paljon huolestuneita 63 qo, joka on

enernrnd.n kuin ulkopuolisilla (St 1o) ja tycinantajilla (aL 1o). Ei lainkaan huo-

lestuneiden rniiiirdssd ei ryhrnien vzi1iIlii ole suuria vaihteluja. T:illaj.sia
vastaajia on ulkopuolisista L9 1o ja lakien piiriin kuuluvista sekd. tyonantajis -

ta 16 10.

Asuinpaikkaryhrnissai voidaan havaita eroja siten, ettai rnaaseutulaiset

ovat TEL + LEL ryhrnds sd lievaisti ja ulkopuolisilla huornattavasti huo-

lestuneernpia kuin asutuskeskuksissa asuvat. Sen sijaan huolen esiinty-
rninen ja rnddrd. ei aineiston rnukaan ol1ut riippuvainen vastaajien suku-

puole sta.

8. 2. Huolestuneisuus suhteessa ikaiiin .ia sosiaaliryhrnai;in

Vanhuuden ja ty6kyvytt6rnyyden riskeistd tunnetun huolestuneisuuden voi-
daan olettaa olevan jonkinlaises sa yhteydes szi ihrnisen ikeikausiin. Aluksi
pyritiizin todentarnaan tzitzi oletusta ja etsirnidn sarnalla rnahdollista raja-
ik5kautta, ts. niitzi ikdvuosia, joissa huoli vanhuuden turvasta saavuttaisi
j onkinlai s en kukninaatiokohtansa.

Taloudellisista riskeistai tunnettavan huolen rndd.rdn voidaan oLettaa olevan

yhteydessd rnyos ihrnisen taloudelliseen asernaan" Taloudellinen status ja
sosiaaliryhrn;i taas korreloivat yleensd voirnakkaasti. Niinp:i voidaan olettaa
taissei. rnitatun huolen olevan yhteydessii sosiaaliryhrnzin kanssa.

Tutkittaessa ensirnrnd.istd oletusta taulukoitiin kysyrnyksen 26 vastausluo-
kat ristiin vastaajien ikziluokkien kanssa ja saatiin seuraavassa taulukos-
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SA (28) esitetyt luvut

Taulukko 28. Huolestuneisuus eri ikiiluokissa. Mukana kaikki va staajat,
joilta ao. tiedot on saatu (t pt).

1)

Huolestuneisuus ja ika korreloivat selvai.sti, joten ensirnrndinen oletus saa

tiissii vahvistusta. Riippuvuuden suunta on positiivinen, ts" izin lisziztntyessd.

kasvaa rnycis huolestuneisuus tulevaisuudesta.

Huolestuneita on ky11ii nuorissakin ikeiluokissa, rnutta ajateltaessa kysyrnyk -

sen 26 rnuotoa tulee tiirnii yrnrnd.rrettiivziksi: Luultavasti nuoret tuntevat
huolta lShinnit tyokyvytt6rnyyden rnahdollisuutta ajatellessaan, kun taas van-
hernrnilla painaa rnieltzi elZtkei2in lShestyrninen. Ilrneisesti huoli vanhuuden

turvasta alkaa selviisti vaikuttaa suunnilleen 35 - 44 lkiivuosien tienoilla ja
vaikutus voirnistuu edelleen taistzi eteenpdin.

Tutkittaessa huolestuneisuuden ja sosiaaliryhrnityksen yhteyttai yhdisteltiin

XZ

Huolestunut
Ikiiluokat

Yhteensd

18-24 25-34 35-44 4r-54 ,5-64

Hyvin paljorr 24
$5)

6j
(87 )

105
(.91)

108
o3)

110
(85 )

412

Melko paljon 42
(>z)

96
82)

93
(87 )

82
(89)

78
(81 )

391

Melko viihiin 33
(2i)

47
(4i )

46
(43)

45
(43)

21
(40 )

192

Hyrin vdhiin 35(ri) 37
34( )

j1
(3b)

t6(i't) 24
(?,4)

163

fli lainllaan 56
(?.6)

54
i6( )

40
(58)

52
(50 )

6S
\55)

265

Yhteensii 190 t Ocl 315 323 296 1 423

1) 83. 07 26. 3
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kysyrnyksen 26 vastausluokkia ja rnuodostettiin n5in saadun kolrniluokkaisen
huolestuneisuus -rnittarin ja jo aikaisernrnin rnainittujen neljatn sosiaaliryh-
rniin viilinen ristitaulukko (taulukko 29).

Taulukko 29. Huolestuneisuus sosiaaliryhrnitteiin. Kaikki vastaajat, joilta
ern. tiedot on saatu (tpi)

i)

Toinenkin oletus saa tdssd vahvistusta, sillai rnuuttujat korreloivat jail1een,

joskaan ei yhtii voirnakkaasti kuin edel1a, ikairyhrnd.n vaikutusta tarkastel-
taessa" Riippuvuus on suunnaltaan negatiivinen, ts. yleensd. ollaan sitzi

huolestuneernpia rnitZt alhaisernpaan sosiaaliryhrnaiein kuulutaan. Yhteys
voidaan havaita selvaisti kuitenkin vain koknen ensirnrn2iisen sosiaaliryhrnai.n
suhteen, sillat ryhrnei;in IV kuuluvien vastaukset poikkeavat jostain syystai.

tztstii yleis suunnasta.

Sosiaaliryhrni V, ei ansiotydtei tekevztt, on rakenteeltaan epiihornogeeninen
sisd.ltden taloudelliselta asernaltaan hyvinkin erilaisia aineksia. Paljon huo-
lestuneita oli tiissii sosiaaliryhrnilssd suhteellisesti sarna rnd.drd. kuin sosiaa-
liryhrn;isszi IV, eli noin 56 To ryhrnain kaikista vastaajista.

r) xz zr. 95 > t?.. 6

Huolestunut
Sosiaaliryhnd

Yhteensd
I II III IV

Pa1 j on 25
ot)

158
(1 58)

246
(221)

98
(101 )

>27

Vdhiin 28
(16)

7
7

6
1)(

17
O2)

40
(42)

221

Ei l-ainkaan 1

(r
2
2

59
,4)

61
01)

31
32

169

Yhteensd 65 ,q1 384 11, 917
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8. 3. Miten riske ihin on varauduttu

8. 3. 1. Min!5lqlnen on*vaghrrgsgls\gtglve

Kysymykeessfl 35 annettiin vastaajille jiilleen erilaisia vaihtoehtoja sisd,ltdvii
luettelo, jonka perusteella heitd pyydettiin rnainitsernaan, rnit{ el5kkeit:i
heillfl on rnahdollisuus saada vanhana. Koeka earnalla vastaajalla voi olla
rnahdollisuus useiden eri el5.kkeid.en saarnieeen, rnuod.ostui vastauksista suu-

ri m5tir5 erilaisia kornbinaatioita. Niite yhdistelerniills eaatiin tuloksena
taulukossa 30 eeitetyt luvut.

Taulukko 30. Mite eldkkeit6 rnahdollisuus aaada y44h4qa. Erilaisia el5kkei-
td oman kf,,sityksens{ rnukaan
miin kaikista vastaajista.

saavat vastaajat % kunkin ryh-

$62) (44) (862) (1 45s)

1) Nenii vastaajat ovat 1is6.krl voiaeet uainita Jonkin muun kuin
ouaan tydsuhteeseensa pertstuvaa e1Hlkeen, esin. leskeneldkkeen

Huomattakoon, ettit taulukon ei oeaa Banoa -vastaajien lisa,kgi 84 vaetaajaa

eli n. 6 7a tait<ieta ei tiennyt saavanaa - tai ei rnuista syistai rnaininnut -

l{ltA elEkkeitti fEL + IEL 1}tin-
artajat

Ulko-
Erollset Ka:ikkr

Vain kanseneIEkettii

Kansanele.likeen liseksi tyiisuhtees een perus hrvaa eliike ttti
yhdest6 tai useannasta l[hteeatd 1 ) :

(1) Eliikettii IELIn tai I8L:a perusteella

(Z) gfiitettai mruten yksityisen tydsuhteen perusteella
(3) ffatettli rraltion, Lr"*" tai seurakunnqn virka-

tai tyueuhteen perusteella
(1) ja (z)

(t ) ia (3)

(z) ia (:)
(t), (z) 5e (3)

Ei tytielH.kettE, uutta kansanelEkkeen lieEksi eltikettii joI-
lalcia uuulla p6rusteella (lpskene1d.ke, syytj.*i jne.) -

Ei osaa sanoa

16

60

1

3

14

3

0

o

2

1

50

36

2

12

51

7

n
2

2

0

1

15

2

38

28

13

7

2

0

0

io

2

Yhteease (f) 100 100 100 100
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kansanelSkettii. Taulukoitaessa on kuitenkin rnenetelty siten, kuin niirnii vas'

taajat olisivat rnaininneet rny6s kansaneliikkeen ja heidait on sijoitettu asian-
ornaisiin luokkiinsa.

Taulukossa ei ole eritelty leskeneldkkeitii, syytinkizi ja vielzi pient;i rniiSriiii
rnuita el:ikkeitai. Leskeneliikettii puolison jiilkeen ilrnoittaa saavansa yhteen-

sii lI8 vastaajaa eli n. 8 % kaikista. Niiistii on TEL:n piiriin kuuluvia 23 kp1

ja loput ovat ulkopuolisia. Mahdollisuus leskeneleikkeisiin on nirnenornaan

naisilla ja heistii erityisesti asutuskeskuksissa asuvilla 0+ qo kaikista nai-
sista ja 19 To asutuskeskusten naisista).

Syytinkie saavat luonnollisesti rnaaseudulla asuvat vastaajat, rnaaseudun

tydnantajista 4 kp1 eii 78 o/o ja rnaaseudun ulkopuolisista 37 kp1 eli 7 To. My6s

n. 5 ofo rnaaseudun LEL-vastaajista tuo esiin syytingin. Muita eliikkeitii saa-

vat ovat jo harvinaisia yksittziistapauksia.

Taulukon luvuista huornattakoon rnrn. lakien piiriin kuuluvien rnaininnat

kansaneliikkeen ja TEL- tai LEL-elakkeen lis;iksi saatavasta rnuusta elzik-

keesta yksityisen ty6suhteen perusteella. Ty6nantajista ilrnoittaa noin puo-

1et saavansa vain kansanelzikettit. Runsas koknannes tydnantajista rnainit-
see kansaneliikkeen lis5ksi ty6etiikkeen ja 12 T, ilrnoittaa saavansa kansan-

eleikkeen lisiiksi elzikettd jollakin rnuulla perusteella (esirn. rnaatalousyrit-
tajiin syytinki). Ulkopuo1isilla taas esiintyy kansaneldkkeen ohelLa luon-
nollisesti runsairnrnin valtion yrn. virka- tai ty6suhteen perustella rnak-
settavia eliikkeitii, sekii suhteellisen runsaasti rny6s leskenelzikkeitzi ja syy-
tinkizi.

8. 3. Z. IL".tfi1e! henllilgfakrytl$st

Kysyrnyksessii 39 tiedusteltiin onko vastaajilla voirnassaolevia yksityisizi
henkilOvakuutuksia. Vastausvaihtoehdot rajoitettiin koskernaan henki-, sai-
raus- ja eliikevakuutuksia. Koska vastausvaihtoehdot eivzit ole toisiaan pois-
sulkevia, luokiteltiin vastaukset siten kuin taulukosta 3l ilrnenee"
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Taulukko 3tr. Yksitviset voirnaaeaolevat henkil6vaEtutukset, Vaetaajat 1o

kunlsin ryhmin kaikista vastaajieta.

Yksilriset voinasaa olevat
hentlliivakuututset

TIL + IIEL lYijn-
antaJat

vht.

ftiopuor i sei rdkki
vhtx ll vht tt l{ vht

Tain henk{va}uutrs
Yain yksi fu iaen sairausva,hrutus
Yail ykaityinetr elek€ v8kuqtir g

Henkl- ja saireusvakuufrrs
Eenki- ja elEkeva.kuutus
Haaki-, salraus- ja elEke{akuufirs
Ei o1e uit$En en. valruutukpia
Ei os.a sa.ooa orko (voinasoa)

n
10

1

13

1

1

46
1

17
6

11

:
6t

2

23

9
1

13
0
p

52
2

18

:
28

2
43

9

22

5

1{
1

55

3

?3

3,

1.

6

0

0

6l
4

23
4

0

9
o

0

60

4

23

6

0

11

o,

0

57

,3.

