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I TUTIilMUKSEN ONGELM.A,T, AINEISTC JA SEN KASiTTELY

1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tutkirnuksen ta voitteina on pide lty seuraavien pii:ikchtien selvittelyd

lVIitA yleisd tiet:izi tyoelaike jdr je stelrnaistei yleensa ja sen tirkeirnrnistd
yksityiskohdista.

Mita inforrnaatioleihteitd on tiedon hankinnassa yieensd ltSytetty ,ja rnisszi

rndirin kutakin lahder-t:i, rnitkzi ovat ensisijaisesti keiytetyt l;ihtcet, rnin-

k:ilainen on oilut eri lahteiCen suhteellinen tciro tyoelzikelakien siszillcin

oppiroisen }ianr-ralta sekd rniti inforrnaatiov;ilineitai ol.isi vastaaiien lTrie-

Ie std ensisijaiscsti kziytettd.vij. levitctt;iessri t:ctoja tyoelaikejzirjestelrnzistd.

Kuinka suhtaudutaan vanhuuden ja tyokyvyttdrnyyden riskeihin, rnillaincn
elakcturva ihrnisilli on niiden varalle ja roissi rneid.rin on ryhdytty orna-

kohtaisiin toirnenpiteisiin szieist;imisen tai yksityisten vakuutusten rrluo-

dossa.

Miten ascnnoidutaan tyoclzikclakien rnerkityksce n cldketurvan tehostajina.

Minkzilainen on ascnnc nykyiscen elik,:turvaan yleensii.

lditen rmruttujat ovat yhteydcssd. toisiinsa.

Z. TUTKIMUSAI}.IEISTON HANKINTA

linalyysin pcrustccna olevat ticdot kerittiin henkilcjkohtaisten haastatte lujen

avu1la. Tairn.d.n }<cntt;ityon suoritti 164 Suornen Ge.ilup Oy:n koulutettua haas-

tatte lijaa vabniin ky';c1y1,,r.r:1<i<;cn. avulla. Haastatte lut, joite tchtiin yhtccn-

sii l IB cri p:iirl<a}<unnn1,1:'-, aloitcttiin 13. LZ. 1963 ja piziosa niistA suoritet-
tiin tzirn;in vucCcn (I96'4) kolrncn ensi.rnrniiscn kuukaudcn aikana.

Tutkimukscss3 k;iytettlr kysclylornakc on oheist.-jttu liittcessS 2. Kysyrnyk-

set on suunnit.ritu paiaasiassa Eldkcturvakcskukscn tutkirnustoirnistossa nii-
den kokernusten pohjalta, ioita saatiin cnnen varsinaista tutkirnusta suori-



tetussa koetutkirnuksessa. Kuten lornakkeesta voidaan havaita sis:iltzili suuri

osa kysymyksictd kilnte;it vf,stausvaihtoehdot. Koetutkirnuksessa nirnitteiin

todettiin, ettd avoirniin kysyrnyksiin annettujcn v3staustcn hajonta rnuodostui

useirnrniten niin suureksi, ett,1 j,irkipcr:iistcn luokittclujcn tekerninen osoit-

tautui erittdin yaikeaksi suoritta:. .Ios kysyrnykseen liittyi usearnpia vastaus-

vaihtoehtoja, kaiytcttiin haastattelussa apuna valrniita v3stausvaihtoehtoja si-
sailtzivii kortteja, jotka csitettiin haastateltavallc ao" kysymysten kohda1la.

3. NAYTE

Haastateltavien henkiloiden poirninta suunniteltiin yksityiskohtaisesti Elikc-
turvakeskuksen tutkirnustoirnistossa tavoittecnf urnpim;ihkaiinen nziyte koko

tyoikaiisesti. r,'iir:s;i5std.. Keiyteinncissii nriytteenotto tapahtui siten, ett5 Ty6-

rnarkkinatgtkirnustoirnistolta saatiin k.lytettzivejksi yksi sen j,:rkuvan tyovoi-

rnatutkirnuks en alaotoksi sta vuode ltc. I 962 je haa statc ltavat poirnittiin t;irndn

joukon niist;i ikailuokista, jotka v. 1964 o,rzt Le-64 vrrotilita" Poirnint: tch-

tiin erikseen ryhrniss:i kaupungit ja kauppal.at / rn:al:i.skunnat sekai rniehet f
naiset. Haastattclijat saivat niin nirncltit rnainitut kohteet osoitteineen ;a

kdaintyivzit .juur i n; id.en henkildiden puole c n haast atte lt: a. i'arten.

Kaikissa haastattelututkirnuksissa jiai erilaisista syist:i johtuen osa haas-

tatteluista suoi:ittarnatta. Tdss;i tutkirnuksctsa arvioitiin etukdteen kadon

olevan noin Z0 %. Tavoitteen: pidettyyn I 200 haastattciuun paiziserniscksi

poirnittiin ndyttccseen nd.in ollcn I 500 henkiloai, joiion sisiltyi 300 hcnkil6;i

katovarana" Tod.ellj.nen kato nousi ZB %:iin, joka kohdistui siksi tasaisesti

eri ryhrniin, cttcr se sanottavasti rnuuttanut n5iden suhtecllisia osuuksie

n;iyttee s sai.

Haastattcluja suoritettiin yhteens;I. I 083 kpl, joist:r 598 ol: kaupungcist: tai

kauppaloista ja 385 rnaaseudulta. Koska otantasuhde c'li k:ilrt.2nnollisista

syisti valittu rnaaseudun kohdalla puolt::. pienernrn:iksi kuin asutuskeskuksis-

sa, tehtiin n5rnd asuinpaikan rnukaise t ryhrnSt nii.yttecss:i yh-distarniskelpoi-

siksi siten, cttd r:nnen tulosten k;isittclye kaikki i:naaseututapauksct kaksin-

kertaistettiin" Triten tuli niytteen k;isittelylukurndlriitsi rnaaset'.dun osalta

770 ja haikkiean I rt68. N:iytteen rakenne sclvii:i t:rkemrnin li.ittcessii I

olcvasta taulukost:r. Ern. rnenettely on luonnollisesti eihouttanut sen, ctti
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saatujen tulosten varianssi on rrraaseudun kohd.alla suurempi kuin asutuskes-
kusten, mutta tarnA ei suoritetun tilastolllsen analyysin mukaan kuitenkaan

est5 havaitsernasta olennaisia eroja tuloksissa eri asuinpaikkaryhmien v5litlai.

4. AINEISTON T(ASITTELY

El:iketurvakeskuksen tutkirnustoimistossa laadittiin aineiston koodaug- ja
lsvi6tyiohSeet Ja suoritettilrt 4iiden mukaisesti lornakkeiden koodaus, jossa

rrrrl. useissa kohdin tarkennettiin luokituksia. Tiedot siirrettiin reiltakor-
teille Suomen Gallup Oy:sszi ja ns. petudtaulukot eli kutrkin kysyrnykben
suorat vastausjakauturnat laskettiin Suornen Kaapelltehtaan Elliot-koneella.
ElSketurvakeskuksen tutkirnustoirnisto on suorittanut tutkirnuksen seikka-
pereiisernmiin analyysitydn, jocoa apuna on ktiytetty Gallupin tilaetokoneita (IBM).

5. TILASTOLLINEN,ASETELMA

Vastaajat luokiteltiin analyysia varten aluksi perusryhmiin, joita ovat TEL:n
piiriin kuuluvat, LEL:n piiriin kuuluvat, tycinantajat ja ty6elskelakien piirin
ulkopuolella olevat. Td.mai ryhrnittely suoritettiin kyselylornakkeen tietojen
ja osittain rny6s ElSketurvakeskuksen kortistotietojen perusteella. Lakien
piirin ulkopuolella oleva joukko nSytteessd koostuu luonnollisesti erilaisista
ryhrnistd. T:illaisia ovat rrun. valtion, kuntien ja seurakuntien virkarniehet
ja ty6ntekijait, itsendiset y rittdjAt ja vapaan amrnatin harjoittajat, ornaisiaan
tycissei tai yrityksessd' armstavat perheenjiisenet sekd suurin osa niistS, jot-
ka jostakin syystS eivdt ole ansiotydssd (opiskelijat, kotirouvat, erilaisia
elzikkeitzi nauttivat, tycittomeit jne. ). TeissS joukossa on myds joitakin TEL:n
tai LEL: n alaisessa ty6ssd. olevia henkilditd, jotka ovat jaiSneet lakien piirin
ulkopuolelle ikii- yrn. rajoitusten vuoksi.

Kussakin perusryhrnuissd suoritettiin liseiksi alajaot vastaajien asuinpaikan
ja sukupuolen mukaan. Jakauturnat laskettiin siten aluksi kolmen orninai-
suuden rnukaan luokitelluissa ryhrnissS. Saatujen vastausjakauturnien koh-
d.alla suoritettiin ryhrnien veilisten erojen rnerkitgevyyste staut<set [2 -rnene -
telrnzin avulla. Riskitaso valittiin niin, ettei johtopZtzitdsten riski on 5 To.

Analyysin rnydhemrnlissS vaiheessa tarkasteltiin eri muuttujen yhteyksiti.
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NSiss;i ns. riippuvuussuhteidcn testauksissa kaytcttiin niin ik5d.n apune

[- -rncn"tcli-n-]a.

Lr:pullisessa tauiukr:innissa eri ryhrni:r yhdisteltiin niin, ettd kunkin kysy-

rnykscn kohd.alla yhdistettiin toisiinsr nc ryhrnit, jciss:r tulokset eivit tes-

taukscn :r:u,i::rn pcikcnncct rnc rkitscvd sti tr-;i si st:::-n. Taulukcis s a tulevat

tdten ylecnsi. nd.kyviin no pcrus- ji: :iaryhrnlt, j;idcn vllill':i on ir::vaittu

clecllisir crcja. Srd,issii kohdin on t,1sti pcri::attce st: Iiuitcnkin jouduttu

pcikkearrlean, ts. taulukoissa on vhdistetty jcskus myos rvhmid, joiden va-

lilla testaus osoitti crr-rj:.. Talloin on niistl ef oist: kuitcnkin rnaininta erik-
see n telistis s::.

Tutkirnukscn analyysi.raihcr:ssl kiytcttiin criin kchdin rnittlusvilincin.1 ns.

yhdistcttyjrl rstcikkomitt reita. Niidvn avulla on raahdollista yhdistiiJ. usci-

ta cri kysymyksi:i yhdeksi rnli,air:ityn kohdan rnittnriksi, jotloin tulcs sa:daan

luctettavarnr:raksi kuin nritattaess: kohdetta vain yhden tai uscarnpicn cril-
listcn kysyrnystrn :vulla. T:issd k;iytettiin scki surnrir"a-astcikkoa ctti ka-

s:utuvia cIi kumuiatiivisia astcikkcjr. Etuliite trsui-ni-narr ja sana Itk:sau-

tuvarr viittaav:t mittarien leatirnisperiaattcisiin, joita selostetaan tarkern-

rnin tekstissl ac,. kohCissa.

II AN,..LYYSIN TULCKSET

6. MITA YLEISO TItrTAA TYOELAKEJARJESTELMASTA

6. 1. Tietcisuus tvdel:ike lakicn olcroas s aclc st:

Haastattelulomakkce n kysyrnykscssS I (vrt. liitt 2) pyrittiin sclvitteirneian

sitd, rnissai rniairin ylip;i.1nsli cllaan tictcisia tydcieikelakien olernassaolos-

ta, kysyn:i1l1i ovatkc vast:rajat kuullect tai lukcncct n:istd laeista.
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Taulukko l. Tietcisuus tvdeldkelrkien olernassaoiosta. Vastaa jat To kunkin

rlrhroiin kaikista vastaajista. (Suluissa lukumdtirdt, joista pto-
scntit on laskettu. )

Onko kuullut tal lukonut
tytieliikelaeista

lEL- ja lEl-Wiinteklj6t
lYijn-
antajat

Lakien plirin
u1kopuolella olevat Kaikki

vht.niehet
(M)

naiset
(N) yhteens6 I'i vht.

fulId, nutta vain lEl:std
Ky11ii, uutta vain LEL:s{i.

KyI15, kunnastakin lalsta
Ei kunuastakaan laista

10

3

68

19

15

3

E.)

30

1z

3

62

23

9

7

75

9

o

0

66

28

4

1

49

46

,
1

5'
39

2

5s

32

Thteensa ($) 100 100 100 100 100 100 100 100

o57) @il $62) (+c) (29e) $6t) @62) (1 468)

Taulukossa cn TEL- ja LEl-ryhrnlit yhdistetty, siUa rnitAcin selvid eroia

niiiden ve1illA ci vastauksissa ole. Tosin TEL:n piiriin kuuluvat ovat vas-

tanneet vaihtoehdon I ttvain TEL:stiitr rnukaisesti usearnrnin kuin LEL:n
piiriin kuuluvat, kun taas vaihtoehdon 2rtvain LEL:st.irrkohdalla tilanne on

pdinvastainen, rnik5 onkin luonnollista ja odotettavaa.

Ryhrni;i ei olc taulukoega jaettu alaryhrniin asuinpaikan Erukaan, sillAi sen

e i havaittu vaikuttavan tulokse cn rnis sai;in Pe rus ryhmtis st!.

Kokonaisuutena ottaen voidaan Banoa, ettii kumrnastakin laista on kuullut

tai Lukenut yli puolet vastcajista. Parhaiten ovat niistd selviLlti ty6nantajat'

Merkittaivii ja jo koetutkirnuksen yhteydcsszi havaittu seikka on miesten sel-

vdsti naisia parernpi tietoisuus sekii lakien piiriin kuuluvilla ettS ulkcpuoli-

si1la.

6.2.6 Tv6eld'kelaeictr toisten tiedon taso

Kyselylornakkeen kysyrnykset 6 - 25 rnittaavat kaikki tavallaan yleis6n tie-
toja ty6el?ikejflrjestclmtist:i. Suurin osa naiistd kysyrnykeistd voitiin esitt5d

luonnollisesti vain niille, jotka kysyrnyksess5 1 ilrnoittivat olevansa tietoi-
sia ty6eldkelakien olemassaolosta, joten seuraavassa esitettSvlit tuloksct

on saatu tzirndn ryhrntin puitteissa. Analyysin ulkopuolclle j5eivdt siten teis-

sd nc henki16t, jotka eiviit ol1eet tietcisia edeo lakien olsrnassaolosta eli n.

32 % kaikista vastaajista.

a
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Tyocld.kelacistl ti,:tcistcn ticdon tagon rnittaus suoriietliin niin, ctta l<yscly-

lcmakkccn kysyn:yksisti 6.1-, 68, 7, B, 9, I0, l1 ,ia i3 l:adittiin yhdistctty

ticdon tas:n rnitt:rri. ldittari r:kcnncttiin ns. suirllrrf -astuikcn t:paan (1).

Surnrna-astcikolla tarl<ciLetian yksinhcrteicesti roitta:ri:, jonka ant:rna tu-
1cs cn nrittarin osien antaraicn pistcm.Sj.rien surrrrna- Mittarin csina cvat

teissS. i,rn. liysyirryllsiin :nnctut vastau!<sct" l.1z arvcstcltiin airt:rnalla vas-

taajallc aina y[f,;n osakysyrnykscn kchdalla taycin oilicasia vastaukscsta ?,

osittlin oikeasta L ja tiysin v;iitristz vastaukscsta 0 pistctti. Kysyrnysten

B ja 13 kchdalla anncttiin tcsin vain jckr'Z tai 0 pistettri. Kurl<in vastirajan

kckonaispistcrruiiirii s:atiin laskcrnalla yht:cn hi:nen eri osakysy:nyksist:i

saamansa pistcct. I'Tain jck:linen sai pisteitii vilill;i C - 16 p, jolloin vas-

taajat void:an panna jirjcstyksccn sitcn, ettli rniti l.:orkearnpi cn pist:rruiI-
ri sitii parcrilirrt.t cvat tiedct. Taulukoinnin yhtc,'d,l,sslt luol-.kien 1uirurn35-

ri5 kuitcnkin supistcttiin niin, ctt5 lcpuilincn ti:dcn tr-Locn astcikko esitct.iSn

kohniluokkriscn:. /,stcil<cn p:itcvyytti kcntrolloitirn ns" osatcht5v.lanalyy-

sin avu}la scl<a vcrtaai'naIla slatuj: jal.cauturnia tc,clennik6isyysjaka.uturnaan,
joka saataisiin va.st:ustcn pcrustucssc. systcrnaattisccti a:.vaairri-scen. As-

tcikon havaittiin tlyttiv:in tyyCyttsv:r3ti sillc :sctcttavlt vaatimuksct. iaa-
vutettujcn pisteird'arien rnul<aisista j:kauturnist: v'-,idaan nyt saada yleisl.-uva

vast:-ajien c1.j1.-c1;kicn tunternisesta (kuvir: 1 ja taulu,kk: Z). Kuviosta I on

j.itetty pois ty5nantajicn tiedot ryhrnd.n picnuudcn :incr:-ttarnan sckaannuttavan

s atunneisvaihtclun vucl:si.

Taultrkko Z. Tv6eiakclakc ie ltoskovan ticdon taso. Vastaa jat % tyoclSkclaeista

tictcisten kokc lukurn:liristi. kussal<in ryhrnissii. (Suluissa luku-

rn,i5r,{t, ioiete prisentit on laskcttu' )

a PisteitS-
TEL + LEL

lYiin-
antajat

Lrikopuol ise t
Kaikki
vht

M vh t. Ti vht.

0- !(huonotieto)
6 - 10 (keskinkert. tieto)

11 - 15 (hyve ti.etc)

)3

,3
t,t

100

5-l

14

3

39

q0

11

20

6,

1'

45

it
4

5,4

?i

6

5)

4t

6

46

46

8

Yhteense (S) 100 100 10c '100 '100 100 100

(t),Osirn. .Cs;<c1:: Scsiologien tutltirausrncnctclur.It I"

(296) (146) (n+z) (40) (216) ('io5; $21) (1 oo3)

c" 45 -"
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KUVIO 1. Ty6elHkelaeista tietoisten tiedon taso

Saavutetut vastauspistemHeirHt nyhmittdin
eo ryhm;in
vas taai is ta

20 eo

= TEL+LEL tydntekijdt (442)

= ulkopuoliset (521)

Is% r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,
I
,
I

\

10%
)r

t
,
I
,
,
t
,
I

s%
I
I
i
I
,

I
)

10 po
Vastauspisteet

\

\
\
\
t
\
\
\
\
\
L -t

t
\
\
I
t
\
\
\
\
L

\
\
\L*a

0p.(Huonot tiedot)
5 p. 16 p.(Hyvlit tiedot)



6.3.

Taulukosta nahdziin, utfS parhairnp:an tictoluokka:n sijoittuu v:in B o/o kai-
kista vasta:jistr- ja hucnoirnpaarr r',,6 % kaikista. Tauluhcsta ja kuviosta ha-

vaitaan lisik-si, utta ryhrnicn vaililld on ticticn tlscssa huornattavia croja,
jotka ovat oarnansuuntaisia kuin nc ,lrot, jotka saaLiin <,dc11;i kysyrnyksen I
kohdalla mitatt:csso tietcisuutts tydclzikel:kien olerrrass:olcsta: tyonanta-

jien tieCot cvat parhaat ja lakien piiriin kuuluvicn tie Cct taas paremrnat

kuin ulkcpuclie tcn. IvIyOs td,ssci havaitaan lis:il<si micstcn ticdon tason ole-

v3n parernraan ku.j.n naisten.

Taulukcsss ? on yhdistctty asuinp:iktn rnukaiset :l:ryh:neit, silli niiden vil-

lill;1 oli sclvii croja ainoastaen ulkcpuolistcn ryhrnSssS. Ylcisrnainintana

tcdcttal<oon jo tassi. yhtcydcss:i, cttei asutuskeskuston vastaajat tunte vat

ylcensd ty6clikelait rnaascutulaisia parernrnin, joka h:vaiirtc koskee eri-
tyisesti rrlkcpuolisten ryhrnid,.

Tiedot eri ik:i- lr soslaalirvhrnissa

Eclcl1d. on tarltastcltu ticdon tason v:ihtclua rrrrrt. vacteejien :suinpaikan ja

sukupuolen rlukaisissr ryhrnissS. On kuitcirkin rnuitakin tekijoit:t, joiden

voidaan odotte: sclitt;ivin tictojen vaihtclu:. NiistS taustamuuttu,iista on

tutkittu crityisesti v:staajicn id.n ja scsiaaliryhrniin yhtcyrtS tietoihin.

Voitanccn otaksu:r, cttS vanhcrnrnat hcnkilcit ovat r'eotivoitunect elaikctiedon

hankintaan voirnakkaarnrain kuin nuorcrnrnet, silL:i ainakin el;ikeiSn laihcs-

tycssl kail<cti tunn:taan huclestuneisuutt: toirnccntulon turvaarnisesta tule-

vaisuudcssa, Tailld perustcclia voiteisiin siis olr:tt::, etti vanhernpien hen-

kil6idcn ticcir:t ty6cl,:rkelarj)ista ova'c pircrirr:r.:i: kuin nu':rempicn.

Toisena olctukscna voidaan pitd'i viitctt:, ctt;i ;lakctiedcn taso on yhtcydes-

s5 vastaajicn sosiaaliryhrnitykscen. Usciss: sosiclogisissa tutkirnuksissa

cn nirnittSin todettu ticclolliscn aktiivisuuden ja si.ristys- tai koulutustf,son

vdlil}d. vallitscvan positiiviscn kcrrclaaticn, ja sivistys- ja l<oulutust:so

taas korrcloi voiraakl<aasti sosiaaliryhrndn l'.anssa.

Lrihdettiess2 tutkirnaan ticdon tason yhtcyksiS cdcll5 rnainittuihin ja rnuihin-

kin jlljernpan:i rnainitt4viin tekijciihin, rnuutcttiin ticdon tason asteikon luok-

karajoja niin, cttS lucitat saatiin tasaiscrnrniksi j:r picnii:apiiiinkin luokkaan

kyllin paljon tap:uksia. Neiin tultiin seuraavsan luokituksecn: 0 - 4 pis-
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tettd = huonot tiedot, 5 - 7 pistcttl = lccskinkertaiset ticdot ja B - 16 pistet-

t5 = hyvzit tied.ot. Vastaajat, jrltka eiv5t k/syrnyksen I pcrusteella olleet

tietoisia edes lakien olernassaolosta, ovat tiedoiltaan tavallaan vetrattavis'

sa varsinaiscssa tiedon tason asteikoesa 0 - 4 pistctta gaaneisiin. Ntimzi

ryhrniit onkin yhtcyksien tarkastelussa yhdistetty toisiinsa sillcin, kun ja-

kauturnat eivit olcnnaiscsti eroa toisistaan. Muulloia on tydeltikelaeista

tdysin tietairn:itt6mi;i pidetty ornana tietoluokkanaan, josta seuraavassa kdy-

tetdain niraitystzi tietSmtittdrriit.

Analyysia varten jaettiin vastaajat ikd'nsa, pcrusteella kahteen ryhrndiin,

IB - 39 vuotiaat je 40 - 64 vuotiaat, ja tutkittiin tietoja ndiss:i ryhi:rissei

(taulukko 3)"

Taulukko 3. TvOe ia koske vat ticdot s s:i 18 3 9w- ia
40 - 6t, v. Kaikki vastaajat (t pt).

Tiedcn taso
Ikd Yhteensd

kpl
18 39 v. 4O-64v.