Yhteeree (f) 100 'to0 100 100 100 100 . 100 100

Noin Frolet vastaajitta ilrnoittaa, ettei hei115 ole ern. yksityisid vakuutukeia.
Niille joiltra on jokin vakuutus, or se yleisirnrnin henkivakuqtus (yhte.ensS

23 7o kaikiata) tai sek6 henki- efte sairausvakuutug (11 To). Henkivakuutuksia
on miehillf,, enernrnin kuin naisilla, ja ty6nantajilla seke TEL- ja LEL-ryh-
men miehillii enemmen kuin ulkopuolisilla. Yksityistd elSkevakuutusta ei
maininnut juuri kukaan.

Kysymyksesed 26 rnitattua huolestuneieuutta voidaan nyt tarkastella erikseen
ryhrniasii. on vakuutuksia - ei ole vakuutuksia.

Taulukko 3?. Huoleltuneisuuden ja vksitvisten vakuutusten v{,linen vhtevs.
Kaikki vastaajat, joilta em. tiedot on Baatu (tpt).

r)

r) = f1.05 > 5.99xz

Ifuolestuaut 0n valuuhrksia Ei o1e Yhteensd

Paljoa 307
o28)

486
(46r)

793

Viihiir 164
(1 3s)

170
(196)

334

Ei Latnlraar 101
(106)

154
(149)

255

- l'htecaae (kpl) 5'12 810 't 382
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Muuttujat korreloivat tdssai negatiivisesti. Henkilcit, joi11a on yksityisiei

vakuutuksia ovat vdhernrndn huolestuneita kuin ne, joilla ei tiillaisia vakuu-
tuksia ole. Riippuvuus ei kuitenkaan ole kovin voirnakas eikat systernaat-
tinen. T2tll<jin huornattakoon, ettii ern. vakuutuksenottajilla oli tavallisirn-
rnin vain henkivakuutus ja huolestuneisuutta rnitattaessa kysyttiin tunnetta

ornasta tai perheen toirneentulosta vanhuuden tai tydkyvytt6rnyyden luornien

taloudellisten riskien edessd. Tutkittavat tekijdt ovat siis tiissii kovin rno-
niselitteisiS.

Ty6elzikelakien vaikutus ty6ntekijziin haluun hankkia itse vakuutuksia o1i kysy-
rnyksen 40 aiheena. Jos vastaaja katsoi jotain vaikutusta rnahdollisesti ilrne-
nevdn, niin heinellzi o1i tilaisuus lausua k;isityksensd vaikutuksen suunnasta

(taulukko 33).

Taulukko 33. Ty6elitkelakien vaikutus ty6ntekii6iden haluun hankkia itse va -
kuutuksia Vastaajat % kunkin ryhrnzin kaikista vastaajista"

Kaikista vastaajista on hiernan yli puolet sitai rnieltd, ettei tydel;ikelaeilla ole

rnitaiein vaikutusta yksityisten vakuutusten ottarniseen. Loppuosa vastaajista
ei joko osaa sanoa rnitiiein tai lausuessaan arvelunsa kannattaa enernrniin vd.-

hentaiveiai kuin lisii2iviiii vaikutusta.

Edellai saatua tulosta voidaan viel;i tarkentaa tutkirnalla rninkeilaisia kaisityk-

set yksityisen vakuutushalun rnuutoksista ovat erikseen ryhrndssd, jo1la on

Tydeldkelai t
vai-kuttavat

TEL + LEL
Tvdnantajat Ulkopuoli set Kaikki

vht
M N vht

Ll siidvzis ti
Vdhent;ivZis ti
Ei mitenkiidn

Ei osaa sanoa

3

'):/

61

9

6

17

61

16

4

24

6t

11

I
30

>2

ll

6

25

49

20

5

54

17

Yhteensa (%) 100 100 100 100 .100 100
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yksityinen henlsi-, sairaua- ,tai el5kevakuulua, ja ryhmd.sa4, jos.ea niita ei
ole.

Taulukko 34" Kiisitvkset vksitvisen vakuutu ehalun rnuutokee sta een rrrukai-
sesti onko tai ei itselle, ernl. vakuutue. Vastaajat (kpl).

r)

Taulukoidut rnuuttujat korreloivat negatiivieesti. Ne, joilla on yksityisid va-
kuutuksia kallistuvat vd.henttivd,n vaikutuksen kannalle euurernrnas sa rnitiirin
kuin ne, joilla ei ole td.llaisia vakuutukeia.

. 3. 3. StiistSrninen .ia ty6elSkelakien vaikutus siihen---

Kysymyksess{ 36 esitettiin aluksi pieni johdattelu ja sen jSlkeen kysyttiin
sdiietli8k6 vastaaja nykyisin vai ei. My6nteisesti vastanneiltd. kyeyttiin
tiirnfln jdlkeen sde.steirnisen tarkoitusta. Vastauksen helpottamieeksi annet-
tiin nelj6 vaihtoehtoa, joissa rrrm. eroteltiin rrturvallisuusseidstejettt (sflas-
ttirnieen tarkoituksena vanhuuden tai pahan p€iivdn varalle sH,iistliminen) ja
tavoitpsS,detiijtit (tarkoituksena esirn. aaunnon osto, esine, rnatka t*s. ).
Koeka sarnalla vastaajalla voi esiintyS yhtS,aikaa erilaisia se,det:imisen ai-
heita, o1i vastaukset luokiteltava tiirnitn rnukaisesti, kuten taulukosta 35 iI-
rnenee.

1) I2 r4.08 5.99

Yksi-tyiuea
va^lqrutus

$tielEketraki en vexkutus ykisityisel vakuutrtson hadciqt€an
Yhteeaat

Lisd6vii Ej- vaikuts lBhent$vd

Otr 34
05)

31
$+

5
3)

182
(153)

531

Ei o1e 45
(14)

454
(+26)

162
(191)

661

IhtceasE( pl) 79 769 344 1 192
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Taulukko 35. S:iiist;iminen ja sen tarkoitus. Vastaajat % kunkin ryhrniin kai-
kista vastaajista

Siiiistiininen
(vara11e/varten )

TEL LEL Tydn-
antajat

Ulkopuolise t
Kaikki
vht.

ke sk naas . vht.

Vain paha pdivd

Vain vanhuus

Miiiriitty tavoite

Muu tarkoitus

Paha pii,vd. ja vanhuus

Paha piiivd + tavoite tal nuu tark.

Vanhuus + tavoite tai muu tark.

Vanhuus ja paha pdivd + tavoite en. tark

Sddstdd, mutta ei osaa sanoa niksi

Ei sddstA lainkaan

23

,

5

,)

4

1

1

1

33

,o

6

1'1

2

3

1

,7

34

9

7

2

7

.1 
1

5

25

16

6

26

4

2

3

1

0

0

42

17

5

15

5

2

,2

0

1

5)

11

,
20

4

2

2

0

0

1

49

19

,
20

4

')

3

1

0

1

44

Yhteensd (%) 100 100 100 100 100 100 100

Jakauturnista erottuu selvasti kokne suurinta vastausryhrniiii. Ensinndkin on

paljon sellaisia, jotka eiviit siiaistii lainkaan (aa 1o kaikista). Tzirnii rnaara

vaihtelee kuitenkin eri ryhmissti niin, ette esirn. LEL-ty6ntekij6ista yli puo-

let on tzillaisia ei -siiiistiiji2i, ty6nantajista vastaavasti vain neljiisosa. Seu -

raavaksi suurilnlnat ryhrniit ovat ns. tavoitesiizisteijet (20 % kaikista) ja pahan

pziivein varaLle siizistzijait (t9 To). Paha pzi.ivii seiiist:irnisaiheena on korostunut

LEL-vastaajilla ja tyonantajilla, kun taas tavoiteseizisto on tavallista asutus -

keskusten ulkopuolisilla ja TEL-vastaajilla, joista n. neljZtsosa ilmoittaa
sd.6std.vdnsi nirnenornaan rniiairiittyd tavoitetta varten. Vanhuuden varalle
seieistirninen niiyttii;i olevan var sin viihitistai, sarnoin usearnrnat sarnanaikai -

set siiiistiirnisen aiheet.

Vastaajien kiisityksiei ty6elzikelakien rnahdollisesta vaikutuksesta tyontekijoi -
den s;ieist;irnistoirnintaan tiedusteltiin kysyrnyksessa 38"
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Taulukko 36. Tv6el5kelakien vaikutus tv6nteki i5in sziii st:irni s een " Vastaajat
% kunkin ryhrniin kaikista vastaajista"

TytSeliikelakien
dosta tyrintekij
sddsteminen

joh-
iiin TEL + LEL $dnanta jat

Ulkopuolise t
Kaikki
vht.as

kesk rnaas . vht.

Lisddntyy

fosyy sananlaisena

Vdhentyy

Ei osaa senoa

5

77

10

o

9

73

11

7

6

71

15

I

10

64

13

13

8

67

14

11

7

71

12

10

Yhteensa (S) 100 100 '100 '100 100 100

Joka ryhrn:issd ollaan jokseenkin yksirnielisizi siit5, etteiv;it tydelekelait
(ainakaan vielei) vaikuta rnitenkii2in ty6ntekij6iden sdiistiirnistotturnuksiin.

I " 4. Tieto tvoeliikelaeista ja tunnettu huolestuneisuus

Erdain rnielenkiintois en, rnutta rnoniselitteis en ja vaikeasti rnitattavan yhtey -
den rnuodostavat vastaajien kysymyksessa 25 ilrnaiserna huolestuneisuus ja
jo aikaisernrnin selostettu ty6eliiketiedon rnaare" Teta suhdetta yritettiin va-
lottaa ty6el:ikelakien piiriin kuuluvien kohdalla.

Taulukko 37. T ciel;iketieto a huolestuneisuus Lakien piiriin kuuluvat vas -
taajat (kpt).

xz 3

Tylieldketledon taso
Huolestunelsuus (tcys. Z5)

palj on viihd.n ei lainkaan yhteensZi

O - 4 p. saaneet + laelsta tj-etiimZittdndt 1

1

39
38 )

47
(q6)

33
3r)

219

5 - 7 p. 118
(1 1o)

31
07)

26
(ze )

175

8 - 16 p 94
(103)

19
(1i) 31

27( )
164

Yhteensii 311 117 90 558

r) 9s 9"49

r)
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Testaustulos osoittaa, ettii kysyrnykses sii 26 ilrnaistu huolestuneisuus ornas -

ta tai perheen toirneentulosta vanhuuden tai ty6kyvytt6rnyyden riskien edessd

ja ty6eliiketiedon taso ovat toisistaan riippurnattornia. Parernpien tietojen

voisi olettaa pienentiiviin huolestuneisuutta ainakin lakien piiriin kuuluvilla,

mutta tdmii oletus ei ainakaan tdssii saanut vahvistusta. Huolestuneisuutta

kysyttiin kuitenkin rny6s perheen toirneentulon suhteen, joka seikka on saat-

tanut vaikuttaa tdssdkin yhteydessS. Tieto saattaa sitiipaitsi vielii tiiss:i vai-
heessa ol1a niin veihiiisessai rniizirin sisiiistynyttii, ettii sen vaikutus ei ole

konkretisoitunut ajattelus sa.

9. ASENNOITUMINEN TYOELJTKELAKEJA KOHTAAN

I. Asennernittauksen suoritus

Ryhdytt2iessd tutkirnaan asennoiturnista tytieliikelakeja kohtaan o1i kdytettai-

vissd kahteen eri kysyrnykseen saadut vastaukset. Kysyrnyksessii 27 tiedus -

teltiin kiisityksiai ty6el;ikelakien rnerkityksestd ty6ntekijeiin toirneentulon tur -

vana vanhana tai tydkyvytt6rnyyden sattuessa. Kysyrnys 28 taas kartoitti ty6-
eliikelakien rnerkitystd kansanelSkkeisiin verrattuna. Annetut vastausvaihto-

ehdot liukuivat rnddreestd 'thyvin paljonr' (rnerkitystii toirneentulon twrvana f
parantavat elSketurvaa) aina rniidreeseen ttei lainkaan't saakka (vrt. kysely-
lornake liite Z).

Molernrnat kysyrnykset yhdistettiin ty6el5kelakien arvostusta rnittaavaksi yh-

deksi asteikoksi. Asennernittauksen kohteena on ty6eliikelakien arvostus sii-
n5 rnielessa, rninkzilainen rnerkitys laeilla katsotaan olevan tydntekij5in elzi-

keturvan tehostajina. Teta tarkoitetaan, kun seuraavassa puhutaan asennoi-

turnisesta tydelakelakien rnerkitykseen. Asenneasteikko on tdssd luonteel-

taan ns. kasautuva eli kurnulatiivinen asteikko, joka on rnittari yhtzi konkreet-

9
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tisessa rnielessd. kuin aikaisernrnin esitetty surnrna-asteikkokin, rnutta ra-
kenteeltaan erilainen.