Tietzimiittdrn5.t Z
z

I
I

2
B( )

255
(z4e)

467

Tietopistcitai:
0-4

L34
(r+r)

T6B
(16r)

302

5 7 r91
(rar)

r97
(zot)

3BB

B I6 r48
(ras)

163
(1 66)

3tl

Yhteensii 6Bs 783 I 468

. Nz = z.LL < o o. 05 (2. or)

(Suluissa olcvat lukurniiSrdt on laskcttu riippurnattornuushypoteesin perus-
teella, ts. ndrna luvut saataisiin, jos taulukon rrr.uuttujat olisivat ttiysin
riippurnattornia toi sistaan' )

)
Koska l"-oruo jaiii allc testausrajan, todetaan, ettii taulukon muuttujat eiveit

korroloi kcskenaiin (Sotrtcpzieitoksen riski 5 %). Aineisto ei siis teiss;i kohdin

arura tukea ensimrn5iselle oletukselle, vaan tiedot ovat sarnantasoisia kurrr-

rnaseakin iklryhrnassai. Tarna johtcpziaitds ji.i voiraaan rnyds tutkittaessa
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yhteyttJ eriksi,cn tyciolSkclakien piiriin kuuluvicn ja ulkopuolistcn ryhrniss5.
Saavutettu tulos ci tictcnk.i.5n kurnoa rnahdcllisuutta, ettai csii:n. huolcstunei-
suus tulevaisuudcn suhtccn tai ticdon hankinnrn aktiivisuus vaihtclisivat i5n
rnukana, vaikka itsc ticto cnkin ihiryhrnissi, sarnantasoista.

Tciscn olctuksen rnukaan olisi ticdon taso yhtcylcssJ v:sta:jien sosiaali-
ryhmityksccn. Yhtcydcn tutkirnista vartcn vastaajat luckiteltiin viittccn so-
siaalifyhmSain. Luokittclu trrp:htui hayttiicn apun: Hclsirrgin kaupungin ti-
lastotoir,riston julkaiscrnaa sosiaaliryhinitysrnallia, jcka pcrustuu cri arn-
rnatticn nauttirnrln yhteiskunnalliscen ervonantocn. Pcrustccna kiiytcttiin
tdssi tutkiinukscssa kunkin vasta:.ian ornaa arnrnat'ci:. Vastaa jrt sijoittuvat
siten scsi:aliryhiniin I - IV scsiaaliryhmitysrnallin yksityiskohtaistcn oh-
jeiden rnukaiscsti. Kcrkcimpa..n sosiaaliryhrniin I sijoittuv;rt ylccns:i joh-
tavassa asernassa olcvat yrns. Seuraavaan ryhr:rdin I I pienyritt;ijeit, tyon-
jchtajat, ylernpi tcirnistchcnl<ilosto, rnaanrriljclijdt jnc. Ryhrn:izin II I teas

scllaisct kuin arnrnattitydntekijAt, aicmpl toirnistohcnl<ilost6, pienviljclijit
jn,,.. seke ryhrrui:,r-r IV apu- ja sekatyontekij:t yrns. ./irnrnatittornat pcrhcen-
jziscnct (esirn. I<ctircuvat), opiskclijcrt jnc. sijoittuvat iaallin mukaiscsti
sckaryhmiid.n V. T:irnl ryhrni ci olc rakcntecltaan cndi niin horrrogccninen

kuin cnsirnrniiisct nelja ryhrnS,:i, si[ei siihen tul,cvat vastaajat vcivat vaihdel-
Ia csirn. koulutust:scltaen huornattavasti. |triinpa. scurl-lvassa ei scsiaali-
ryhrnaiS V vcida kisitcllai lcogiscsti elhaisirnpanl ryhrnlnai, va3n oletusta cn

tutkittav: crn. ncljSn scsiaaliryhrniin puittciss:, ja ryhr:'ra V sisillytetteivii
rauilla kcinoin .:nalyysiin,

Taulukiic 4. TvoclAkclal<cia i.-cskcvat ticdct vastaaiicn rrnan srrrrnstin arr/on-
annon pc ru stc c IIa rnuodc s tctui s s a s o s iaaliryhrrris sa. LukurnSiireit
'kpl.

Tiedon t:.sn

Ti e tdni ttijnui t 4;a

(58)(1r)

TletopisteitS: 1lt 61

0-4

)- /

8-15

95
(st )

0r)
oo

C:l)(1-t) $6)

o,
(21)

9r,
(n)

2'.t

(18) (7e)

(,,1

Gt)

tz)
(121)

104
(106) 

i

Yhteensii 296 934

X = 48. 99 > oo. 05 (15. 90)

I iI III IY

Scsiaaliryhr:ri
Yht
kpl

21'67
(+o )

178

,3
,r)

292

396 115
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Taulukon rnuuttuj:t korreloivat positiirrisesti, ts. rnitei korkeampaan sosi-

aaliryhrm5,En vastaaja kuuluu, sitd parernnlat ovat tiedot. Toinen oletus

saa siis triss5 tuhca. Tulcs pitiiii paikkansa rnyos crikseen tyoelzikelakicn

piiriin kuuluvicn kohdalla.

Kuva tietojen ja sosiaaliryhnritykscn rdilisest.i suhteesta tarkentuu hieman,

kun otetaan rnukaan vielii scsiaaliryhrazitin V kuuLuvat vastacjat ja tarkas-

tellaan erilaisen tiedon ornaavien vaotaajien proscnttisia jakauturnia sosiaa-

liryhmittaiin.

Taulukko 5. EriLaiscn ticdon tason r:rnaavicn vastas iien iakautumat so€l1aa-

lirvhrnittltin. % vastaajien kokonaismaicireist;i kus s akin sosiaa -

liryhroii s sii.

Tiedon taso Sosiaaliryhm;i

I II III IV v

Ticttim;ittcirn;it
0-4 pistcttd
5-7 il

B-16 n

6

2l
33

40

16

2l
'), )

31

24

19

31

26

38

I7
30

l5

,n.t,

7,3

IB

12

Yhteensa (fl0) 100 100 r00 100 100

Taulukon luvuistc naih&iiin rniten t;iysin tictdmtittiraien suhteellinen rn5Srii

Ii sd.:intyy s c lvd sti s iirrytteie s sA kor!(e arnroista alerapiin s o s iaaliryhmiin ja

vastaavasti hyvdtictoisten (B - 16 pistettS) r-ndirl pienenee. Sen sijaan heik-

kotietoisia ja tiedoiltaan keskinkcrtaisia vastaajia on cri sosiaaliryhmiss;i

suhtecllisesti sarrrilssa rndririn - lukuunottarnatta scsiaaliryhn:5d V- Ryh-

rndn V vastaajista on noin puolct tziysin tickira:ittdrniS lakien olernassaolos-

ta. Tzim5n soeiaaliryhrnain vastaajillehan oli ominaista palkkatyOstzi syrjais-

setolo (kotirouvat, opiskelijat, elake lziiset, tyottomlit jnc. ), jolloin kiinnos-

tus ty6elskelakeja kohtaan on ilmeise sti vihiiist:i'

iVIinkSl:i sicta esioista ticto ia cn cniten i;, vihitcn5..i

Tiedon tason astcikon pistcrnaiiirien perusteella ei voida suoraan ptieitelld
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rninkdlaisista asioista tiedetzi5n rninkahin verran. Siksi onkin syyki tarkas,
tella tcitli hicrnan lShernrnin. Huornion kohteena ovat vieli seuraavassa sarnat
asiat, joiden perusteella tiedon tason asteikko laadittiin. Yhtenei rrrittana eri
kohtien su-hteellie e sta tunternuksesta voidaan pitSai sitd., kuinka paljon kuhun-
kin kysyrnykseen cn annettu tiiysin cikcita vastauksia, ja asettaa kysyrnykset
jarjestykseen tairnain rnukaisesti (t:ulukko 5).

Taulukko 6. Tiedot tvoelSkei:irie telrn5n eri liohdista. Kunkin kysymyksen
kr:hdalla tlysin oikean vastauksen antancet % tydellkelaeista
tictoisten koko lukuineiairaista.

I(uinka lc:iv tw6nte iein ic ansaitsernan TEL:n rnukaisen elSkeoikeuden. ios

Kysyrnys
n:o Kysyrnyksen aihe Tdysin oikeita

vastauksiA %

1l l:.
tl B

I
7B

l3
o
a)

'7 I-
l0
6 I'-

6B

Tlil,:n rnukaisen elaikccikeuden koskei, rattcmuus
LE L : n rnukai s en e l;ike oikeuden ko s ke nrattornuu s

Vanhuuselzikeik:i
Palvelusaikavaati:mus LEL:n piiriin tulerniscksi
trlikl.rciden raheitus
Llkien pi.iriin kuulurnisen alaikSr:j.,
Palvclusaikavaatirnus TEL:n piiriin tulernisel<si
liliikkeiden suuruuteen vailqrttavat seikat
TISL:n takaarnat ctuudet
LEL:n t:kaalnat etuudet

74

57

5Z

43

40

34

30

20

1C

6

hzin vaihtaa tvdoaikkaa? Entzi L,EL:n rnukaisen oihcuden? N:iin kuuluivat
kaksiosaisen kysyrnyksen ll A- ja B-kchdat, joihin antoi tiysin oikean vas-
taukscn 74 % ja 5? % tyoel;Xelaeista ticroisista vastaajista. Ty6e{rikejar-
jestelrruissit tcteutetun koskeraattornuusperiaatteen sis5ltri cnkin ornaksuttu
em. Itohdista parhaitcn. lihka. help osti ornaksuttavissa cleva tieto vanhuus-
eliikeiaistd tiedetSSn rnycis jokscenkin hyvin. Toisealta taas on taiysin oikean
vastaukscn zrntar::.incn niinkin keskeiseen kohtaan kuin lakien takaarnat etuu-
det ollut harvinaista. N;i:: iirliin cn vaikeuksia tucttanut csirn. elzikkqide!
suuruuteen wai vien seikkoien oikea luettelointi. Seuraavasea kappa-

,'i

i.l
rll

H
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lee s s a tarktstellaan yksityiskohtaisemmin eri kyoyrnyksiin annettuja vas -

tauksia.

6" 5. Mi"nl'.iilaisi.a cikcit:. 13 vaarla tieto ia vc.llitecc

6.5.l. Ticd:n ttc -rn rnittaukcecn liittyvien osakysynyctcn tlrk:stelua

Kysymykscssei (', A (vrt. kysclylornakc liite 2) pyydettiin vastaajia mainit-

semaan, rnit5 etuuksia TEL tatrraa lain piiriin kuuluville. (Vastaajille nziy-

tettiin luettelc, jossa oli irrainittu 9 crilaista etuutta, ja nziiotS heid5n tuli

nimetd TEL:n rnukaiset. ) Koskl saITIa vastaaja s:attoi mainita useita

eri vaihtoehtoja, laadittiin vastausten perusteella taulukossa 7 esitetty

luokittclu.

Taulukko 7. Miti etuia TEL takea. Vastaajat % tyOeLllkelae ista tietoisten

koko lukurnaizirtistd kus sakin ryhituis si.

Tdysin oil,.ean vastaukscn (vanhuus- jc ty6kyvyttcirnyysel;ike) antaneita on

rc % kaikiste. R.yhrnicn vaililli. on vastauksissa kuitenkin jonkin vcrran ero-

ja, kuten taulukcsta naihdJSn. -/:laryhrnien }cohdatla esiintyviit t:issSkin ne

erot, jotka ovat usein esiintyviti tictoja koskevissa kysyrnyrksissii: utrkopuo-

lisilla on asicj.sta heikoin kiisitys, rnicsten tiedot ovat naisten tietoja pa-

rerntrrat, ja asutuskeskuksissa asuvat ovat parerm'pitictoisia kuin rnaaseutu-

l'lalnitsee TEL:rtl
TEL

LEL 1liio+
a,ntajat

Ulkopuoliset Kaikki
vht

M l{ vht. as.kesk. naas. vht.