Asteikon avulla voidaan vastaajat jakaa kolrneen asenneluokkaan: (+ +) eli
kurnpaankin osakysyrnykseen rny6nteisesti vastanneet, (- +) eii toiseen kysy-
rnykseen rnycinteisesti suhtautuneet ja (- -) eli rnolernpiin kohtiin kielteisesti
reagoineet. Saadut asenneluokat edustavat tzill6in ty6elitkelakien rnerkityk-
seen asennoiturnisen perustyyppeja.

Asteikon syntyrninen edellyttee, ettii osakysyrnykset korreloivat keskendd.n
ja ettii eri kysyrnyksiin on annettu hiernan eri suuri rndd.rd. rny6nteisiai
vastauksia. Niiin olikin asianlaita. Kysyrnysten jairjestyksen rnitattaval-
la ulottuvuudella on rny6s oltava suhteellisen rnuutturnaton. Kaiytinnds sei

rnaiziritetaizin kysyrnysten jai.rjestys asenneasteikolla rnyonteisten vastausten
lukurnd.d.rdn perusteella. TitssZi j;irjestys rnuodostui sarnaksi kuin se o1i

kyselylornakkeessakin e1i ensin kysyrnys 27 ja sitten 28. Ty6elaikelakien
rnerkitykseen yleisesti rnycinteisesti rnutta kansanel;ikkeeseen verrattuna
kielteisesti suhtautuvia eli asenneluokkaan (+ -) tulevia vastaajia oli yh-
teensd 64 kpl. Asteikossa ndrnii tapaukset yhdistettiin luokkaan (++) te-
kernatttii suurtakaan virhett:i, Asteikon laskettu piitevyyskerroin - jonka
on oltava yli O.90 - saa tiissii arvon 0.97, joten telta osin asteikko on

hyvzi.

On viel;i korostettava sita, ettii rnittauksen luotettavuus riippuu rnyds alun-
perin rnukaan otettujen osakysyrnysten lukurnd.driistA. Tiissei kiiytettiin kah -
ta kysyrnystd, joten asteikon rakentarnispohja on verraten kapea. Se1lai-
senaankin se kuitenkin riitt;inee antarnaan alustavan kuvan asennetaipurnuk-
sista"

9. Z" Asennoiturninen tycielakelakien rnerkitvks e en perus ryhrnitteiin

Aluksi tutkitaan ty6eleikelakien rnerkityks een as ennoiturnista tarka stelernalla
rniten vastaajat sijoittuvat asenneasteikon eri luokkiin"
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Taulukko 38. Asennoiturninen tv6eliikelakien rnerkitykseen rvhrnittiiin. Ku -
hunkin asenneluokkaan sijoittuneet vastaa jat To kunkin ryhmiin
kaikista vastaajista.

(Kpl, $62) (44) (862) (1 468)

1 ) "valittavo:.stirr asennoituva ryhoa muodostuu n:iistd vastaajista,
jotka eivdt suurestikaan arvosta ty6eldkelakeja vanhusten ja
tydkyvytttinien toineentulon turvaajina, mutta katsovat kuiten-
kin ni.iden olennaise sti lisdiivdn el-dketurvaa kansaneliikheisiin
verrattuna.

Yleisesti ottaen on asennoiturninen ty6eliikelakien rnerkitykseen vielii haas -

tatteluajankohtana ollut negatiivisvoittoista, kuitenkin lakien piiriin kuuluvil-
Ia rny<inteisernpdii kuin tytinantajilla ja ulkopuolisilla. Tietojen pintapuoli-

suus ja ilrneiset ennakkoluulot sekii asian uutuus ovat ilrneisesti tekijdit:i,
jotka ovat saaneet aikaan kielteisiii asenteita. Huorrrattakoon kuitenkin vzilit-
tdvien asennetaipurnusten suuri joukko, joka saattaa o11a osoituksena rny6n-

teis e stii kehitys suunnasta.

Vastaajien sukupuolen tai asuinpaikan ei voida

kuin ulkopuolisilla asutuskeskusten vastaajilla,
selvdsti rniesten asenteita kielteisernrnit"

sanoa vaikuttavan tulokseen
joilIa naisten asenteet ovat

TEL -
5 To:n

LEL-vastaajien asennoiturninen on ehkd hiernan kielteisernpiiii kuin

vastaajien, rnutta ero on niin pieni, ettd johtopiiiit6ksen riski ylitt5;i
rajan.

Eriiisiin yhteyksiin, jotka pystynevat selittarnidn asennoiturnista, palataan

jiiijempzins.

Kys. n :o Asennoituninen tydeldke-
28 l,akien merkitykseen TEL + LEL Ty6nantajat Ulkopuoli se t Kaikki

vht

+ + Mydnteinen

+ Vtilittdvd 1 )

- Kiel-teinen

lo

35

39

lb

41

43

23

28

49

24

31

45

Yhteensa (6) '100 100 100 100



9 3. Tv6eliikelakien mcrkitvkseen aeennoitumisen yhteykgi5 muihin muuttuiiin

9. 3. 1. Tgos1e$tJe1o_ jg_aeenrgoLtglqiqeg

Edellii jo rnainittiin, rniten huonot tai v$d.rdt tiedot asioista ja,siit5 Beuraa-
vat negatiiviset ennakkoluulot voivat vaikuttaa kielteisten aecnteiden synty-
rniseen. TABse tutkirnukseaaa on nyt tilaisuus valottaa teit;i kyeyrnystfl tutki-
malla tydelflketiedon taaon ja tyOel{,kelakien merkitykaeen asennoiturnisen
viilistA yhteyttS.

Taulukko 39. T laki merki geen.
Mukana tyd,el6kelaeista tietoiset va t (tpt)

l)

Taulukon muuttujat ovat toieietaan riippuvaisia. Riippuvuua on suunnaltaan
positiivista, joten rnitd parernmat ovat tiedot sitti rny6nteisernpfle on agen-
noiturninen ja rnit5 heikornrnat ovat tiedot sitf,. negatiivisernpaa on ase,nnoitu-
rninen. Oletus huonon tiedon ja negatiivisten kdeitysten ja asgnnetaipumus -
ten vdlisest5 yhteydestii saa aineiaton perusteella tiissd vah.vistusta" Tulos
pdtee rnyds erikseen kueeakin ryhrniissd

xz

TvtielA"ketieto(iisteiui)
Asemoi tuoiuen tyii e 16ke1aki ea nerki tSrkseen

Thteens6
+ + (nytinteinen) - + (.veHttiive) - - (tierte:.nen)

0-4 76
(84)

92
i09)(

134
(109)

302

5-7 113
(107)

138
(141 )

13?
(1 40)

388

8-16 88
(86)

133
(113)

90
(112)

311

l'hteensd (kp1) 277 363 361 1 001

r) 17.51 > g.49
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9. 3. Z. {lennprlq_rn_tnj1, _lruole;t-gLelsgq! je_ y\Stly:sjt_1a\u_gtr.:r11set

Yhden rnielenkiintoisen, rnutta jzilleen rnoniselitteisen yhteyden rnuodostaa

asennoiturninen ty6elzikelakien rnerkitykseen ja kysyrnyksessii 26 rnitattu
huolestuneisuus ornasta tai perheen turvallisuudesta. Voitaisiin olettaa

esirn. , ettii rnit2i enernrndn on huolestuneisuutta sitai t;irkeiirnpi rnerkitys
laeilla katsotaan olevan. Testattaessa ern. yhteyttet havaittiin oletuksen saa-

van vahvistusta, rnutta tulos on vain oireellinen, siI1;i johtop;i:it6ksen riski
on L0 qo. Huolestuneisuuden ja asennoiturnisen viilinen yhteys jdzi siis tiissit
kys e enalais eks i.

Tutkittaessa asennoiturnista tyOelatkelakien rnerkitykseen suhteessa kysy-
rnyksen 40 sisiiltzirniin kzisityksiin ty6elzikelakien vaikutuksesta tyontekijaiin
orrlaan vakuutuksenottohaluun havaittiin rnuuttujien vzililla vallitsevan heikon

positiivisen korrelaation. Ty6elatkelakien rnerkitykseen rnyonteisesti asen-
noituvat katsovat usearnrnin kuin negatiivisesti asennoituvat ty6elaikelakien

vaikuttavan lisddviisti tyontekijziin haluun hankkia itse vakuutuksia" Negatii-
visesti asennoituvilla vastaukset keskittyvdt enernmiin totearnukseen, jonka

rnukaisesti ty6elzikelaeilla ei ole rnitziain vaikutusta yksityiseen vakuutuksen-
ottoon. Tulos antaa neiin viitteen eri vakuutusrnuotojen vZilisestit psykologi-
sesta yhteydestii.

9. 4. Mielipiteet elSkevakuutuksesta verrattuna palkankorotukseen

Kysyrnyksessd. 34 asetettiin vastaajat rnielenkiintoiseen valintatilanteeseen.
Kysyrnys kuului seuraavasti: "Tyoelakelakien rnukaan ty6nantaja rnaksaa nyt
kaikkien vakuutettujen vanhuus - ja tyokyvytt6rnyysvakuutusrnaksut, ja tii.rnzi

rnerkitsee tyonantajalle rnaksua, joka suuruudeltaan vastaa n. 5 fo patkoista.
Jos ajattelernrne, ettei vaihtoehtoisesti olisi nostettu palkkoja 5 fo, niin kurn-
paa etua pid;itte tyontekijalle tairkeairnpeinzi (elzikevakuutusta vai palkankoro-
tusta)?'? Kysyrnys siis rnittaa rny6s tavallaan eleikelakien arvostusta suh-
teessa hetkelliseen etuun - vaihtoehtoiseen palkankorotukseen. Mielipiteet
jakaantuivat taulukossa 40 esitetyllzi tavoin.
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Taulukko 40. Kdgitvkget elekevakuutuksen ja vaihtoehtoisen'palkaqkorotuk-
een t5rkevdestd. Vaetaaiat 1o kunkin ryhmd,n kaikista vaetaa-
jista.

Kunpi on ty6ntekij6lle ti6rke6npi:
el6keva^kuutua / 5 fi :t palkankorotug TEL LEL l}tn-

antajdt
Ulko-

puollset
rdkki
vht.

El6kevakuutus

PelLe4korotus

Ovat sa[ararvoisia

Ei osaa sa$oe

81

10

7

2

71

16

11

2

91

5

4

69

'tl

10

't0

73

11

9

7

thteensii (#) 100 100 100 100 100

Elii,kevakutrtuksen auurempi rnerkityo tajutaan varsin selvristi, kuten taulu-
kon ylirnmin rivin luvuieta voidaan havaita.

5, K{sitvkget ele,kei{n sopivuudeeta

Eri yhteykeiesii on ollut keskuetelua sopivasta elitkeid.std. Kansan rnieli-
pidettd. valotetaan seuraavasaa. Kysymyksessd 33 tieduateltiin, onko ty6-
eld,kelakien rnukainen 65 vuoden eld.keikd sopiva, liian korkea vai liian al-
hainen.

Taulukko 41. Kiisitvkset 65 ikd,vuoden s opivuude sta eld,keiiiksi Vastaajat {o
kunkin ryhmiin kaikieta haaetatelluista.

b) v. on el.al(e],kal1a TEt + Lf,L lYijn-
antejat

Ulko-
puolieet

Kaikki
vht

Sopiva

Liiaa kcrkea

Liiaa alhainen

Ei- oaaa sa.noe

21

16

2

1

25

75

27

69

2

2

24

12

I

YhteensH (/) 100 100 100 100
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Noin 3f 4 vastaajista katsoo 55 v. eliikeikiirajan liian korkeaksi" Liian alhai-
sena sitd. ei pidzi juuri kukaan ja sopivana sitii pitiiii n. 7/4 vastaajista. TEL-
ja LEL-vastaajien viililla ei testaus osoittanut eroja kuin oireellisesti
LEL-vastaajista 84 To ja TEL-vastaajista 74 lo pitiiii rajaa liian korkeana.

Maaseutuvastaajat pitiviit yleensii rajaa liian korkeana jonkin verran usearn-

rnin kuin asutuskeskuksissa asuvat"

IO. ASENNOITUMINEN ELAKETURVAAN YLEENSA SEKA T<ASTTYXSET PERHE-

E L]IKEVAKUU TUKSEN TARPEE LLISUU DES TA

10. t. As ennernittauks en suoritus

Ryhdyttaiessd tutkirnaan asenteita rnaarrrrne elaiketurvaan yleensii oli kaytetta-
vissii oikeastaan kolrne tiihein kohtaan liittyvdii kysyrnyst;i. Kysyrnyksessii 29

nirnittiiin tiedusteltiin suoraan rninkiilainen on elziketurva rnaassarnrne sen

j:ilkeen, kun ty6elzikelait ovat tulleet voirnaan. Annetut vastausvaihtoehdot
liukuivat "erittdin hyvistiirl aina 'terittiiin huonoont' saakka (vrt. kyselylorna-
ke, liite Z) "

Viihiin eri tasolla liikkui jo kysyrnys 30, jossa pyydettiin rnielipiteit;i siitii,
onko eliiketurva rneillzi (Suornessa) yleensii parernpi, sarnantapainen vaiko
huonornpi kuin Ruotsissa,

Vihdoin kysyrnyksessa 3I esitettiin joukko erilaisia pakollisen perhe -eliike -
vakuutuks en tarpeellisuutta koskevia viiitteitii, joihin naihden tiedusteltiin
vastaajien rnielipiteiden suuntaa.

AIuksi tutkittiin rnitii rnahdollisuuksia on rnuodostaa niiist:i kysyrnyksistai ka-
sautuva asteikkornittari sarnaan tapaan kuin edellii rnitattaessa asennoiturnis-
ta ty6elziketurvaan. Pian kuitenkin havaittiin, ettd perhe -elzikkeitS. koskeva

kysyrnys 3I ei korreloinut rnuiden kysyrnysten kanssa, ts. siit:i esitetyt rnie-
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lipiteet kuuluvat ornalle ulottuvuudelleen eikzi niitzi voida yhdist:izi yleistzi. elzi-

keturvaa koskevaan asennernittaukseen, vaan taitzi kysyrnystii on kaisiteltaivzi

eriks een.

Sen sijaan on rnahdollista rakentaa asteikko kysyrnysten 29 - 30 perusteella.
Asennernittauksen kohteena on tii1l6in nykyisen eleiketurvan taso yleensd ja
seuraavassa puhutaankin asennoiturnisesta eld.keturvan tasoon.

Asteikon avulla voidaan vastaajat jakaa jzilleen kokneen asenneluokkaan:
(+ +) eli rny6nteisesti eliiketurvan tasoon asennoituvat, (- +) eti viiliryhrnd ja
(- -) eli kielteisesti asennoituvat. Kysyrnysten jzirjestys rnuodostui asteikol-
la sellaiseksi, ettii ensin on kysyrnys 30 ja sitten 29. TSlloin asenneluokkaan
(+ -) tulevia vastaajia, e1i rrraarrrrr.e elSketurvaa yleensd. parernpana kuin
Ruotsin vastaavaa pitzivizi, rnutta eliiketurvan tason silti huonoksi arvioivia
oli yhteenszi 37 kpi. Ndrn5 tapaukset yhdistettiin luokkaan (- -). Asteikon
piitevyyskerroin saa arvon 0.98, joten tiissd suhteessa asteikko on hyvii.
Kysyrnyksen 30 sisiiltairnzi vertailu Ruotsiin on siis kziyttokelpoinen, joskaan
se ei ehkd asteikkokysyrnyksend. ole rnuodoltaan paras rnahdollinen. Muuten
asteikkoon sopivat sarnat huornautukset, jotka jo aikaisernrnin tehtiin rnitat-
taessa asennoiturnista ty6el;ikelakien rnerkitykseen.

10. 2. Asennoiturninen eldketurvan tasoon perusryhrnittaiin

Taulukko 42. Asennoiturninen eliiketurvan tasoon ryhrnittti.in. Kuhunkin asen-
neluokkaan sijoittuneet vastaajat % kunkin ryhrnein kaikista vas-
taajista "

Kys :o Asennoituminen
el-aketurvan

29 tasoon30
1E!

LEL

TYcjn-
antajat

Ulkopuoliset
Kaikki
vht.AS

kesk naa.s yht kesk. naas. vht

+ Mydnteinen

Vdlittiivd
Kielteinen

+

oo

51

20

6

40

54

21

52

nn

16

49

35

45

41

14

,Q

50

21

43

39

18

3e

43

19

34

46

20

Yhteensa (fi) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Maarnrne eldketurvan tasoon yleensZt asennoituu rnittauksen rnukaan rny6ntei-

sesti noin kolrnasosa ja kielteisesti noin viidesosa kaikista vastaajista, joten

heistti rnelkoinen osa (a6 1r) on asenteiltaan telta vii1i1t5.

Ryhrnien vzi1i115 on lisiiksi rnelkoisia vaihteluja asenteissa. My6nteisj.rnrnin

asennoituvat ty6nantajat sekd rnaaseudun ulkopuoliset. Kielteisin asenne on

LEL-ty6ntekijOilla ja erityisesti ryhrnln asutuskeskuksissa asuvi11a, kuten

taulukosta voidaan havaita. Asutuskeskusten vastaajat asennoituvat kauttaal-

taankin eliiketurvan tasoon kielteisernrnin kuin rnaaseutulaiset.

Mainittakoon vieId., ettii vastaajien sukupuoli ei vaikuttanut taulukon lukujen

osoittarnaan tulokseen.

10. 3. Asennoiturninen eliiketurvan tasoon eri ika - ia sosiaalirvhrnis sa

Taulukko 43. Asennoiturninen eliiketurvan tasoon ikiiluokissa l8 - 39 vuo-
tiaat ja 40 - 54 vuotiaat. Kaikki vastaajat (tpt).

r)

Kuva asennoiturnisesta eldketurvan tasoon laajenee tiissii hiernan, sillzi taulu-
kon 43 antarna tulos osoittaa, ettii asennoiturninen korreloi negatiivisesti

1) x' 16.42 > 5.gg

Asennoituninen
eldketurvan tasoon

lkii (vuosia)
Yhteensd

18-39 qo-6+

+ + (nyilnteinen) z6z
(2l.1)

z)z
(263)

494

- + (valittave) 307
014)

365
(?58)

672

- - (kielteinen) i16
(141)

186
(161)

302

Yhteens?i (kp]) 6e, 783 1 468
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vastaajien iin kanssa, ts. vanhernrnat vastaajat asennoituvat selvd.sti negatii-
visernrnin kuin nuorefirmat. Havainto piitee rnyds erikseen lakien piiriin kuu-

luvien ja ulkopuolisten ryhrnissS.

Taulukko 44. Asennoiturninen elitketurvan tasoon eri sosiaaliryhrnissd. Ku-
hunkin asenneluokkaan sijoittuneet vastaa jat To kunkin sosiaali-
ryhrnzin kaikista vastaajista.

(67) (296) 3e5) (17r) $3r)

Mydnteisirnrnin nziyttzivdt asennoituvan korkeirnpaan sosiaaliryhrn;iiin I kuulu-
vat vastaajat, sarnoin ovat sekaryhrneiein V kuuluvien asenteet suhteellisen
rnyOnteisizi. Kielteisirnpizi ovat asenteet sosiaaliryhrniiiin I I I kuuluvilla vas -
taajilla ja sosiaaliryhrnien I I ja IV vastaajat taas osoittavat suunnilleen sa-
rnantyyppisid asennoiturnistaipurnuksia teis sii kohdin.

I0.4. Elzi.keturvan tasoon asennoiturnisen yhteyksi;i rnuihin rnuuttu.iiin

10. 4. I. Asennoiturninen La_vlq] et vakuutukset

Jo aikaisernrnin on tutkittu rnrn. huolestuneisuus-rnuuttujaa ryhrnissii, jois-
sa on ja ei ole yksityisizi henkil6vakuutuksia (henki-, sairaus- tai elzike-
vakuutusta) ja todettu rrrrn" vakuutuksen ottaneiden olevan vdhernrndn huo-

Asennoituninen
eldketurvan tasoon

Sosiaaliryhnii

I II III IV V

+ + (nrycinteinen)

- + (va-tlttava,

- - (kielteinen)

33

61

6

36

44

20

22

,3
2'

33

47

20

41

39

20

Yhteensa (%) 100 100 100 100 100
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Iissaan kuin vakuuttamattornat. Seuraavassa taas tutkitaan eliiketurvan ta-

soon asennoiturnisen ja yksityisten vakuutusten olernassaolon vzilistd yh-

teytt?i.

Taulukko 45. Asennoiturninen eldketurvan tasoon rvhrnissd, ioissa vastaa-

Aseruroituminen
eldketurvan tasoon

Yksityinen vakuutus
Yhteensii

kp1
on ei ofe

+ + (ny6rrteinen) 220
(198)

z)o
(278)

476

- + (valittavd) 274
(21 z)

380
(?'82)

6>+

- - (kielteinen) 98
(122)

196
(17 2)

294

Yhteensii (kpJ-) 592 832 1 424

ii1la on ia ei o1e vk s itvi s iii henkil6vakuutuk s ia 
"

Vastaajat kpi.

r)

Muuttujat korreloivat positiivisesti, ts. ne vastaajat, joi1la on yksityisiii va-

kuutuksia, niiyttiivdt asennoituvan eliiketurvan tasoon jonkin verran rny6ntei-

serrrrrrin kuin ne, joi11a ei oIe tallaisia vakuutuksia. Yhteys on kuitenkin rno-

niselitteinen, johtuen rnrn. erilaisista vaikuttavista taustarnuuttujista, joita

tiissii ei o1e tarkernrnin analysoitu.

10. 4. ?. Asennoiturnine g ia_hr:r g-1 g: !u n e1 s r:rq.p

Kysyrnyksessii 26 rnitattiin huolestuneisuutta ornasta tai perheen toirneentu-

losta vanhuuden tai tyOkyvytt6rnyyden riskien edessii" Voitaisiin olettaa, €t-

te nirnd asennetaipurnukset olisivat jonkinlaisessa yhteydess5 eld.keturvan

tasoa koskeviin asenteisiin (taulukko 46).

r) x? L?.7t > 5.99
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Tauhlkko 46. Asennoituminen elSketurtan taeoon suhteesga huoleetirnei.euu-
teen ornaeta tai perheen toirneentulosta vanhuutta tai tv6kywt -
t6rnwttfl ajateltaeeea. Vastaajat, joilta on saatu asianornaiset
tiedot (kpt).

r)

Havaitaan, ettii taulukon muuttujat korreloivat negatiivisesti. Niinpi voitai-
siin vflittiii esim., 6tte rnit5. huolestuneempia ollaan omasta tai perheen tur-
vallisuudeeta sit5 kielteisernpi on asenne eld.keturvan tasoon, joskin kli€intei-
nen tulkintakin on tlissi perueteltavisea.

0.4. 3. Asennoitur,ninen el5ketur tasoon j I g legryrJqtr:nS g Jylp gllkglahle nr

nlerlilylLegn_

Asennoiturnista toisaalta ty6eld.kelakien rnerkitykseen ja toisaalta rnaarn-
rne elSketurvan nykyieeen tasoon yleensd on ede115 tutkittu asteikkojen avul-
1a kumpaakin erikscen. Taulukoirnalla rnolernpien aaennemittausten tulok-
eet riptiin keeken5dn tutkittiin lie:i.kei, ovatko niiiden kahden asteikon mit-
taarnat asenteet rnahdollisesti yhteydessii toisiinsa kuten voisi olettaa. (fau-
lukko 4?. )

x2

hroleetuuut
Aseunoitruinan eld.ketrvan tesoon

YhteeneE
kp1

+ + (rytioteiren) - + (verit*ive) - - (kierteinea)

Paljoa 221
(264)

391
010)

189
(169)

803

Iiihea 133
(116)

157
(1 54)

65
$5)

355

.Ei Lalnkaan 111
(87 )

108
(122)

46
$6)

*5

Yhtee.nat (kpL) 467 656 300 't 423

r) 24.07 > g.4g
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Taulukko 47" Asennoiturninen elaiketurvan tasoon 'ia asennoiturninen tv6e15-
kelakien merkitykseen Kaikki vastaajat (kpt).

r)

Muuttujien viilillzi vallitsee jokseenkin voirnakas korrelaatio, joka n;iyttztzi

yleissuunnaltaan olevan positiivinen" Niinpzi kielteinen asennoiturninen tyci-

elakelakien rnerkitystii kohtaan liittyy useirnrniten kielteiseen asennoiturni-

seen maarnrne eldketurvan tasoa kohtaan yleensd. Sen sijaan rnyonteiset
asenteet eiviit ole yhtti selvisti kasautuvia. Hyvin tarkkojen johtopzizitdsten

tekerninen edellyttiiisi rnrn. tiissii suoritettua laaja-alaisernpia asennernit-

tauksia, rnutta jo ede115 suoritettu rnittaus antaa vahvistusta nitkernykselle

siitii, rniten kd,sitykset kokonaisuudesta ovat usein osak2isitysten surnrna.