Valn varhuuseLdke

Vain tydlcyqyttdnYY se ldke

Vanhuus- + ty6kYv..eliike

Vanhuuseldke + viiiird vastaus

g6lryv.el5ke + vdiirii. vastaus

Vanhuus- + tydlryv.eliike + viibrii vast

Vain vi6ri6 vastausvaihtoehtoja

Ei osaa sanoa

11

10

17

1'
't 1

't8

o

10

I
4

11

26

11

2A

13

7

10

B

14

20

11

18

10

9

't0

L7

11

9

7

1'

13

18

I
t2
15

'10

,c.

15

,
10

11

,
11

16

11

18

12

16

9

12

4

6

17

I
20

Lq

10

o

7

10

'14

'12

17

21

10

9

10

13

13

15

14

16

Yhteensii (6) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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lai s ct crityise sti ull<opuclisten ryhradss:i.

Suurin csa vagtaajista on kylla rnlininnut jokc vanhuus- tai ty6kyvyttdmyys-
el;ikkccn tai kurnrn:nkin, rnutta taysin oilieat vaihtochdot on valittu trpareit-

taint' cikcin v;-in harvoissa tapaul<siss:. Mclko usein cn rnainittu joko v:in
vanhuuselSkc tai v::i.n tydkyvyttornyysclSkc tai - rniir: on vie15 t:vallisern-
p3f, - on tuctu csiin niiden Lis.iI<si mlro: izruit:, ty6eliikclakeihin kuulurnat-

c:r:ri:- ctuul<si:. Ttysin v55ria j: e i os33 s'r.nc: v:stluksi: on lisdksi yh-

tccnsl 30 % k:ikistr.

Kostrra vasta::jat cvat uscin sckoittincct TEL:n Lak;:arnet etuudet erilaisiin
rnuihin ctuuksiin, voids,u kysy;i initl cLiv:t n.1i-nd. v55rit v:ihtoehdot. T.i-
hzin kysyrnyksccn void:i,n v:sttt:: taulukon t :.vu11a.

Taulukkc B. i!{ita ctu.i: TEI, tal<:a. Tvoeli trrclaeist: tictoistcn v3stlus -
iaitauttrr:lat aliiupc rf,is luokitukscn muli.aic.:sti. iiri vaihto-
ehtc jcn osuus % l<:ihkicn vastauksissr ::nainittujcn vaihtoch-

tojcn yhtcisrnei:irdst5. (;J:ma vastatr:: cn vrinut rnrinita usci-
t: cri v:ihtcehtoja. )

M:initsec TliL: sta TEL, + LEL Tyonent. U1kcp. Kaikki
yht.

Vanhuusel1ke
Perhc -c15ke

Slirausk,3rvaus
Ty61<yv. elaike

H:uhusavustus
T apatur:zr:korvaus
Ty6ttdnryys:-vustus
Huolto:vustus
K:ns rne l:il--e

Ei osa: slno::

Z7

5

15

24

?

I

5

)

7

5

z3
/

11

33

Z

6

9

5

5

20
/)

L{"

ZZ

2

c
O

o
<J

3

tL

z1
5

t5
Z3

)

I

7

..)

oJ

Yhtccisa (%) ICO r00 ]00 I00
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Vdtirei.nd vastauksena csiinty)f selvaigti cniten jcka ryhm;issii sairauskor-
vaus - liekci sittcn sairausvakuutus ollut nfi.idcn vastaajien rnieless,i vai

onko itse asiassa tarkoitettu tydkywytt6rnyyseltikettti ja cekcitettu vain ni-
mitykset? Muita vaiairiS etuuksia rnainitean jokseenkin tloaiscsti kaikkia,

lukuunottarrratta hucltoavustucta ja hautausavustusta, jotka csiintyviit vain

harvois sa vastaul<s is sa.

Kysyrnyksen 6 B-kohdassa tiedusteltiin kzisityksii LEL,:n takaar::ista eduis-

Taulukko 9. Mitii etuia I+4L takaa. Vast:a jat % tydcl;ikelaeista tietoisten

koko lukurniiaireisti kus sakin ryhmiiosS.

Ma:lnitsee LEL:std
TEL + LEL IVtjn-

antajat
Ulkopuoliset

Ka:ikki
vht

as.kesk maas. vht as.kesk llaas. vbt.

Vain vanhuuseliike

Vain tyijlcyryttdnyy s eliike

Vanhuus- + tyd,Iqfv.elike

Vanhuuseldke + vdeirii vastaus

Eokyv.eliike + vddrd vastaus

Vanhuus- + tyolcyv.elZike + viidrd vast

Vain vii?iri6 vastaus ihtoehtoja

Ei osaa sanoa

10

5

10

11

5

10

n
29

14

b

14

11

6

't7

g

8

9

12

8

B

22

24

B

20

I
12

'10

,
12

25

10

4

10

7

E

tt

)4

6

B

1

1

11

34

35

I
7

4

5

g

4

29

34

I
8

6

B

9

6

25

30

Yhteensa (f) 100 1C0 100 100 100 100 ioo 100

Vastaukset ovat sarnansuuntaisia huin TEL:n etuuksia kysyttiiess.i. Tdysin

vEiari:i vastauksi: ja ei o6aa sanoe vastauksia on vain viela enernrntin kuin

TEL:n kohdllla. ./rsuinpaikkaryhmien vdli115 on t;issd eroja izryos lakien

piiriin kuuluvien ryhrniissfl. Taulukossa eivlt neiy TEL + LEL -ryhrniissd
rnics- ja naisvastaajien erot, jotka kuitenkin cvat ih::eiset. Sekd asutus-

keskuksissa etti rnaaseudulla on micsten tieto taiss.ikin naisten tietca parern-

Paa.

LEL:n kohdalla rnainitut vaidriit vastausvaihtoehdot olivat ray6s satnantapai-

sia kuin TEL:n kohdalla - sairauskorvaus oli eniten tarjcttu vaihtoehto.
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Scuraavaksi cnitcn t::rjcttiir: tap:turrnakcrvaugta. Muita vai;tri5 vaihtcchto-
ja oli joksecnkin t:saiscsti slrnassa suhtecssa kuin TEL:st:i kysytteicssS.

Tydclaikkccn suuruutccn vaikuttavien s eikkojcn tay s in oikc: nimedrnincn

tuotti niin ik55n vaikcuksia. Scuraavass: taulukossa 10 csitet5:in vast:us-
jaka.utumat l<ysyrnyksccn 10, jossa ,4s11:'ji: pyydettiin crileisia vaihtoehto-
je sis:i.Lt:ivdstd lucttclcste rnainitscrrraan tyoelaikkcidcn suuruutecn vaikutta-
vat scikat.

Taul.ukko I0. Elaikkcidcn suuruutc n veikuttavat scii<:rt. Vastaa jet % tyo-
cldkclacista tictcisten koko lukurnaiiriist5 kus sakin ryhmliss5.

Useirnr-nat vastaa.jat ovat td,sszikin kyll:i rnaininirect jomrnankumrnan cikcan

tekijdn (palkka * palvelusvuodet), rnutta vain n. ZA % l<aikista on rnaininnut

ne parcittain eli t.iysin oikein. Kurnrnankin cikean tekijzin rnaininneet ovat

Iisdksi uscin hairahtuneet tuornaan esiin rnycis :siaankuulurnattornia teki-
j6ite. N;iista tarjottiin eniten v:ihtoehtcja tttulot ja ornaisuus elaikeaikanarr

ja trperhesuhteetlt, jctka on ilrneiscsti cpittu kansancld.kkeist5.

Kysyrnyksen ? ri-kohdassa ticdusteltiin sit5, kuink: k:uon tytintekijln tulee

vast:ajan kzisitykscn rnukaan clla sarnan ty6nantajan palveluksessa tullak-
seen TEL:n piiriin.

Mainitut vaotausvaihtoehdot TEI LEL Ty6n-
ant. Ulkop. Kaikki

yht.

Vain ansaitun paltrtan suuruus

Vain palvcluswucsicn 1u1<urna!5r5

Vain palkka * palvcluswucdct
Falkka * vuid.rl vastaus
Palvelusvuodet * vziElrti vastaus

Palkka * paiv. vucdet * vSziri vast.
Vain vlid.riS vastausvaihtochtoja
Ei osaa sanoa

r6

il.
25

7

3

18

7 .A_

5

2)

<'

LZ

9

rn

IZ
o

i8

30

18

z

1)

IC

7

t7
l0
L7

II
5

l3
l9

o(J

IB

l0
7-0

10

i5
t6

I

Yhtecnsa (%) t00 r00 100 100 100
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Taulukko 11. Falvelu s aikaveatirnu s TEL:n piiriin tulcrniseksi. Vastaajat

% tytietat<elaeista tictoisten koko lukumii;iriistai kussakin ryh-

ndtssii.

Vas tausvaihtoehdot

TEL

I"EL
l}ijn-

antajat

Ulkopuoliset
rtuikki
vht.as

kesk ltaaar vht.
as.

kesk. Oaag. vht.

Ituuluu heti lain Piiriin
0ltana sanalla tydnantajalla I kk

il rr t' 5kk
rr tr n 1-2_\k

tr tr ,, 5 v.
rr r ,, 10v.
x tl. lt 20 v.

Ei osaa sanoa

19

8

32

19

4

1

4

't3

4)

4

6

2

2

12

21

7

?6

15

5

1

3

13

25

13

22

3

,6

LI

13

1,

h
E

2

(

20

I
24

18

6

7

3

14

16

11

26

9

1

,
5

v7

18

10

25

12

3

b

.4

22

20

9

N
72

3

4

4

18

Yhteense (f) 100 100 100 100 100 '100 100 100 100

Oikean vastauksen (6 kl<) antoi 3A % vsstaajista. V;i.tirinii vastauksina esiin-

tyvzit tavallisii:nrnin vaihtoehdot trkuuluu heti lain.piiriintt ja rroltava saroalla

ty<inantajall: lZ kkr'.

Kysyrnyksen ? B-kohdassa taas kysyttiin salTraa asi3a kuin edell5, nautta nyt

LEL:n suhteen. 43 % vastaajista tiesi, cttd ty6ntel<ijai kuuluu LEL:n alai-

suuteen heti astue ss;an pelvelukseen. V5:irin vastonneet tarjosivat useirn-

rnitel I kk:n tai 6 kk:n r:jea tai civiit oganneet laink:.rn vastata tdhSn koh-

taan.

Vastaus jakauturnista kysymykseen ? niikyi lisSksi sinainsd luonnollinen

ornien intressien rnukainen tiedon ornaksurniskyky: TtrL-tyOntekijzit tunte-

vat TEL:n sdiinnokset parcrnrnin kuin LEL:n siiinndkset jl LEl,-ty6ntekijdt

taas ornan lakinsa sadnndkset rnuita parernrnin.

Mika n 11r1ln alai rnls sta

kuutetulla on rnahdollisuus saada vvse lii.kcttui? Neiin kuului kY-

syrnykscn B tarkka sanarruoto. Td.ysin oikec-n vastauksen (tA v.) antoi 34 To

vastaajista, rnihirl lisei.ksi saivat kannatusta rnycis l6 vuodcn ik;iraja (22 %)

ja sen jailkccn Zl vuotta (f t 7o). Lisaksi annettiin hajavastauksina joukko
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rnuitakin luku.ja.

Kysyrnykscssc, 9 vesta:jia pyydcttiin nimc5rn:i5n jc.ukcsta erilaisia ikivuo-
s13 SC, minkei ikeiisenai tycintekiiii likaa saade ty6clSkelakien rrukaista van-

huuseliikettd. Oike an il<5rajan (55 v. ) tiesi taissS' jo yli puclet v::staajista.

Vidrind vaihtochtcina rnainittiin tavallisirn:nin 55 vur.lttl alhaisemrrr:t iit,
kutcn 63 ja 50 vurtta.

Ty6elikkcidcn ra-hcitus cli kysyrnyksen l3 :ihecna j: sandut v:staukset voi-
daan luokitella taulukon l2 osoittarnalla tavalla.

Tlulukkc 12. Kuka t::i kctkzi rnaks:vat kust;nnuksct. Vas taaj;t fo tyr;e1ike -

tictcistcn kokc lukurnS5rtistl kuss::kin ryhrruissai.