I 0. 5. Kiisitvkset perhe - eliikevakuutuks en tar peelli suude sta

Pakollisen perhe -eliikevakuutuksen tarpeellisuutta tiedusteltiin kysyrnykses -

sd 31 esittiirnitlld. rnuutarnia erilaisia rnielipiteit;i, joista vastaaja sai valita
sen, joka on lShinnii hdnen ornaa k:isitystii:in.

Vastausvaihtoehtoina olleet rnielipiteet olivat alkaen rnydnteisirnrniistii ja 1iu-

kuen kielteisirnpzi:in seuraavat: (Kysytteiessii oli niiden jiirjestys tiistii poik-
keava, vrt. lornake liitteessii 2).

xz

Asennoi tuninen
tycieldkelakien
nerkitykseen

Asennoi tuninen eldketurvan tasoon
Yhteensii

kp1
+ + (mydnteinen) - + (vallttavaJ - - (ti.etteinen)

++ (nydnteinen) 115
(1 18)

179
(150)

,6
02)

350

- + (rIallttava) 155(ti) 234
t\210)

71
O5)

460

- - (kielteinen) 224
(222)

,(q
(301 )

175
(13i)

658

Yhteensa (kpl) 494 672 302 1 468

1) 32"43 > g"4g



tus in ehdottornasti gaatava nopeasti aikaan.

Vaihtoehto 4: Pakolli en perhe-eltkevakuutukeen siiStdrninen oliai kyllei hy-
vin ta eellista, mutta ensin pittiisi kuitenkin hoitaa eriiitl
rnuita elai kiireellisernpi![ sosiaalisia kysyrnyksi5.

Vaihtoehto l: Sosiaal rva on maassarnrne jo siksi hyvin jd,rjestetty,
pakolli perhe-el5kevakuutuksen puutturninen enliii ole

Snli pidettdvii kyeyrnys.

Vaihtoehto 3: Pakoll
ko rna

kii6n td

Vaihtoehto Z: Meillt
kuutuks
lis ella

61

en perhe-elfl.kevakuutuksen puutturninen on suurin auk-
sosiaaliturvajtirjestelmilseii, ja tflllainen vakuu-

ettei
rrrl -

5ytet55n jo niin paljon varoja erilaiseen sosiaaliva-
en, ettd, olisi tiiyein tarpeetonta eniiii, liqata tiitli pakol-

srrrrde a-

rhe -eliikevakuutuk s ella.

Niirn5 rnielipiteet sai t kannatuata taulukon 48 oeoittamalla tavalla

Taulukko 48. T{5 s 1trrkcaf nrakolli ncn ner.ha- eldkevakuutukeen ta e llifDe
ta. Kunkin vagtausvaihtoehdon hyviiksyneet vastaajat % kunkin
ryhrniln kaikieta vaetaajista.

Perhe-eL5ke-
valuutuksea +rrve
Yastaurvaihtoshdot

TEL + LEL $iinantajat

Illkopuoliset
Iiaildd
vht.as

kesk Daas. yht.

3 (EhdottoDm tarpeellinen)
4

1

2 (Teysln tarpeeton)

Ei os8^a saJooa

48

30

5

I
9

18

28

9

27

18

43

34

6

9

8

37

30

9

12

12

39

32

7

11

11

42

31

7

10

10

Thteenr6 (6) 100 100 100 '100 100 100

Kaikissa ryhrniss5. tydnantajia lukuunottarnatta rnainitaan useimmiten vas -
tausvaihtoehto 3, jorrka rnukaisesti pakollisen perhe-elf,.kevakuutuksen puut-
tuminen katsotaan suurirnmakei aukoksi maarnrne soeiaaliturvaJdrjestelrntts -
sd ja kannatetaan t5llaisen vakuutuksen nopeaa aikaansaarnieta. Jos tdhe'n
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joukkoon lasketaan rnukaan periaatteessa rnydnteiset, rnutta kannassaan v5-

hernrndn jyrkiit - vastausvaihtoehdon 4 hyvziksyneet vastaajat - voitaisiin
sanoa pakollista perhe -eleikevakuutusta kannattavien joukon nousevan jopa

7 3 o/o: iin kaiki sta "

Toisaalta on pakollisen perhe -eliikevakuutuksen suhteen ehdottornan kieltei -
sellii kannalla vain n. l0 % kaikista - ty6nantajista kuitenkin neljasosa.

Perhe-eliikevakuutusta tarpeellisena pitztville vastaajille (kys " 3l vaihtoehdot

3 - 4) esitettiin edelleen kysyrnys 32, joka kuului: '0Pitiiisittek6 perhe -elai.ke -

vakuutusta tarpeellisena siinakin tapauksessa, etta vakuutetut itse joutuisivat

osallisturnaan sen kustannuksiin? '! Perhe -elakette yleensd. tarpeellisena pi -

t6vien henkil<iiden vastaukset jakaantuivat tzill6in taulukossa 49 esitetyllai ta-
voin.

Taulukko 49" Kiisityks et perhe -elzikevakuutuks en ta r pe e 11i suude s ta s i11oin.
kun vakuutetut itse joutuisivat osallisturnaan sen kustannuk -
siin. Vastaajat 1o perhe -eldkevakuutusta yJ eensii tarpeellise-
na pitaivien kokonaisrnd.6rdstd" kussakin ryhrndssd.

Taulukosta niihddiin, etta kaikista niistd vastaajista, jotka pitaivait yleensd

perhe -eleikevakuutusta tarpeellis ena, pysyy 7 3 To kannas saan rnyos si11oin,

kun vakuutetut joutuisivat itse rnaksarnaan vakuutusrnaksuja. Mielipide rnuut-

tuu n. Zl olo:lLa vastaajista. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, ettei rnahdolli-
nen kustannuksiin osallisturnisvelvollisuus vdl:ennd paljoakaan perhe -elaike -

vakuutuksen voirnakasta kannatusta"

Onko perhe-eldkevakuutus
ta:'peellinen s.i.:-ndki.n ta-
pauksessa, etta vakuutetut,
itse joutuisiva,i osa.Ilis-'
tumaan sen kusr..a:trtuk, j i n

trfi I fT

UlkopucL set

Tybnantajal;

l<e sk maas vht

6B 't9

t8

3

64 7a

32 25 22

B

Kaikki
vht

I',y1.t2i

Ei siind tapauksessa

Ei osaa sanoa

76

20

4

73

/l

6

Yhteensa (/o) 100 100 i00 100 100 '100
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Vastaajien siviilis8dty ei ole yhteydess5 perhe-eliikevakuutuksen tarpeelli-
suutta koskeviin kleityksiin. Sen sijaan havaittiia ntiiden kflsitysten olevan
yhteyde s sii s osiaaliryhrnitykseen niin, ettd alernrni s sa e osiaaliryhrnis,ed kat -
sotaan pakollinen perhe-elii,kevakuutug tarpeelliseksi usearnmin kuin ylem-
rnia sti ryhrnissii

I I I YHTEENVETO

Tdssfi. tutkirnukeessa on pyritty kuvaamaan ja osittain rny6s selittiirniiiin niitii
tietoja, kdeityksiii ja asenteita, joita y1eis6llii. on tyOelii.kejdrjestekniista. jp
siihen liiheieeeti liittyvistii, asioista. Analyysin perustana ovat olleet maarn-
rne ty6ikiiistii vdest6tl edugtavaan urnpirniihkiiiseen niiytteeseen 118 eri paik-
kakunnalta poirnittujen yhteensi I 083 henkilOn haastatteluvastaukset. Yksi-
tyiskohtaiset tulokset ovat l6ydettiiviss:i. edellisiltd, siwuilta, mutta tiiesii ha-
lutaan vie15 lyhyeeti kerrata keskeisirnmiit havainnot.

Tietoieuus tv6elli.k olernassaolosta. Tutkittaessa aluksi tietoisuutta
ty6el5kelakien olemassaolosta ilrnoitti hiernan yli puolet kaikista vastaajista
olevansa tietoisia kurnrnankin lain olemaseaolosta. Toisaalta taas noin joka
neljis tySelilkelakien piiriin kuuluvista haastatelluista ei ollut vielii vuoden
1964 aluesa lukenut tai kuullut puhuttavan kumrnastakaan laista ja ulkopuoli-
sista oli vielii suurernoi osa (39 1o) tiiysin tietdrndttdrniei lakien olernasea-
olosta.

Tiedon taso. Ty6eld.kelaeista tietoisten vastaajien kohdalla suoritettiin tie -
don tason rnittaus laatirnalla kahdeksaan eri kysyrnykseen annettujen vas -
tausten osoittarnaa tasoa kuvaava rnittari. Kehitetyn rnittarin perusteella
vastaajat jakaantuivat kolrneen tietoluokkaan. Ty6elf,,kelaeista tietoisista
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vastaajista joutui tzill6in vain 8 To parhairrrpaan tietoluokkaan (hyvat tiedot) ja

huonoirnpaan tietoluokkaan tuli vastaavasti 46 1o vastaajista, loppuosan si-
joittuessa nd.iden v;ilille luokkaan keskinkertaiset tiedot. Eri ryhrnien v;ilil-
la on tiedon tasossa kuitenkin huornattavia eroja, jotka ovat sarnansuuntaisia

kuin tietoisuutta lakien olernassaolosta tutkittaessa havaitut erot. Tyonanta -

jien tiedot ovat parhaat ja lakien piiriin kuuluvien tiedot taas parernrnat kuin

ulkopuolisten. Lakien olernas saolosta tietoisista tyonantajista sijoittui vain
joka viides tietoluokkaan huonot tiedot, kun taas TEL- ja LEL-tyontekij6ista
sai vastaavan arvostelun rniehistd noin joka koknas ja naisista hiernan y1i

puolet sekii ulkopuolisista sarnoin noin puolet" Miesten tiedon taso o1i sel-
viisti naisten tasoa parernpi. Lisiiksi voitiin todeta, ettii vastaajien tiedon

taso vaihtelee jonkin verran asuinpaikan rnukaan. Asutuskeskuksissa asuvat

tuntevat tydelzikelait hiernan paremrnin kuin rnaaseutu.laiset. Tirndn liseiksi

tiedon taso korreloi rnrn, sosiaaliryhrnityksen kanssa; ylernpiin sosiaali -

ryhrniin kuuluvat vastaajat tietdv:it asiasta enernrniin kuin alernpiin sosiaali-
ryhrniin kuuluvat. Fluornattakoon erityisesti, ettei niistii vastaajista, jotka

eiv;it olleet tietoisia edes lakien olernassaolosta, kuuluu yli puolet sosiaali-
ryhrnaizin V, joille vastaajille on orninaista ansi.oty6n puutturninen (kotirouvat,

opiskelijat, eliiketiiiset jne. ).

Tiedot jzir j estekndn vksitviskohdista" Tutkittaessa tiedon tason rnittarin err
osakysyrnyksiin annettuja vastauksia yksityiskohtaisernrnin havaittiin, ettii
neiistai kohdi"sta tunnettiin parhaiten ns " koskernattornuusperiaatteen sisiilt6.
Vanhuuseleikeikai tiedettiin rnyds jokseenkin hyvin (taysin oikeita vastauksia

52 To:Lla ty6elaikelaeista tietoisista)" Sen sijaan on tuottanut vaikeuksia t?iy-

sin oikean vastauksen antarninen niinkin keskeiseen kysyrnykseen kuin lakien
takaarnat etuudet (oikeita vastauksia vain I0 1r). Elzikkeiden suuruuteen vai-
kuttavien seikkojen oikea luettelointi o1i sarnoin vai.kea tehtiivzi (oikeita vas-
tauksia Z0 To). Elakkeiden rahoi.ttajaa koskevaan kysyrnykseen antoi tiiysin
oikean vastauksen 40 To tyoelakelaeista tietoisista vastaajista. Ern" lukujen

suhteen voitiin todeta, ettii tai.ysin vddrien kiisitysten lisziksi annettiin suh -

teellisen runsaasti osittain oikeita vastauksia, ts. sellaisia, joissa sindnsii
oikein rnainittujen asioiden lisflksi tuotiin esiin rny6s v5;iriei vastausvaihto-
ehtoja (esirn. lakien takaarnana etuutena vanhuus - ja ty6kyvyttornyyseliikkeen
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lisiiksi sairauskorvaus j".. ). Tiirnii johtunee ainakin osittain tietojen pinta-
puolisesta ornaksurnisesta.

Kyselylornakkeeseen sisiiltyi rny6s joukko rnuita kysyrnyksi;i j:irjestelrndn
yksityiskohdista. Tiillaisia olivat rnrn. kysyrnykset tyonantajan lairninlyon-
tien vaikutuksesta, ty6eliikekortista, el;ikej;irjestelyistii tyopaikoissa ennen

ja nyt jre., joihin annettuja vastauksia on edellisi115 sivuilla tarkernrnin se-
lostettu. Mielenkiintoinen havainto oli tiissii yhteydessii tycinantajien keskuu-
dessa vallitseva epiitietoisuus siitti, rniten heidain rnahdolliset J.airninly6n-

tinsd eliikevakuutuksen jzirjesteirnisessd voivat vaikuttaa heidztn ty6ntekijOi-
densii eliketurvaan. Tieto ty6elakekortista o1i jo haastatteluajankohtana Ie -

vinnyt varsin hyvin, vaikka kortteja oli siihen rrrennessii vasta jaettu paa-

asiassa LEL-ty6ntekijOil1e.

Tietoja rnittaavista kysyrnyksistZi tarkasteltiin lopuksi tietoja tyoelaikejdrjes -

telrniin organisaatiosta. Kysyttdessd. TEL:n rnukaisia tehtiiviii hoitavia Iai-
toks ia havaittiin Elziketurvake skuks en olevan niistii tunnetuin" T\roelakelaeis -

ta tietoisten TEL-ty6ntekij6iden antarnista vastauksista sisiilsi 50 % rnainin-
nan ainakin ETK:sta ja 24 yo rnaininnan vakuutusyhticiistii. Jiilkirnrn;iisisti
oli kuitenkin kolrnannes sikiili virheellisiii, ettd arvellaan kaikkien vakuutus-
yhtioiden hoitavan TEL-vakuutuksia" LEL:n rnukaisia tehtiiviii hoitavista lai-
toksista rnainittiin niin ikiiiin useirnrniten Elziketurvakeskus. Maininnan ty6-
eliikekassoista sisiilsi LEL-ty6ntekijdiden vastauksista 30 1o ja Elaiketurva -

keskuksen 51 0/o. Silrniinpistzivztii oli tydnantajien huono tietiirnys LEL:i5 hoi-
tavista laitoksista - heistii vain l0 o/o rnainitsee tyOelzikekassat.

Tietolzihte et. Kysyttii e s sii ty6el2ikelaeista tietoisten va staajien tiedonhankin -

nassaan kaiyttzirnia inforrnaatiovitlineitii havaittiin sanornalehtien rnuodosta-

neen yleisirnrndn ldhteen. Toiseksi yleisin l;ihde on ollut radio ja koknannen

pdiia siallis en tietolaihteen rnuodostavat tyopaikat, nirnenornaan T EL -tyonteki-
jOilla. Lehdet ovat olleet piiZiosalle vastaajista lisiiksi ensisijainen eIi tiir -

kein tietol;ihde , rnutta ryhrnien v;ili1l:i on e ri viilineiden ke skind is e s sd. td.r -

keysjzirjestyksessd vaihteluita. TEL-tyontekij6illa on lehtien jailkeen seu-

raavaksi tiirkein tietolei.hde ollut ty6paikka ennen radiota, rnaaseudun LEL-
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tydntekijoillei on taas radio t;trkeysjzirjestyksessd ensirnrndinen ennen lehti:i
ja ty6paikkaa. Vain pieni joukko vastaajista on pitzinyt vihkosta tai kierto-
kirjeitzi tdsszi tiirkeirnpdnd liihteend lukuunottarnatta tydnantajia, joilla vihko-
nen tulee tzirkeysj:irjestyksessit heti lehtien jzilkeen toiselle sija1le.

Vaikka esittelyvihkonen onkin ollut suhteellisen vd.h6n kziytetty tietolShde,
niin varsin rnoni vastaaja haluaisi lis;itietoja jdrjestelrnaistii juuri sellaisen
viilityksellei. Toivottua tietolzihdettd kysyttiiessd rnainitsi esittelyvihkosen
ensisijaisena toivornuksenaan noin 50 % tycietaXelaeista tietoisista rnaaseu -

dun TEL-ty6ntekij6ista ja vastaavasti joka toinen LEL-tydntekija ja ty6nan-
taja. Asutuskeskusten TEL-tyontekij6istZi taas haluaisi joka kolrnas tietonsa
ensisijaisesti esittelyvihkosesta. Ensisijaisesti sanornalehdestii haluaisi
tietoja jo paljon pienernpi osa vastaajista, joista rnainittakoon asutuskeskus -

ten TEL-vastaajat (16 %) seke lakien piirin ulkopuoliset. Vielzi pienernpi osa

vastaa jista rnainitsi tiisszi radion - n;iist;i huornattakoon LEL -vastaajat
(tz 1o) - sekei TV:n (tydnantajat t3 0/o).

Eri tietoliihteiden ja tiedon tason viilistei suhdetta tutkittaessa voitiin todeta

asioista olevan parhaiten selvillii niiden henkiloiden, jotka ovat saaneet tie-
tonsa arnrnattiyhdistysten trns. vzilityksell2i tai jarjestelrniia koskevista se -

lostustilaisuuksista. Koska tiitii kautta voidaan kuitenkin tavoittaa vain ver -
rattain pieni joukko, voidaan yleisenei johtopaat6ksena sanoa, ettii esittely-
vihkoset iknaisesti ovat nd.iden asioiden yleis61le opettarnisessa tehokkain
viiline ja seuraavaksi sijoittuvat sanornalehdet" N;iihin verrattuna on radion
ja TV:n rnerkitys oppirnisessa vdhernrniin tArkea, sarnoin ty6paikkojen, jos -
kin lakien piiriin kuuluvilla ty6paikkojen rnerkitys on ainakin erdissii tapauk-
sissa korostunut.

Suhtauturninen vanhuuteen ia tvOkvvyttornyyteen Orna tai perheen toirneen-
tulo vanhuuden tai ty6kyvytt6rnyyden tullessa tuntuu huolestuttaneen hyvin
rnonia ihrnisia ja heistei suurinta osaa vielei rn;iairzillisesti paljon" Huolestu -
neisuuden havaittiin olevan yhteydessd rnrn" vastaajien asuinpaikkaan, ikeizin

ja sosiaaliryhrndein" Maaseudulla on huolestuneisuutta yleensii enernrniin kuin
asutuskeskuksis sa, ja huolestuneisuus lisaizintyy ian rnukana sekei siirryttzies-
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sa ylernrnistzt alernpiin sosiaaliryhrniin - viirneksi rnainittu havainto koskee

kuitenkin vain kolrnea ylintii sosiaaliryhrn:iZi.

Elzikkeet, vakuutukset, sddstdrninen. Tarkasteltaessa varauturnista vanhuu-

den ja ty6kyvytt6rnyyden suhteen katsiteltiin aluksi vastaajien elzikkeitii van-
hana. Lakien piiriin kuuluvat rnainitsivat kansanelzikkeen ja TEL- tai LEL-
eliikkeen lis ;ik s i u s e irnrniten rnuut eI;ikke et yk s ityi s en ty6suhte en pe ru s te ella
(t+ To kaikista). Ty6nantajista ja ulkopuolisista joka toinen sanoi tuLevansa

saarnaan vain kansanel;ikettai. Kansaneliikkeen liseiksi uJ.kopuo1isilla esiintyy
luonnollisesti runsairnrnin valtion yrns. virka - tai ty6suhteen perusteella
rnaksettavia elzikkeitai (23 To:tta) seka suhteellisen runsaasti rny6s Iesken-
el;ikkeit:i ja syytinkia (yhteensd I5 To:lla). Yksityisizi henkil6vakuutuksia tie-
dusteltaessa todettiin niitd olevan lShes joka toisella vastaajalla ja niis -
td rnainittiin yleisirnrnin joko henkivakuutus tai henki- ja sairausvakuutus.
SdiistZimistzi koskevassa kohdassa voitiin erottaa kokne suurinta ryhrnzizi.

Ensinneikin 44 {o kaikista vastaajista ei siiiistii lainkaan. Seuraaviksi suu-
rirnrnat ryhrnzit ovat tavoiteszi.zistZt jd"t (20 To) ja pahan piiviin varalle seizist;ivzit

(n. 19 To). Vanhuuden varalle siizistiirninen ndyttdd. olevan varsin viihtiistii
(n. 5 To).

Asennoiturninen eld.keturvaan. Asennoiturninen tyoel2ikelaki en rnerkityk s e en

ty6ntekijziin elziketurvan tehostajina oli viel:i haastatteluajankohtana negatii-
visvoittoista, kuitenkin lakien piiriin kuuluvilla selvd.sti rny6nteisernpiizi kuin
tyonantajilla ja ulkopuolisilla. Lisziksi voitiin panna rnerkille rny6s v;ilitt:i-
vien asennetaipurnusten jokseenkin suuri osuus (3I 1o). Tutkittaessa ty6elai -

kelakien rne rkityks e en as ennoiturnis en ja tyoel;iketiedon tas on v;ilistai yhteyt -
tii havaittiin nziiden rnuuttujien korreloivan selvisti keskenddn niin, ettii rni-
tii huonornrnat ovat tiedot sitzi kielteisernpi on asenne. Ikneistd siis on, ettii
tiissiikin heikot ja pintapuoliset tiedot ovat yksi vaikuttava tekijui negatiivis-
ten kaisitysten ja ennakkoluulojen syntyrnisessd

Maarnrne eI?iketurvan nykyiseen tasoon yleensd. asennoituu rnittauksen rnu-
kaan rnyonteisesti noin kolrnasosa ja kielteisesti noin viidesosa kaikista vas -

taajista, joten rnelkoinen osa vastaajista (46 To) on asenteiltaan t;i.ltai vii1i1t5.
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Eri ryhmien vitlillii on el5keturvan tasoon asennoiturnisessa suuria vaihte-

luita; kielteisirnpi:i ovat asenteet asutuskeskusten LEL-ty6ntekijOilla ja

rnycinteisirnpiai ty6nantaja-asernassa olevilla. Asenteiden havaittiin olevan

lisziksi yhteydessat mrn. vastaajien ik5.iin - vanhernmat vastaajat asennoitu-

vat nuoria negatiivisernrnin - sekii sosiaaliryhrn55n ja rnycis eriiisiin rnuihin
tutkirnuksen rnuuttujiin. Nziistai mainittakoon erityisesti elaiketurvan tasoon

asennoiturnisen yhteys asenteisiin ty6elSkelakien rnerkitystii kohtaan. Voi-
tiin todeta, ettii nirnenornaan kielteiset asenteet nditii kahta asiaa kohtaan

liittyvai.t yleensii herkdsti toisiinsa.

Mielipiteet pe rhe -eliikejzirjestelmtistii. Tutkirnuksen lopussa tarkasteltiin
keisityksia pakollisen perhe-eliikevakuutuksen tarpeellisuudesta. Tulos osoit-
ti t5l1aista vakuutusta enernrndn tai viihernrniin jyrkdsti kannattavien osuuden

olevan 73 olo kaikista vastaajista. Vastakkaista kiisityskantaa edustivat suu-

rernrnassa rnitiirin vain aineiston ty6nantajat, joista vain 45 lo piti tiillaista
vakuutusta tarpeellisena. Mahdollinen kustannuksiin osallisturnisvelvolli-
suus ei niiyttdnyt paljoakaan rnuuttavan perhe-el?ikevakuutusta tarpeellisena
pitiivien kaisityksid, koska kolrne nelj:ittiosaa tlllaisen vakuutuksen kannatta-
jista ilrnoitti pysyvzinsii kannassaan siiniikin tapauksessa, ettd vakuutetut it-
se joutuisivat osallisturnaan sen kustannuksiin.
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Iisalmi
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Liite 2

Suomen Gallup Oy

T ?1 t/tg63

Haagtatteliia tevttee a.