Kustannustcn rn:ks l. j: TEL+I,EL Ty6nant. Utkop. Keikki

Vain tyonantaj:t
Tyon:n[ * vijlr;i vast.
Vlin va..iri,i vast.

Ei osaa strnof,

45

36

L4

1,

6e

z0

t0

2t

35

1'rLJ

()

40

35

lc)

6

Yhteenss (%) 100 100 100 !00

Noin l/+ t<atkicta vactar jista on rn:ininnut tissli ryon:nte,iat, rnutta silti on

tSysin cikeit: vesteuksie vain 40 % k:ikist:. Tirni johtuu euurelta osalta

siiki, ettd varsin usein on rnainittu tyonanta,jien Iis:iksi rnuit: kustannusten

rnaksajia. Tallaisia sckaannuksi: ilrnenec runs:alla kc;Irnannekselle lakicn

piiriin kuuluvista ja uLkopu.,licist:r. Muin: rnaksajina esiintyv5t niiissd vas-

teuksissa uscirnrniten tyontekijit ja valtic'. Sen si j:ar-r rnuin: vestausvaihto-

chtcint ollcct K:nsanelskelaitcksen j: kunn:t rrrr:initsi vain picni osa vtrstia-
jista.

6.5.?,. Siirtymincn LEL,:n piirista TEL:iin, elSkcvakuutuksen j;irjestaimisvel-

vollisuus ja ty6nantajan lairninlytinticn vaikutus

Tiedon tascn rnittauksen ulkopuclclle jai:incist:i kysyrnyksistei tarkastellaan

tSss;i kappalccsse ctsikossa rnainittuja kysyrnyskohtcita, joilla on kullakin
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oma rnielenkiintonsa.

Kysyrnyksen l2 tarkka sanarnuoto kuului: -hjatelkaarnrne . ettii trr6ntekiiS

kuul LEL:n TE tr
ten td.ll6in kaiy eleikkee4? Vastaajille annetut eri vastausvaihtoehdot saivat

kannatusta taulukosta l3 i1rnenev5115 tavalla.

Taulukko 13. Mitcn k5v eleikkeen siirrvttiess;i LEL: n oiiristd TEL:n D11r1tn-

Vastaajat % tydeLdkelaeista tietoisten kokc lukum55r5stti kus-

sakin ryhroits sai.

Kaisitykset t;irniin kysyrnyksen kohdalla ovat hcrjuvia. Suurin ryhm& eli
noin ?/5 vastaajista tosin arvelee oikein, ettii rnahdoll.isuus eliikkeen saan-

tiin voi o}la kumrnankin lain rnukaan, mutta noin kolrnannea vastaajista

a6ettaa ltrnycihernmdntt lain alaisuuden etusijalle. Tydnantajien k2isitykset

ovat muita oikearnpia ja varmempia,

kenen lvollisuutena on englglla1seS ti huolehtia sii ettS

Miten kdy eld'kkeen slirryttdessd
LEL:std TEL:iin

TEL + LEL fydnant. Ulkop. Kdikki

El5kettii voi saada vain lEL:n perusteella
r il fl x LEL:[ rr

tr n I gskd TEL:n ettd LEL:n perust.

Eldkettii ei saa lainkaan

Ei. osaa saloa

34

5

45

1

15

28

60

0

12

34

6

37

1

22

34

5

41

1

19

Yhteensa (',J) '100 100 100 100

Kysytt5esszi

tv6elzikelakien mukainen e tulce ionkin tvdntekiiein osalta ier-

IeS ksi (kysyrnys 14) havaittiin, ettS yhteensa 66 % vastaajista rnainit-

si tdssd tycinantajan, lakien piirissii olevista tycintekij$isfti iopa 7O lo ia

tyonantajista 74 %.. Muut korostivat erityisesti tydntekijan vclvollisuutta

itse huolehtia asiasta (LB %) ja n. 10 % katsoi velvollisuudcn kuuluvan val-

tion viranornaisille.

Miten ty6nantajan rnahdollinen laiminlydnti elaikevakuutusasian jarjestAmi-

sessii vaikuttaa TEL:n piiriin kuuluvien vakuutcttujen eliike-etuihin? Entli

rnik:i on lairninlyiintien vaikutus LEL:ssA? Vastaajien kiisitykset tdstai olivat
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kysyrayksen I 5 ;-ihcena.

Taulukko 14. Kisityksct el5kc vakuutus3sii1n if,r ie stSmisc n lairninlrrdnnin

v:il<utuJ<sestr TEL:ssa. Vast:a jat % ty6elikclacista tictois-
ten koko lukurndsrC.std kussakin ryhinassi.

Jcksccnhin lucttavaise sti tuntuvlt TtrL-tycintcki,jait suhtautuvan cm. tilan-
tcesccn, sarncin asutuskeskusten LEL,-tyontr:kijzit. Scn sijaan rnaaseudun

L,EL-ty6ntctr<i;3t ovlt selvi.sti p,:ssirnistiscrnpii til:nie l:n suhtcen. Sarn:

asuinpaikk:ryhrnicn .Jrc cn sclv;i rnyos ulkopuolisill:. Mielcn}<iintoista cn

havaita ty6nant::jicn cpivarrna k:is itys tirn5n kysyrnyk s cn kohdalla.

KysyttSc s sl tvOnantai an lairninlvontien vaikutusta LilL:ss5 olivat vastaus-
jakautuitrat suunnillccn sarnanlaisct kuin TEL:n l<chd:lla. Siti croa, mikS

tassa asiass; tcdellisuudesstr on TEL,:n j: LEL:n valill:1, ci n;iin ollcn il-
rnciscstikziain tiedct;i. LEL,-trrcintekijciistzi yhtcensi 3/a % =ntci ornan lakinsa

csalt3 trei vaik-ut:- :nitcnk5Snrr vistaukscn, Z?, % katsoo cl5kl<cen picnencvlin
je Z? % on citd' rniclt:i, cttei cl:ik ;tt5 saa lainkaan. iVlaascudun LEL-ty6n-
tekijiit clivit j511ccn sclv:i.sti varrr\crrrpia <.,liike-r:Cun raenctykscstd kuin

asutuskcskustcn L:f L-v:sta:j:t ern. til:ntccssa. Tyonantajista oli t;iss5-

kin 35 % sfte rni.---Iti-, e ttci lairrrinlycinncilli olc v:ikutust:-, rnutta ei cs::
sano3 vastluksia tuli ty6a--at::jilta vicli cncrnr.riin kuin TEL:st:i kysytt5es-

s;i cli 32 %.

Laiminlydnnin vaikutus
'iEL-e tui-hin TTL

LEL

[6nant
iJlkcpuoliset Kaikki

vht.
rrs .kesk. maas vht rs.kesk naas. vht.

Ei vaikuta nitenkd.iin

Pienenkid eldkettii

Eliiketfi ei sr-a fP-ink.-zirn

Ei osaa sanoa

i8
12

16

5g

24

)

lj+

2)

23

)(
ID

34

211

2(

,c

25

15

,q

C a)

11

'I 3

17

36

14

28

22

45

1)

22

20

49

11

19

Yhteensa (l) 100 100 100 100 10c 100 100 100 10c
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5.3. ?yclcl3hc1:-:rtti, :,'.::a. ,risitys l-.uu1u-rtisest: laL<icn , iiriin s.rLc:i elSkcturva

tyO,::ikasca cnnen j^- nYt

Kysyrnys 2I csitettiin kaikille haastatcltaville ja sen aihecnl oli lyhyeoti,

onko vastaaja kuullut puhuttavan ty6ol5kekortista. llaastatteluajankohtana

oli tietoisuus ty6el:ikel<crtista jo rnelkoiscn ylcist5, silt5 my6ntcisen vas-

tauksctr entoi TEl-tyontekijdiotS. BL %, LEL-tycintckij6istJ 97 To, tydnanta-
jista 75 % sek;i ulkopuolisistakin 50 To.

TyriclSkekortista tictoisilta kysyttiin edelleerr. (tysyrnys ZZ), ovatko he itse

saaneet tydcl:ikekortin. Haastatteluajankohtana vallinnut tilanho selviaa

t:ulukosta 15.

Taulukko 15. Kuinke rnoni, vastaa.ia on saanut tvdclaikckortin. Vcstaajat %

kunkin ryhmain kaikista vastaajista.

(Kysyrnystii ei esitctty niilLc, jotlia cdcll:i jo ilmoittivat, etteivlt he ole
selvilld tyticlaikekortin olcmassaolcsta. )

Haastattcluajankohtaan rnennessii oli rniltei jokainen LEL-ty6ntckij5 jo saa-

nut tydeliikekcrtin je TEL-tydntckijdistikin 39 %. Kcrtin seaneet ulkopuo-
liset ovat saattancct tilapdisesti olla LEL-tycissii, jota kc.utta kortti on tul-
lut.

Erziilnlaisena osc,ittimena tiedon tasosta voitaisiin pitriii rnyds vastaajien
onaaa klsitystS kuulurnisestaan lakien piiriin (kysyrays 23) vetrattuna todel-
liseen asiantilaan (taulukko 16).

Onko saanut tydcJ-Skekortin TEL I,EL, Tydnant. U1kop.

Kyllzi
Ei
Kysyrnystd ei csitctty

39

4Z

l9

93

4

3

z3

5Z

z5

5

55

40

Yhteensa (%) 100 100 r00 r00



Taulukkc 16. V:st:a.:icn .rrra ltisitys liuulur-.ei.scst:lan l-lkicn piiriin suhtces-
s: iodcLlisccn til:ntecsoon. Vast:-: j:"" % icrrn.<in ryhrn;in li:i-
kist': vest:ajist;r.

L:.kion piiriin tcCc;Ilisr,,u<i,-:ss:. kuuluv:t TEL- j: LEJ--tydntcki,jdt cvai rny6s

itso kuulurnis,st,-:;:n jol<scc,ni<in vnrrnc-,;:r ja lakicn piirin ulkopuclcllc ji;ivat
yhti v:rrn.-'j: rruii:cpuclisuudcst.:anrr. TEL:n piiriin kuuluvicn ryl:rndssl[ ha-

vritaan n:istcn rnir:hii r-,p5v:rrnirnn:it kSsityksct, izriki cn lucnnoll.inen scu-

r:us n::.istcn hcik.:rrrrnista ticdcistr". K:ikils: ryirn:iss,rl cn ht',rrnattavs os3

niist.j.kin, j,ttka :Ius s: :c,:itt:utuivrt ty6elil<lllcista tict::rnittdrniltsi, ii-
rn:issut tdss,1 kisitykscn- orrltsta lsrlrrllst:-an lakicn suht:;n.

Niiltzi v:st::.iilt:, j:.tkr katsovat kuuluvens'. tyclclSkcllkien piiriin, kysyttiin
vieli kur:rrzran i:rn - TliL:;r v::i LtL:n niiriin hc rnieli: stai:in kuuluvat
(kysyrnys 24). V;rr::.tt;.cssr vastl:jicn iiisitycti tc,dcllisccn tilantccsecn
voitiin hivaita, :ttl: nc v:,st:avat t..-,isiaan hyvin, t3. vasta:j:t tictdvit jok-

scenl'rin tark:sti kurnrn:n lein piiriin hc l<uuluv:t. i,EL,-tydntekijSt olivat
kuitcnki.n t.1stli :siast: hicrnLn eplvarracmpir- kuiir TE-r- -ty6ntekij5t.

Tyoclrkci"kien piiriin kuulu.rilt:: jr tyonl-nt:rjilt: ticdustcltiin }<ysymykseooiii

52 cliho vasteajien nykyisessei tydp:iit.:ss: c aikl.iscrr.rain (ts. enncn ty6-

c15kel:kien voirn:entuLca) jeir;".,stetty jckin clakcturv- tyontekijdille ja ;os

cli, niin rnitai kautta.