I. Paikkakunta
2. Haaatettelupflivdm{Ira 196_
3. Haagtattclun kegtoaika mul.
4. Haaatattclupaikka (koti,
5. Kiyntien plivlm{IrIt € 6 -6 -6
6. Haaetateltavan auhtautuminen oli:

I Erittf,,in my6nteincn
2 Jolceeenkin myOntciaeu
3 Hicrrian vastahakoinen
4 Ttyain vaatahakoiaen

?. (Jos haastattelua ei aaatu) Mikei haagtattclua ei aaatu?
I Haaatateltava on muuttanut (aeuu muualla)

Oaoite on:

2 Haagtateltava oli lqrollut
3 Haastateltavaa ei Bvoitettu
4 Haaetateltava oli eairag, gairaalnssa
5 Haaatateltava kielteytyi
6 Muu ayy:

8. Haactattelijan nimi:



Olen Suomen Gallupin haastattelija Me suoritarnrrle kyselyii siitd, rnitti

yleisU ajattelee nykyisestii eliiketurvasta ja sitii tarkoittavista laeista.

t(t Vuonna 1962 tuli rnaassamrne voirnaan kaksi uutta eltikelakia, nimittdin ty6n-
tekij:iin eliikelaki -(t f l) j a lyhytaikai s i s s a ty6suhteis s a olevien ty6nt ekijiiin
elskelaki (f,fl)

Oletteko aikaisemrnin kuullut tai lukenut jornrnasta kurnmasta ndistd laeista

tai ehkii rnolemmista?

I Kyllii, rnutta vain TEL:stei

2 KylI5, mutta vain LEL:st5
3 Kyllii, kurnmastakin laista
4 Ei, ei kumrnastakaan laieta

(Jos kys. l, vast. 4 siirtyy kysym. lS)

Z, Mistii ldhteisftl tietonne ovat perf,isin (kortti I)?

I Kuullut radiosta
2 Kuullut TV:stii
3 Kuullut ty6paikalla
4 KuuIIut ty6n ulkopuolella tuttavilta, perheen jiiseniltii, kavereilta
5 Kuullut jossain selostustilaisuudessa trns.
6 Lukenut lehdestS

7 Lukenut vihkosesta, kiertokirjeestii
8 Saanut tiettiii arnrnatti- tm. liitosta
x. E. o. s.

3. Vortteko viel5 tarkernrnin sanoa, mistS ensisijaisesti saitte tietoa niiistii elike-
laeista, ts. rnik6 edell5 mainituista on ollut Teille tirkein tietoliihde?
Entd. toiseksi titrkein?

I Td.rkein E. o. s.

E. o. s.2 Toiseksi tdrkern
x
x

(Niitte, jotka ovat lukeneet lehdesta (kys. Z, vast
olette leihinnai lukenut ndistd laeista ? Oliko se:

I Paikkakuntalehti
2 Suuri valtakunnallinen peiiv;ilehti
3 Aikakauslehti
4 Ty6paikkalehti
5 J<.rkin rnuu lehti?
x. E. o. s.

4 6) Mink:ilais e sta lehdestd.



5 Jos haluaisitte lisii;i tietoa ty6ntekijiiin uudesta eliketurvasta, niin mitd kautta
rraluaisitte rnieluiten saada tietoa siitd (kortti Z)? Entd toisekai rnieluiten?
En;;i sijalla: Toisella sijalla:
I Ra rliosta I
Z TV: sr{ Z

3 Sanornalehdestd 3

4 Esittelyvihkosesta 4

5 Selostustilaistruksista ty6paikalla 5

6 Ty6paikalta jollain muulla tavoin, 6

rniten
7 Selostustilaisuuksista ty6pail<an ulkopuolella
8 Jostain muualta, rnistd
x E.o.s.

7

8

x

6 Voitteko tlistd luettelosta (kortti 3) mainita, rnitd etuja ty6ntekijain elf,kelaki
(TEL) takaa sen piiriin kuuluville? Entti lyhytaikaiaiaea tyosuhteieea olevien
tyontekijliin eliikelaki (LEL) ?

TEL takaa LEL takaa
I Vanhuuselekkeen I
2 Perhe-elA.kkeen Z

3 Sairauskorvauksen 3

4 Ty6kywytt6myyseld.kkeer. 4

5 Hautausarnrstukeen 5

6 Tapaturmakorvauksen 6

7 Ty6tt6myysavushrksen 7

8 Huoltoavustuksen 8

9 Kansaneliikkeen 9

x E.o.s. x

7 Kuinlsa kauan tyOntekijlin tulee tieteeksenne olla saman tfonantajan palvcluk-
aeBaa tullakeeen TEL:n piiriin (kortti 4)? - Entii tullakeeen LEL:n piiriin
(sama kortti)?

TEL:n piiriin LEL:n piiriin

I Kuuluu heti lain piiriia
2 Oltava sarnalla ty6naatajalla
3 Oltava earnalla ty0nantajala
4 Oltava earnalla ty6nantajalla
5 Oltava earnalla tyOnantajalla
6 Oltava aarnalla tyOnantajalla
7 Oltava samalla tyonantajalla
x E.o.s.

lkk
6kk
12 kk
5 vrrotta

l0 vuotta
20 vrrotta

t
z

3

4

5

6

7

x



8 Mikai on lakien piiriin kuulumisen alaikeraja; mietli ikdvuodesta liihtien vakuu-

tetulla on rnahdollisuus saada ty6kyvytt6myysel5kettd?

vuotta

9 Tiediittekd rninkii ikdigene, ty6ntekijd alkaa Eaada ty6el{kelakien mukaista
vanhuus eliikettl ?

I 50 -v.rotiaana
Z 55 -vuotiaana
3 60-vuotiaana
4 63-vuotiaana

5 65-vuotiaana

6 67 -rnrotiaana
7 7 0 -rnrotiaana
x E.o.s.

10 voitteko aeuraavagta luettelosta (kortti 5) rnainita, mitkd eeikat vailcuttavat
n{iden uusien eld.kkeiden suuruuteen?

I Ansaitun palkan Euuruug

2 Palvelus\ rosien lukumild.ri
3 Perhesuhteet
4 Asuinpaikka
5 Tulot ja omaieuus elilkeaikana
6 Ei rnitkidn e. rn. tekijiit, eldke on aina miidriityn suuruinen/
x E.o.s.

tl. KuinJ<a kliy tyontekijiin jo aasaitseman TEL:n mukaieen eldkeoikeuden, jos
hiin vaihtaa ty6paikkaa? - Entd LEL:n mukaieen oikeuden?

TEL oikeus LEL oikeue

I
z

3

x

I Menettdi kokonaan aikaieernman el{keoikeuden
2 Menett5.5 osittain aikaisemrnan eldkeoikeuden
3 Elaikeoikeus siiilyy eellaisenaan
x E.o.s.

L2. Ajatelkaarnrne, etti tyontekijli kuuluu esirn. LEL:n piiriin, mutta joutuu 1ny6-
hernrnin TEL:n piiriin. . Mitea td.ll6in kty eldkkeeo?

I Eliiketti voi saada nain TEL:n perueteella
2 Elakeftd voi saada vain LEL:n perusteella
3 Eliikettd. voi eaada sekd TEL:n ettd LEL:n peruateella
t ElSkettil ei eaa lainlsaan
x E.o.s.



t3 Oletteko selvillli siitd, miten ndmi uudet ellikkeet rahoitetaan? Kuka tar

ketkd maksavat kustannukset?

I Ty6ntekij:it 4 Kansanel5kelaitos
2 Valtio 5 Kunnat
3 Tydnantajat x E. o. s.

14. Kenen velvollisuutena on ensisi-iaisc r ti huolehtia siite, ettd uusien

kainen e.lSkevakuutus tulee jonkin ty -nteki iiin osaIta .l;irjestetyksi ?

velvollisuus
I Ty6ntekijalleitselleen
2 Valtion viranomaisille
3 Tvcinantajalle vai
4 Jollekin muulle

x E. o. s.

lakien rnu -

Kuuluuko

?

l5 Jos ty6nantaja sattuisi laiminlyomiidn eldkevakuutusasian.ldrjestdmisen, niin
miten s e luullaksenne vai-kuttaisi TEL:n piiriin kuuluvan vakuutetun eldke -etui -

hin? Enti jos kyseessii on LEL:n piiriin kuuluva vakuutettu?
Vaikutus TEL:ssa Vaikutus LEL:ssa
I Ei vaikuta mitenkean
Z PienentdS ellkettd
3 Elekettd ei saa lainkaan
x E.o.s.

l5 a) Jos vakuutettu epiiilee, ettei hinen elSkevakuutusasianea ole kunnossa, niin
kenen tai mink;i puoleen hanen on mrelestinne 6yyte kiientyii?

b) Ente jos siitd ei ole apua, kenen tai rninkd puoleen eitten oliei k5{nnyttlivl?

l7 Tiedatteko mika laitos tai mitkd laitokset kAytdnn6sse. hoitavat TEL:n rnukai-
seen ellkejiirjestelyyn liittyviit tehtdvat? - Enfti LEL:n mukaiset tehtlivflt?
(Kortti 6)

I

2

3

x

TEL:n mukaiset tehtiiviit
I Kaikki vakuutusyhtidt
2 Vain rniiiirityt vakuutusyhtidt
3 Elaketurvakeskus
4 Kansaneldkelai.tos
5 Ty0eiekekassat
6 Elekeseetidr ja -kaegat
7 Kukin yritys (tyOnanta.la)

8 Pankit, osuuskaesat

t Posti, postisiS stdpanJcki

x E. o. s.

LEL:n rnukaiset tehtiivlt
I

z

3

4

5

6

I

8

9

x



H l8 (X"it itie) Oletteko ajkaisernrnin lukenut tai kuullut puhuttavan EL;\KETURVA-
KESKUS rrirnisestd laitoksesta?

I Kylia
2 Ei 17 siirrykysym. Zl)

(Kylla vastanneille) Mikd seuraavisra (kortti 7) EL;{KETURVAKESKUS
tietddksenr)e on:

I Valtion virasto
2 Valtion varoilla toirniva itsendinen laitos
3 KansanelSkelartoksen alainen erillinen laitos
4 Tydnantajien maksarnien vakuutusrnaksujen avulla yllSpidetty itsenainen

la ito s

5 Muu laitos
x E. o. s.

l9

z0 (Samoille) Onko vakuutetuilla mielestd.nne joekue syytei k55nty:i Eldketurva-
keskuksen puoleen ja jos on niin rnilloin?

On syytei, rnilloin
i On syytd, ei osaa selvittiiii milloin
2 Ei ole syytd

x E,o.s.

x zt (faitilte) Oletteko kuullut puhuttavan ty6el;ikekortista?

I Kytla
Z Et (siirry kysym. 23)

22. (Xytta vastanneille) O.letteko itse saanut tydeleikekortin?

I Kylla
zEi

* 23. (Kaikille) Kuulutteko Te itse nliiden uusien elekelakien piiriin?

I Kylla
Z Ei (siirry kysyrn. 25)

x E.o.s.

z4 (Xytta vastanneille) Kurnrnan ty6el;ikelain
tietS.iks enne kuulutte ?

I TEL:n piiriin
2 LEL:n piiriin
3 E.o.s.

TEL:n vai LEL:n pl1r l1n

25. (Kys. 23 Ei-vastanneille) Mistei syyste ette kuulu lakien piiriin?



x 26 (t<aititte) Voisitteko taman kortin mukaan sanoa, onko Teitzi huolestuttanut
oma tai perheenne toirneentulo, kun tulette vanhaksi tai jos rnahdollisesti sitii
ennen tulisitte ty6kyvytt6miiksi, ja jos on huolestuttanut, niin kuinka paljon?
(Kortti 8)

Huole s tuttanut Li s ii;iveit eld.ketu rvaa
k -el:ikk. ver rattuna

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vilhiin
Hyvin vShtin

Ei lainkaan
Ei osaa sanoa

I

z

3

4

5

x

I

z

3

4

5

x

Merkitysfti
toirneentulon
turvana

I

?

3

4

5

x

x 27. Kun ajattelette tydntekijen toirneentulon turvaamista vanhana tai tydkyvytto-
nryyden sattuessa, niin onl<o n:iillii uueilla eliikelaeilla mielest6.nne sijnd suh-
teessa merkityste, ja jos on, niin kuinka paljon?
(Sama kortti, rnerkj.t:iain yll;iolevaan)

x ?8. Lisiiiiv:itkO niirnii uudet elzikelait rnielestSnne ty6ntekij;iin el:iketurvaa kanean-
eltikke e s een ve r rattuna ja jos lisdiiviit, niin kuinka paljon?
(Sama kortti, rnerkittiiin ylliiolevaan oikealle)

x z9 Millainen on nrielestinne elSketurva yleensd trraassamrne.nyt, sen jtilkeen kun
uudet tydelitkelait ova,t tulleet voimaan, onko se

I Erittiiin hyvd

2 Jokseenkin hyvei

3 Kohtalainen
4 Vieltikin jokseenkin huono vai
5 Vielekin erittlin huono

x. E. o. s.

x 30. Arveletteko, ett6, elS.keturva on meilld. yleensii parernpi., sarnantapainen vai
huonornpi kuin esirn. i{uotsissa?