Cm: ki.sitys

Tcdcllin,::n tilennt

Kuuluu = TEL, Kuuluu = L,EL,
,llauuruu/ c1 =

tycin:nt.
Ei kuulu =

ulkop.

iv1 N yht vht. yht. vht"

Kuuluu

Ei kuulu
lli os:a sanc:'

t:i

7

70

11

l9

79

1C

li

B5

1I

lt

JZ
lt:

II
7B

II

Yhtccnsui (%) 100 tc0 r0c IUU 100 100
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Taulukko l?. Aikaisernmat elskeitirjeste1vt. Vastaajat % kunkin ryhmtin

kaikista vastaajista.

O1iko aikaisernrnin tyOntekijdille
jiir je stetty jokin cliiketurva

TEL LEL Ty6nant
M N yht.

Cli, eleikcvakuutus vakuutusyhtids sI
Oli, elzikeg:iitti6

Oli, elakekassa
Oli, ty6nantaja rnaksci clzikkeen

Oli, ci ticdi rniten
Ei ollut jatrjestetty

Ei tied;i oliko jzirjcstettY

A

,t
15

23

9

3A

l5

A

1,

15

IZ

11

z8

2'o

A

4

l5
I.B

9

29

zl

5

0

A
'rt

5

z?,

26

3B

0

5

3

76

l3

3

0

Yhteense (%) 100 100 i00 100 ,100

TtL-vastaajista noin puolct lausuu kiisitykscnSiin, cttd heilld. oli jo aikai-

sernmin jokin eldketurva jlrjcstetty, 29 % ilrnoittea, ettei ollut jairjestetty

ja 2L % ei tie d.ti asiaa. N:isten vastaukset ovat epdvarmcmpta kuin rnies-

ten. Epd.varrnoje vastauksia on LEL-ryhmcissd kckonaista 38 % t<aitista'

Valtaosa ty6nantajista (?5 %l ty.s ilrnoittaa, ettei s.ikaisernmia ollut elti-

keturvaa. Melko rnoni TEL-tyontekijzi 6anoo tytinantajan :-naksaneen elak-

keen. T5116in r:n ilrneisesti usein tarkoitettu huoltcapulein rnukaisia elzik-

keit:i.

Nii16, jotka ifunoittivat ty6pail<assa jo ailtaisernrnin olleen jonkin eliike-

j:irjestelyn, tiedustel tiin cdellcen osallie itse s

tannuksiin. Kyseisistei TEL,-ryhrndn vastaajista ilmoitti tiill6in 42 To, ettd

eliikeraaksuja oli peritty. Narn^ii vastaajat ovat ylecnsd. kuuluncet elaikekas-

san jSsenyytcen.

Ty6elaikelakien piiriin kuuluvilta ja tydnantaiilta ticdustcltiin viel:i kysy-

rnykscesai 50, onko hcidain ty6paikoissaan jo jarjestetty ty6eliikelakien mu-

kainen elziketurva (siis haastatteluajankohtaan rnennessii), ja jos on niin
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rnit5 k:utta.

Taulukkc 18. Oliko tycicleik;lakien mukaincn cliilc:turv: jirjcstctty ha:s-
tattclua.iankohtena. Vrsta:jat % kunkin ryhrnzln kaikista
v:st:-:jista.

Onkc cl;l-.ctrlrv: j;irje stetty TTJL

}J
LtrL Tyonant.

On, vakuutusyhtiSn k:utta
On, elikcknss:n rr

On, :likcsir,tion rr

On, rnlks:r.t::i1: Llil.-rnaksujt tyo-
i,laikek:is sallc
On, r-i tieri,i rniiS k:utta
Ei olc jirjcstcity
Ei tie d:i onkc jarj;stctty

Z3

ll
/-

1o

30

7

t7

L,i
()
r)

'z

I

lru

I

'rI

ZC

c.

a'

)
-,

10

0

1c,LU

,oJ<r

t7

5Z

0

10

Z

z6

10

Yhtc..:rrs:, (%) i00 100 100 100 100

TEL-vi:s6ar jistn 7l % jr. LEL-vasta.ajist:- 79 % ihn:isi kasitykscndin lakicn
rnukaiscn cllkcturvan jo cllcen j5rjcstyl<scss: hcidin tyop:ikoissaan. Tyiin-
antajien l<chdalia vast3rva rnrieir5 cli 54 %, je hcist:i suurin os: ilrnoitti.jSr-
je stclyn ta1:;:.htunc cie vakuutusyhtioiclcn kautt: (t C i -tydnte ki joilLc ).

Lakicn pi.iriin iruuluvista tydntckijciistzi o1i kuitenkin runs:s kolmennes sel-
1:isia, jotk: hur-,Lirn:tta rnycintc i s c std kis ityksc stl5n ckikcturvcn jar jc st:i-
rnisen suhtcen civat kuitenkaln osfnncet s:nca mitC. k:utta jSrjcstely on

suoritettu.

Varrn:n kicltcisen vssteuksen antci TEL- ja LtrL,-ty6nteki;5ist5 vein 7 j:
4 %, ja asiast: tlysin cpatictoisia oLi noin viidesos:. vast.:ljisla, naisista
j:illcen usearnpi kuin rnichistS.
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6. 5.,i, Tiedot organisa:ticsta ja Eltiketurvakeskuksesta

Kysymys l6 cli muodoltaan ns. avoin kysymys, josoa vaetaajat eaivat va-

paasti iknaista kd,sitykeensl siit5, kenen tai minkei puolcen vakuutetun on

syytd kddntyS epliillessddn, cttei htinen eltikevakuutusasionsa ole kunnossa.

Taul.ukko I9. Kencn tai mrol een olisi kSAnnvttdwii- 1r)G on etrilsel-.-

vyyksiii cl5kevakuutusas:LaqEq. Vastaajat % tyOelitkelaeista

tietcisten koko lukumii5r$stS kussakin ryhm6s sd.

Taulukossa esitetty luokittelu tehtiin saatujen vastausten perusteella j5lkeen-

piin. Yhteisnirnitys ttty6eldkelaitostt sisiilttid rnrn. rnaininnot vakuutusyh-

tioist;i ja tydcl2ikekassoista. Luokkaan rrrnuutrr kuuluvat vastaukset olivat

mitii kirjavimpia, kutcn ttsosiaaliviranornaisetrr, rrasiarniesrr, trluottamus-

rniestrr ttamrnatti.yhdistystr, trKEL,Arr, rrministeriSrr jne-

Taulukosta l9 voidaan havaita rnrn, ettti tydnantajan puoleen on TEL-tyOn-

tekij6iotai yli puolct aluksi valrniita k5iintyrn:i5n. LEL-vastaajista kuiten-

kin vain ?l To on sarnalla kannalla ja toinen yhtii suuri osa rnainitsee Eldke-

turvakeskuksen. Tyoelskelaitoksen rnaininneet ovat yleensd puhuneet 1ii-

hinni vakuutusyhtioistti, sen sijaan tydeltikekassoja tarkoittavia vastauksia

oli hywin viihdn. Kaikenlaisia muita vastauksia on TEL- ja LEl-ryhmissd
2? jt 2S %. Tydnantajat taas kannattavat yhtd paljon kiiiintyrnistei ty6nanta-

Kenen tai rninkd puo-
leen olisi kitinnyttiivii TEL LEL Ty6nant Ulkop. Kaikki

Ty6nantaj:n
El2iketurval<e akuks cn

Tyiielflkelaitokscn
Muiden

Ei osac sanoa

55
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9
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tz
t0

34

4

tz
38

t2

40

6

tz
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jicn j: ty6elikclaitost';n puolccn.

Joc ci a.sil s.:lvii oirr. pa-ikciss:, niin ,licncn tai rninki nuclccn sitten olisi
l<iiinr\yttdva? (kyc. I5 B). Kaikissr ryh.rnisc,i yLi 7A /o vact:tjist: rnainit-
scc t511<iin tydcld,kcl:it,*-kscn. U;cirnrrritcn ui osat: kuitcni<l:n tarkasti sl-
ncc mihin laitckscsn nir,lencrrlssn nyt l<iSnnytt5isiin, silli vast:ukset :livat
us;in scll:isi:.- kuin Itni.iltn v:kuutusvir:noiii'raistcnrt, i:i Itv:tr'.uutusyhtic-

l<cnttcrinrr tt:rc. liTK:n mairritcee l:kicn piiriin kuuiuvien ryhrnissi n. lt %

rr:st:ajictn. (T,;sia :lisi ;s: ty6elli<;l:-it:st: t:rli,iti:vist: v:stauksist:-
lu-ckite ltevi s s : k,: c ]r- maan rnyri s Ii lj.it: turv:rlt': sku st ::. )

Tyciellikclacist: ti,:;lcicten vesta:ji.n tii-t.:.,a tydcL:kc;rirjcstelrnSn orgeni-
s:atiostr Ltartoitctliin cC:Ilccn kycy;nyl<s:ss:i i ?, jinka .{.--krhdassa tic-
dustcltiin, rrr.ik;i 1:itc,s t:i rnitk;i la.itcksct ki vtZinnc s c:i hcitavat TEL: n i"nu-

klisccn clakcrarjcstcllryn liittt'v:lt tqhtaviit, Vast::jicn :1i valittava kc.

laitokset hcillc csitctyct:t, :,ikcit,: j::r vLiri:i v:ihtocht:j: sie Sltiivisti luct-'

tclosta. Kysyirryitsen L7 B-kchd:.ssa l<ycyttiin strrn::a :si:: L,trL:n suhtccn.

Cikcista v:st:usv:ihtr;chdoiste rn:initsi TEL:n l<,:hda11: vilihtcchdcn rfvf,in

rnltr:ityt v:kuutusyhtiottr lZ % i<11i<icta vasii;jist:, clrlkcsaitiot ir -kassat

9 % ccki ill:ikcturv:l<eskul<s cn 4'i %. TEI-,-ty6r:tckijcill . r:liv:t v;]st33vet
prccenttiluvut ! 5, I j: 50 % seka tyonanl:jilLa '10, i C j: Ze %.

LEL:std kvsvttclcssi. inainitsi Zl % kr.ikista vastz::jist: tyoclSkekass:t j:
3S % ElSketr-rrvekcskuks.n. T,:lss1. cliv;t vlstaavat prcscnttiluwut LEL-
tycintckijoillii 30 j; 51. % scliii tycin:nt:jilla iC j: !?' %.

./innettujc:r vaihtochtcjen jcukcss: r,11.:isir v,iiiristi vastluksista rneinittiin
TEL:n kohd:l1: uscirrrnin tydclSkcl<ass,:rt (Z?' % v:staa;istl), K:ns:nclikc-
laitos (15 %) ja v:ihtochtc t'krikl<i vrkuutusyhtiOi" {'-') %). LtrL:n kchciall:
olivat t:vaLiisit:rmat v:5rf,t v:ct:ukscI lia:rsenclajccl:it,:s, trkaikki vakuu-

tusyhtiotrr jarrv:in r-o:iirStyt v:kuutusyhtiott' (t 1, 10 j: 1C % v:st:ajist:).
Ei osaa san(-)a -r,;-st:ultscn intci TEl-l:itoksia kysyttacs sd- t % j: LEL-
laitcstcn osalta l.i 96 kaikista v::staajista,

A
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1! Olette ko :ikpie e rnmin }ukcnut 
= 

t:i kuulhlt =puhuttavan Elzikg8rv+kc eku s

nirniocstd laitoksegta?tr, oli kysymyksen I8 aihe. Se esitettiin kaikille
haastateltavillc, siis i:ayds niillc, jotka civiit cl1cct tictoisia tydcl5liclakicn
olernas slolosta.

My6ntciscn vastaukscn :ntoi lakien piiriin kuuluvist:.55 %, tydnantajista

57 To ja ulkopuolisista 40 %. Seuraavassa kysyrnyks.;ssd, pyydettiin naiitS

vastacjir rnairritscraaan tarkemmin, rnink;ilaincn laitos El;iketurvakcskus

heiddn kdsitykscnsd raukaan on (:nnctut vast3usvaihtoehdot ruikyvtit taulu-

koss: 20).