I Parernpi
2 Sarnantapainen

3 Huonompi
x E. o. s.



x Kansarrctjtie.,l;irjestelrn.r :.1 uusi tyOel.ikr.jiirjestelrn.t sis,r lt;i\rdt rrrolemmat r-an-

huus - .i.i ty6kyvyttomyyseldkkeen. Sen srla;rrr rrrilrttr t:t kuulu rnrtiiJn Perhe-eli-

kett:r leskelle tai orvoitle vakuutetun kuoleman jzilkeen' Seuraavassa on Eluuta-

mia rnielrpiteiti, joita on esitetty pakollisen perhe -ellkevakuutuli s<:n tarpeelli-

suudesta; rnikd niistd lehinna vastaa Teiddn rnielipi.dettiinne? /Kortti 9)

I sosraalittrrva on rrraassaI11me.;o siksi ltyvin jarjestetty, ettei pakollisen

perhe -eldkeverkuutuksen puuttumi nen endd ole mikddn tli rke;irrd pirlett;ivd

kysyrnys '

Z Merl].a kdytetldn jo niin paljon varoja erilaiseen sosiaalivaktlutuk seen, etta

olisr tAysrn tarpeetonta endi lisdtai tdti pakollisella perhe -eliike'vakuutuksel-

la.

3 pakollisen perhe-elakevakuutuksen puuttuminen on suurin aukko maamme

sosraaliturvajdrjestelmdssd, ja tiillainen vakuutus olisikin ehdottomasti

saatava noPeasti aikaan.

4 Pakollisen perhe'-elekevakuutuksen sSStiminen olisi kyll;i hyvin tarpeellis -

ta, mutta ensin pitdisi kuitenkin hoitaa eriiiti muita vield kiireellisernpiS

s os iaalis ra kysymYks i2i.

x E. o. s.

(Ky, . 3I , vast 3 -4 eli mydnteisesti vastanneille) Piteis ittekd perhe -elike -

vakuutusta tarpeellisena siinlkin taPauksessa, etti vakurrtetut itse joutuisivat

osalli s tumaan s en kustannuks iin ?

I Kylla
Z Ei siinii taPauksessa

x E.o.s.

3l

3Z

x (Kaikiil,ri IJu;issa ty6eltikelaeissa on elakeiiiksi asetettu 65'ruotta. Onko

tdmd elIkeik5 mielestenne
33.

Z

3

x

Sopiva

Liian korkea vai

Liian alhainen ?

E. o. s.

t34. Ty6elakeiakien mukaan tyonantaja rnaksaa nyt kaikkien vakuutettujen vanhuus -

ja tydkyvytt6myysvakuutusmaksut, ja t5rni merkitsee ty6nantajalle rnakEua,

joka suuruudeltaan vastaa n. 5 % palkoista. Jos ajattelemme, ettii vaiht

ge"-li olisi nostettu palkko ja 5 olo, niin kumpaa etua pidiitte tytintekijiille tar-

keimpdnd

I El5kevakut'tusta vai

2 Palkankorotu sta ?

3 Ovat samanarvoisia
x E. o. s.



t 35. Mainitkaa seuraavasta luettelosta (kortti l0), rnitii eliikkeitii Teillli on mahdol-
lisuus saada vanh+na?

I KansanelSketti
2 TEL:n tai LEL:n perusteella tyoelakette
3 Tydeldkettd muuten yksityisen ty6suhteen peruateella
4 El;iketti valtion, kunnan, seurakunnan virka- tai tydsuhteen pcrueteella
5 Leskeneldkett5 puolison j:ilkeen
6 Syytinki;i
7 Muita el;ikkeiti
x E.o.s.

Toiset ihmiset tekeviit suurempia tai pienempiii siiiist6ji tallettamalla rahaa

tai si.,lorttamalla rahansa tavalla tai toisellra, toiset eivflt taas voi tai eivit
viilit;i strdst5.d larnkaan. Kuinka on Teiden kohdallanne, siietdttek0 Te nykyi-
sin vai ette?

I Sx;i s tri;i

2 Ei s?iist{ + 38

(g6

37, (Nlitte, jotka sii;istiivdt) Voisitteko sanoa, rnitf, tarkoitusta varten ldhinnd
s fl5 s t5.tte ?

I Pahan piiiviin varalle (esim. sairauden, onnettomuuden, tydttdmyyden;ne.)
2 Vanhuuden varalle
3 Mti{rlttyd tavoitetta (esim. asuntoa,. kesim6kkid, esinettli, vaatekappalet-

ta, matkaa tme. ) varten
4 Joitakrn muita tarkoituksia varten
5 E.o.s.

t38. (Xait<itte) Luuletteko, ette uusien etiikelakien vaikutukseeta sddgtSminen
tyOntekijiiin keskuudessa yleensi lisdiintyy tai v5henee vai arveletteko, ette
eldkelait eivdt vaikuta sdistiimiseen?

I Lisiiiintyy
2 Pysyy samanlaisena
3 Viihentyy
x E.o.s.

r39. Onko Teillf, itselldane voimasea olevia yksityieit henkil0vakuutukeia ja joa on

niin, minkdlaisia?

I HenkrvakuutuB

2 Yksityinen sairausvakuutue
3 Yksityinen el5kevakuutue

4 Ei ole mit{dn em. vakuuhrkeia
x E.o.e.



*40. Luuletteko, ette tycieliikelait vaikuttavat ty6ntekijain haluun hankkia ilqq vakuu-
tuksia-(Jos kylla) Mille tavoin?

.' Lisliiviisti
2 Viihentdviisti
3 Eivtit vaikuta mitenkaan

-"*

t4l Olkaa hyva ja rnainitkaa taste (kortti ll) rnihin ndistii ryhrnistd Te itse nvkvisin
kuulutte ansioty6nne mukaan.

I Valtion, kunnan tai seurakunnan viran- tai toirnenhaltija
2 Valtion, kunnan tai seurakunnan palveluksessa, mutta ei virkasuhteessa
3 Muun yrityksen, laitoksen, yhtiOn, jarjestdn trns. palveluksessa
4 Yksityisen henkilcin palveluksessa
5 Itsen:iinen yrittdja tai yrityksen johtaja, jolla on palkattua ty6voirnaa
5 Itseneiinen yrittijii tai vapaan arnmatin harjoittaja ilrnan palkattua ty0voimaa
? Avustan ornaiseni tydssai tai yrityksessa (ilman teisrnd.llisesti sovittua palk-

kaa)

8 En ole ansiotyOssd

I 42. Kuinka kauan olette kuulunut tdhdn ansioty6nne mukaiseen ryhrnS.d,n?

wuotta x. E. o. s.

kk

* 43, Entii rnihin ansio[y6nne mukaiseen ryhrniid.n kuuluitte viirneksi ennen tdt;t
nykyistd ryhrn;id ?

Kuului ennen nykyistd tilannetta ryhrnddn n:o x. E. o. s.

r kset esitet5Sn sen mukaan mihin hmddn vas

:,.ouluu
.i irhrn{{n
?,3
t, 5

(kvs.4l perusteella)

Milla seuraavi.sta aloista (kortti l2) se yritys tai laitos, jossa Te nykyisin
ty0skentelette (tai ryhrnii 4 - se henkilO jonka palveluksessa olette) paa-

asiallisesti toirnii?

I Teollisuus
2 Kesity6
3 Kauppa

4 Liikenne (rnaa -, vesi -, ilrna - ja tietoliikenne)
5 Palveluselinkeinot (esim. terveys -, virkistys -, huvitus -, ravitsernus -,

rnajoitus -, tilinpito-, oikeus -, pesula-, karrneus -, valokuvaus -, mainos -,
hautaus -, jne. palvelukset)

5 Maatalous

7 Metsdtalous
8 Rakennustoirninta

9 Satarnatydt (esirn. htrolir,ta. 6:r[1 l;1r15, laivanselvitys, tavaran mittaue,
-varastointi, jne. )

44



t,5

46

4

2,3,4

2,3
4,5

?,3 50.

4, 5

Kuuluu
ryhmea
2,3

z, 3

45. Montako henkel siell5 nykyisin on palkattua tydvoimaa?

I Alle 5 henkeii

2 Vaihintein 5, rnutta alle 20 henkei
3 Vihintad.n 20, mutta al].e I00 henkel
4 Vaihintliin 100, mutta atle 500 henked

5 VIhintedn 500, rnutta alle 1000 henke;i

6 vehinteen 1000 henked

x. E. o. s.

Miki on Teidiin nykyinen tehtdvtinne, ty6nne tai asernanne eielli?
(fyOn laatu rny6s tarkasti)

Onlso nykyinen tydsuhteenne tarkoitettu olernaan luonteeltaan

I Vakinainen, yrnpdri vuoden kestivi, vai onko se

2 jaksottainen nii1, etta sarnaa ty6ti tehdiidn toistuvasti, mutta lyhyissii
jaksoissa, vai onko ty6nne

3 lyhytaikainen, aivan ttkeikkaluontoinenrr?

Montako tuntia keskirniiirin viikossa on silnndllinen ty6aikanne, kun ylit0i&i
ei lasketa?

tuntia viikossa

3

5

2

4843z

47.

49. Kuinka kauan olette suunnilleen

ollut yhtdjaks ois esti nykyisessii
tydsuhtees "^nnfio" 5) itsenei-
s end yrittiijiinl hoitaen nykyistd
yritystinne ?

piiivdS

viikkoa
kuukautta.
vuotta

x. Ei osaa sanoa

I VakuutusyhtiOn kautta
2 Elakekas san -ir-
3 Elzikes5;iti6n -tr-
4 Maksamalla LEL-rnaksuja

tycielikekas salle
5 On, rnutta ei tiede miti kautta
R Ei ole j:irjestetty
x Ei tiedd onko jiirjestetty

I Kyllzi
2 EL, miksi)

cl.

Onko Teiddn ty6paikassanne jo jer-
jestetty tydntekijdille uusien lakien
rnukainen eldketurva ?

(Jos on) Mita kautta?

(Jos ei ole jarjestetty) Luuletteko,
ettd lain mukaan s e tulee j;irjr:stiii
rnycis tds sii tycipaikas sa ?

54

x Ei osaa sanoa



Kuuluu

zr3
4,5

52. EntS oliko nykyieeste tydpaikassanne
o aikaisernrnin jlrjestetty jokin el5ke -

turva ty6ntekijOille?
(Jos oli) Miss,i muodossa?

53, (Jos edell. kohdaesa va8t. l-5) Oeallistuivatko
ty6ntekijAt een kuetannukaiin, ta. perittiirrlc6
heiltl ellikernaksuja ?

55.

I Elekevakuutukgena vakuutus-
yhti6s sii

2 Eliikesliiiti6n kautta
3 Ellikekaesan kautta
4 Ty6nantaja rnaksoi eldkkeen

5 Oli, mutta ei tiede miten
R Ei ollut jirjestetty
x Ei tied4 oliko jiirjestetty

I Kyltli
zEi
x Ei osaa sanoaz 3

54

54 (Tyonantajille) Oletteko ty6elikernaksujen vuoksi joutunut muuttamaan yritys-
kohtaisia (tai tilakr,htalsia) toimintasuunnitelmianne ja jos olette, niin missii
miiirin?

I Erittiiin huomattavasti
2 Jokeeenkin huomattavasti
3 Jokseenkin vdhiin
4 ErittSin viihdn
5 Ei ollenlsaan

x E. o. s.

Mikii on nykyinen arnrnattinne?
(tyon laatu myds tarkasti)

5

6,7

I

s6

57

Minka johdosta ette ole ansiotyossal

I Opiskelija 4

2 Kotirouva 5

3 Elekeleinen 6

Sairas
Tycikyvytdn

Ty6t0n
Jokin rrruu syy

(Xaltitte) Saisinko vastausten tilirstollista kesittelyd varten viel;i tiIt;iai
oletteko ., .

I nairnisis sa

2 naimaton
3 leski
4 eronnut tai asumuseross;I asriva?

(Xaititte) Saanlio vie'l;i sy,'t'.'nr;ivrrotenne?

v. I

58
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