Tculukkc 20. MikA trlaikc skus on. V steajit % nTX:n olemassa-

olc,sta tictoistcn koko lukurnSijrdsta kussakin ryhm;issti.

TZ

t2

43

?

7

2A-

Taulukosta nShd;i;in, cttzi lITI(:n olcrnasseolost: tiet,lisista vastaajista noin

puolet tietiizi cdcllecn oikcin ETK:n ascman - tycinantajat rnuita paremrnin.

T6l-tyontekij6ist5 ja ulkcpuolisista noin ncljSsosalla cn KtrLr- rniclessli,

LEL -tycintchijdiden tar joto s s a vddrSna va st:ui(G cn3. us cimrniten valtion

virastoa.

Ekiketurvake skuks en olcrna s s aolo sta tictoi s ilta ky syttiin vielai, onko valtuu-

MikS ETK cn:
Vastausvaihtochdot TEL LtrL Tyonant. Ulkop Kaikki

Valtion virasto
Valtion varoill: toirniva
itsendincn I:itoc
K:ns rnelSke l:itoks cn alai -
ecn crillincn laitos
T ydn:irta jicn rnaks arnic n
va}<uutusrnaksujen awulla
yllSpidctty itaentiincn
laitoc
Muu Iaitos
Ei osaa sanoa

LZ
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tz
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tctuilla hciddn rnr lcsta'1n icskus swtd klizintvi .iTK:n lucle,:n ia ios on

niin rnilloin. N5'mei vastaa jat olivct kysyrnyksen suhteen kovin rnydnteiscllai

lrann:l}a, TIil,-vastaajist: B'1, LEL-v:st::jisti 76, tySn:ntajistd 92 ja rrl-
kopuolisist:l<in t.,1 % lLm.aisi kSsityks,:ni1n, uttli vakuutctuilla on todcll:
joskus syyti k55nty5 ETK:n pu()lccn. Suurin cs: v:st:::-jista lausui myos

pcrustclunsJ. I-\ucI..nl..idntymisen syyst:l - t;sin uscii-nrnitcn cp5rniiiiraii-

sestittepioulvisci. tapr:uksissatr. Sllvisan:iscrnr-aist: ircrustcluista olivat

tavallisia t'slir:udcn t;i tyokyvytt6rnyydcn csttucss:rt, rrclSkckorttiasiarr

sekai vicld, t'crii:"riclis'fys tyonant:j3n Lr:-nssart j: rrtl5li:i:n liihcstyessfrr'

7. INFORh{/,6TICLAHTEtrT

T1ss.i kai:palccss: tark:stcllean ,:.nncttuja vast::ul:sia kysyiayksiin 2 - 5,

jotka koskiv:t vacta:;iicn tir-clcnh:nkinnasslan lieyttainir inlcrmaatiov5li-
neitii j: hciCln .rrnia tcivornul<siaan niiCcn suhtccn. K)rsyrnyl(sct voitiin

csitteiei lucnnclliscsti v:ia niilLr v:staajille, joidcn kysyraykc:n I pc-

rustc ell: vr,iclean k:,ts ca olevan yLipiiSnsd, s c iviLil laki.;n llei'n,-:s saclcst:-

Lrpuksi lu:,d:an lyhyt katsauc inforrnaatiolahtcid;-r: je ticd:n tlscn viilisccn

yhtcytecn.

7. l. Kavtctvt tict:lihtcc : niidcn luk-ur:liairiL!

Kysyrnykscssi Z p.yyCcttiin vastaajia heiLL; :-nnctust: 3 cri v:ihtcchto: oi-

silt:iv:ist:i i..ortist: nir:rc5i'r-r5;in nu infcrrnaati'-1:ihicct, joista heidin tyci-

cl:ikclakcj:, ki:sltcr,:t tictonsa ovat pcrXisin. J;tt: nc.ht.iisiin l<uinka suu-

rcn csan v:cstosii cri ticdotusvilinciCcn avulla lcvilctty inlorrnaatio on

tzthSn kyeymyhscln saatujren vastaustcn rnuli:an c::v":ttlnut, on Seuraav3s-

sa taulul<csGlr -sit.ctty kunkin tictoliihtccn kchd:1lr- sc:1 ralininncicicn vrs-
taajicn rnliSri prcscnttcina krii<ist: sarn:en ryhra:idn kuuluvist: h:asta-

telluist: (r-nuk::n luettuinl rnyds tydel:ikclacist: tictd.arJttornit, joille

kysyrnysti ci esitcttY).
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Taulukko 21. I(Svtetvt tictol.Shtcct. Kunkin tietolaihteen maininncet vastba-
jil % kunkin ryhmain kaikista haastctclluista. (Sama vastaeja

on voinut rnainit;r uscita eri liihteitei, %-lukujen sumrna ylit-
tliii siis I00:n. )

-T-ehd,et n5y11arr;1 rnuodcstanccn tavallisirnrrran tictcl5hteen kaikissa ryhrnis-

szi lukuunottarnatta rn:aseudun LEl-tydntckijditi, joille rad.io on cllut taval-

lisin lihdc. Red.io-ohjelmat ovat t:voittanect lchticn jSlkecn seuraavaksi

cniten vasta:nottajia. Kcknantena pdiiasialliscna ticdonsaantil1htecnii ovat

ollect erityisesti TtrL-vastaajien tydplikat. Vihkoscn tei kiertoltirjeen
n3.3lnlrsec rassa lShcs kolmanncs tydnantajist:, rnutta vain noin 10 % TEL-
ja LE L-tyonteki iriist.i.

Koska cdcllisen kysyrnyksen kohdalla vast:aj:t saattoivat rnainita yhden,

IGiyttdnyt aina-
kin l:ihtciti:

TEL LEI. Ty6n-
antajat

UIko-
puo-
liset

Kaikki
yht.

M }I yht. kesk. IIIAAS v}]t

Radio
Televisic
Ty6paikk:
Tuttava, pcr-
hcenjdscn,
tycin ulkcpuc-
lc11a

Selootustilai-
guus

Lehti
Vihkonen, ltier-
tckirjc
Arnrnatti- tm.
yhdistys

Ei osaa sanoa
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kaksi tai useampiakin tictoleihteitzi, on rnielenkiintoista tarkastclla hicrn:n
l5hcrnrnin kuink: monitehoist: ticdon saanti c:n oliut.

Taulukko 22. iiril:isten tietold.htciden lukui-naiari. a/as t:ajat % tye clake-
laeista tistoiste n i.iolic luliurn-iird,stri kus s:l<in ryhrniis s:i.

Suurin :s., v::r-'itrrjist,: cin $:,..nut tictonsa ll:hdcst: eri Ll,htccst:i.. L,akicn

piiriin kuuluv:t 3vf,t s3anc.:t tictuj: i<clrncsta t:i Lr.s.a;Trrnest: llhtccsti
usc:rni:nin l.-uin r:luut, rniki csoittna rn:irdcliisee ti cricl:aliiinncn ollccn
hei115 ia,:j:--:11:is'-"r:'rpa:. Vlcta:-jien sukupucli .:i cl,.: vaikutt:nut t:issi
tuloksccn. idy5c :cuinpaikl.-aryhrnien crot cv::t vihiicct - ,-:hkli varovac-
ti voit::isiin kuiteni<in s:no: ticdcnh:nkinnan :11ccn ::;ra:scudu}.la yksiF:uctri-

scrnp,:r-a kuin :sutu:Lcc sl(uksis sr.

7.2. Tiirkcin ti-tcl:irdc ia luclut lchtityvr--it

,Eri ticdctusvSlinoittcn suhteid,rn s:lvitysti j:th,ritiin kysyrnykscssj, 3, .ioss:
;ryyde ttiin ilin:ittai-nean mist.i' asiaircrzr:incn cn cnsisi.j:iscsti s:anut tictcn-
se. ts. sc'l:ihdc. i,-.kr on cl1ut vist :: iallc hankilSk-hi^isesti t:irkarn (tau-

Tictcl2iht:i J.;:r
lukumriSrr-

T]'L + :1,trL I yon-
ant.

UI l<clucliset Kaikki
vht.as.

1<': sli.
l-aac y}]t. as.

kc slc.
n1aas. yht.

I

L

3 tai usearnpi:
lii osaa sanc,i)

LL
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Yhtccnsi. (%) 100 I00 100 100 .i00 ]CC r00 100
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Taulukko 23. TdrhciF tictoldhrlc. Kutakin l5hdcttli tSrkcirnpd,nS, pitdneet

va staajat % tyOctatelaei sta tictci sten kcko lutrcumd.lirii s td

kussekin ryh.triisoS.

Kokonaisuutcna ottacn voidaan sano3, ctt5 lehdct cv:t rauodostaneet paitsi
tavallisiro:n:n uscin rnyds td.rl<cimmiin tietoltihtccn. Seuraavaksi sijoittuu
radio ja kolrnannelisi tyiipaikat. Ryhrnien v.tlilIii on tissd jiirjcstykscss5

kuitenl'.in mclkoisia v:ihtcluja, hutcn taulukon lurruista ntihd65,n. trsira.
TtrL-tydntckijiiiltrd. on tycipaild<e. tSrlccysjdrjcstyl-<ecssd toisena cnnen ra-
diota, kun ta:s LEl-ty6ntekijdidcn kohdalla cn radio ensimnriiscllti sijal-

tulee
1acnncn1ehti5jaty5.De'ikkaa.Ty6nantajicnvastauksissaEF
vihkoncn tai kiertokirjc toiscna hcti lehtien jiilkccn. lr.laryhrnien v8lisistd'

croista hucizr:ttalicon vield. TtrL-ryhm2in raiesten pit.tvtin lchtili tdrkcimp5-
nii tietol5htr:cnfi, naisia uscamrnin, LtrL-ryhrnbn asutuekcslilrltsissa aguvat

taas riainitsevat lehdet paljon usearrnin kuin rnaascutulaiset. TEl-piirin
naiset ja maaseudun LEL-vastaajat puolestaan horostavat tS,sgd uecin ra-
diota tai tydpaikkcja tdrheimp$nS l6htcend.2in,

Vihliosta tai kiertokirjcttei piti tiirkcirnpeinii liihtcen5 suhteelliecn pieni osa

vastaajista - ty6nantajia lukuunottamatta. Xduidenliihteiden (ammatti-

TLrkcin
tictoliihdc

TEI, LEL Tydn-
anta-
lat

Ul}<o-
puoli-
set

Kaikki
vht.lvl N yht 48.

kcsk. nlaas yht.

Lchti
Rad.io

Tydpaikka
Vihkoncn,
lcicrtokirjc
Muut kihteet
Ei osaa 6anoa
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tm. yhdistys, cclcstustil:isuus, hcnkilot t)'5n ulliil.uciclla ja. Tr/) pit;inri.-

ncn ticdcnsaannissa tirkcimi:5n;i on nrySs :llut suhtcclliscn harvinaisto.

IisittciTvihl<cctcn incrlcitys lcorostu-u Litr.itcnliin sil:si, :iti liysyttiicssd vas-

taajilta cdcllccn tciscl<si t,Crkcinki icih,'-i:tta, rtainittiin t.i115in ylcisirnrnin
juuri vihkoncn tai kicrtokirjc.

Kysyrnylisessi t', ticdusteltiin niiltd, jctka 1'ysyrrryL':3sn 2 rnuk::n ilrncit-
tivat lul..cnecnsa lacista einakin lehdist'.1, miniiS tvvpr:iscsta lehdesti he

lShinn;i olivat s:ancct tictcnsa. Tulcs osoitti krlk)licn ryhrnien kchdalla,

ett;i lchCet cv:t cllc,t jcko p:ikl<akuntaLchtia (:g 7r) tai suuria valtal<un-

nallisia 1>aiivr-Ichti5 (3t %) lai itur:rpi;:liin, kun tlas tvSp:iiiita-, ailia-

kaus- yrns. lehtlcn csuus ci1 ,:llr:t t,j.ssei crittaiir v;ih[inen.

Era. ic:hd:st;: pSrtylrpisti cn i:aikkakuntal,:hti cliut t:rirciiirrpi TtrL-
ja LEL-v:.sta:,jill: sck], csutusi<cskuksiss: :ttii ml:s;uCuIIa sek.i

rzraascudun ttlk,rl:ruolicill:.. 5cn si,j:::n asutuckc skustcn ullicpuolisct
ja tyonantajat iirnoittiv;,t lul<cnccnsa tictcj: lncr;urrin suuriste p5i-

vzilchdista.

Huornatt:kocn, cttci crn. h:veintojcn t:rvitcc r:r:rkit1 c:)r:lf,a kuin cri
lchtityyppien valinen teho, sillti ilr'acisestikarin ei tyocle.kclakeja kos-

kevia kirjcituksi:'- c1e olIut suhteclliscs'ii )rhtd' p:ijoa crityyppisissi
lch:iis sii.

'7.3. Odotetut tictolihtc ct

Miti kautte v:ctaaj:t haluaisivrt inicluitcn vastaarrctta: ty6cISl<ela-

l<cje kcskcvaa tietoutta, cii kycymyi<scn 5 aih:cn:. Vastaajillc niy-
tcttiin jzillccn 1t:clteLo, jccsa hcitl pyydcttiin niirrcir:ra5n tcivottivin
tictol;ihdc.
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Taulukko 24. Ensisijaiscsti toivottu tietoldhd,e.. Vastaaiat Yo tydelllkelaeista
tie toi sten koko lukuma€ir;i std ku s s dkirr ryhmii s s5.

Ensisijaioesti'coi-
vottu tietoldhde

TEL

LEL
g6nan-
tajat

Ulkopuoliset
Kaikki
vht

as.kesk. oaas. vht M N vht.

Radio

Televisio

Sanomalehti

Esittelyvihkonen

Selostus tydpalkalla

Muut yhteeusl

Ei osaa sanoa

7

7

16

36

15

16

3

2

6

o

@

12

10

2

o

14

43

14

14

12

2

10
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o
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7

8

4
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9

6

11

B

16

41

9

10

E

Yhteense (6) 100 '100 100 100 100 100 100 100 100

Taulukon luvuista havaittan, ettii eniten toivottu ld.hde on joka ryhmass5

esittelyvihkcncn. Sitai toivoisi rnaaseudun TEL-vastaajista jopa 50 /o ja

suunnilleen joka tcincn LEL-vastaaja seka tyonantaja. Ulkopuolisista ja

asutuskcskustcn TEL-vastaajista haluaisi scn sijaan vain noin joka kol-
rnas vastaaja tictonsa cnsisijaisesti esittelyvihkcsesta.

Toinen, rnutta jo paljon pienen:pi joukko haluaisi cnsisiiaisesti tietoja sano-

rnalehdistti ja ttirn:in kanssa jokseenkin sarnansuuruinen osa TEL- ja LEL-
ty<intekijriistai tcivoo ensisijaise6ti salostustilaisuuksia ty6paikoilla (TEL

n. 14 % ia LEL n. 13 To).

Ensisijaisesti radiosta haluaisi tietoja vcrraten pieni osa vastaajista

ulkopuoliset kuitcnkin usearnrnin kuin lakien piiriin kuulu.vat ja LEL-tyOn-

tekijeit usearnmin kuin TEL-ryhmdn va.stasist (tnt 6 %, LEL 12 %1. Ensi-
sijaisesti TV:stai haluaisi tietoja vain vdhatinen osa TEL- ja LEl-ty6nteki-
jciistai (6 j" Z To), rnutta tyonantajista ja ulkopuolisista scntaAn l3 ja ll To.

Inforrnaati eiden vhtevksiii ti don tasocn7.4.

trdell:i on sclvitctty erikseen vastaajien tiedon tasoa. sek5. kziytettyjli infor-
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rnaatiolahteiti. Nd.it.i kohtia vciCaan tutki: rnyos sarlanaikaiscsti, jcllcin

voidaan valottaa kysyinystS cri tiedctusveilineiCen suhtcclliscsta tchosta

eliikelakien oppi:nisessa. Scuraavassa csitctian tulcksct parin ristitaulu-
koinnin tarkastcluna.

7.--1.l. Tic:1cn tes: j:- t::rkcin tiet 'I:h'-lc

Taulukko 25. T don tasc suht ssa tirkc aiSn ti,:tolahtccseen Kaikki

tydelakelaeistr ticuoiset vasta:jat, jcilt:,. t:'rvitt:vat vastauk-

sct cn saatu (t pi).

\z = ,ti.io> o c. 05 (zr. zc)

T:ulukon rnuuttuj:.t korrcloiv:,t kcsken:i.5n. T:uiukcn l"rrvuist: nihdriiin, cttd

esinecrkiksi v:staajat, joillc tyon ulkopuolicct tutt:v:t tai perhcenj, scnct

yrns. ovqt rnucdostancet t;irkeirnrain tictol:ihtccn, sijcitturr;t suurcrnrrr3ssa

rniairin huonoirnp:an tictcluckk:an (O - ,; i>istcttii) j:- 'zrih:iiscrnrni.ss;i rniiSria

1:arhaasccn tictoluokkaan (S - t6 pistcttc.) tuin ohsi asi:niaita tiydclliscn

muuttujicn viiliscn riippurnattcrnuudcn v:llitessl.. lr.r::Lrnatti- trn. Iiilto:

tairkcirnpSnii pitincillei til:nnc cn :ivrn i:5inv staine n jnc.

Kun cri tii:tolShtcittcn tchon rnitt:na pi,i.:tiJn ,-.i,rlf iin:initurd.;.:si.a crnpii-

risten ja riipi:urnattornuusfrckvcnssicn crctuk;i: j: kun huornioidaan vic15

Tiedon taso-
pisteitd

Tiirkein tietol6hde
Yhteensl

Tuttarat yns.
tydn ulkop.

Radio $iJpaikka TV

E

(i0 )

Lehde t

1C1

(1r1)

Vihkonen
kiertokirje

1)

(2c)

Selostus-
+"i Iai suus

5

(8)

6

i/c\

tti-
lii.ttotm

0- 4

.19

(14)

91

(74)

43

(40 )

2

(5)

:dL

5- 7
IZ

(19)

104

(98)

(n

$3)

t7

(1.1)

11 ,q

(147)

?)

('21)

4

( 7 )

31,

8-16 7

(15)

q?

06)

42

(42)

q

(10)

123

(115)

)')

(2r )

14

(a)

1n

(6)

a c-o

Yhteensd
(tpr ) 48 13' 34 )t ) 6a o( lll 94?



-35-

'[i'otusten suuruus ja suunta, rnuodostuu cri ldhtciden guhteellinen tehok-
kuusjlrjestys taulukossa 25 csitctyn rnukaiseksi lucttaes6a Lahtcita oikeclta
vasemmallc. .Ir.cioidcn oppimiscn kannalta teholtkainta on ollut arnrnatti-
trn. liittojen kautta saatu ticto. Seuraavaksi tchokkaimpia ovat crilaiset
selostustilaisuudet ja sitten vihkonen td.i kiertokirje sck;i sanomalchdet.

Ndihin verr:ttuna suhtcelliselta teholtaan viihernmein td.rkeitii lzihteitii +dyt-
&ivdt olevan tuttavat tai perheenjdsenet tytipaikan ulkopuoleila, radio, ty6-
paikat sek;i telcvipio. Vaikka amrnatti- tm. yhdistyhsct dekti sclostudtilai*
suudet ovatkin tchokkaita, niin taitd kautta on saanut tietohsa cnsisijaisesti
euhteelliscn pieni osa vastaajista. Hur:mattakoon vielai, ettai tycieliike.lakien
piiriin kuuluvilla on ty6paikaa rncrkitys ollut korostuneempi kuin muilla ja
seurauksena ilmcisesti rnuita suuremtrrasta kuuntcluaktiivisuudestcan sai-
vat lakicn piiriin kuuluvat myds radiosta irti hicrnan efiemrndn tietoe kuin
lacista ilmcisesti viihcrnmzin kiinnostuneet ulkopuoliset.

7.+.2. Tiedon taso ja k$ytettyjen tietoltihteiden lukumd.airii

Taulukko 26. Tietolzihteittcn lukurneirirzin ia tiedon tascn vdlincn vhtevs.
Kaikki vastaajat, joilta crn. ticdot cn saatu (t pt).

Z (s. +g)
05

Otettacssa cid.kelaeista tictoiset vastaajat yhtcnai kokonaisuutena voidaan

X = 10.86 > oo.

Tiedon taso
pisteitai

T i etolzihtc ittc n lukumzieir;i Yht.
(t pt)I z 3 tai uscrrnpia

0 A 63
(5r)

r63
(r6?)

69
(77)

295

5 7
63

(6?)
z3z

(21 e)
93

(roz)
388

I t6 44
(s2)

t6?,
(izr)

97
(80)

303

Yhteensii
(t pt) t?0 557 259 986
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aineiston perusteella v,littaizi, cttd kziytettyjen inforrn:atioveilineiden luku-

rndeiri ja ticdon t:so ovat toisist:an riippuveisia, josl<aan niiden vailinen

korrelaatio ci olo voirn:kas. Riippuvuuden sutrnta on positiivinen, ts. tie-

dot ovtt yleensai sitei p:rerrrrnat rnitii usearnpi: infcrrnl:tioveilineitl on kiy-

tc tty,

Tdrnd ylcish:vlintc ci tietenk;iiin sul"1o pcis sitii tosiseikk::, ctta sekS kay-

tettyjen informlatiovd,lineiCen laatu cttd k:iyton intensiivisyys saattavat vai-

kuttaa oppirrtis ,en riippum..tt: v:::sinaisesti l.lhtciden lukurneiiir;ist5.

SUHTAUTUMINEN VANHUUDEN JA TYCKYVYTTOMYYDEN RISKEIHIN JA

VIT.RAUTUMINEN NIIHIN

Tulcv:isuuden turvallisuutta koskcvat cdotukset t:i niiden puutturnlnen saa-

telcvdt luonnolliscsti suht:utumist: kckc cl5kcturv:: kohta:n' T5ss5 tut-

kirnukscssa kiytettiin ac. kohdan rnitta.rin: kysyrnysfi- 26, jossl tiedustel-

tiin onko 3a rnissi rnaJrin tunnc:ttu huclestuneisuutta tulcvaisuudcn turval-

lisuudcn suhteen ;jrtcltecssa v:nhuutta tli rnahdoilista tyokyvyttdrnyyttd"

Scuraavassa t:rk:stc11::n huolcstuncisuutt::luksi PCrusryhrnittAin sekai

suhtcessa sukupuclccn je :suinpaikk::n. Kuver' spusifioidaan sitten suh-

tecssa ikad.n ja s:,siaaliryhrrrityksecn. T:irn;in j:ilkccn tarkastcllean sitt'

rninkilaincn cl:ikcturv: v:lstaajill: on ja rnihin crnakohtf,isiin toirncnpitci-

siin on ryhdytty s'i,:istirnisun j:r yksityisten v:kuutustcn rnucdossl' LoPuk-

si tutkit;ran vieli c r:iitli rrrlelcnkiintc.'isir: yhtcyksiri'

B. 1.Huole stuneisuus v:isuudeng turvilli su ste

Kysyrnyksen 26 tarkk: sfnarnuctc kuului: 'rV;isittck: tirnain kortin rnukaan

sano:-, onko Tcit:i huclestuttanut crne tai pcrhcenne toirneentulo, kun tulet-

tc vanhaksi tai jos rn:hdcllisesti sitli cnncn tulisittc tyokyvytt6rn2iksi, ja

jcs on niin kuinka paljon? " vastaejillc annetussa kortissa liukuivat vastaus-

vaihtoehdot ilrip;iistii toiscen (taulukko 2?)'
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Taulukko 2?. Hjrolestuneisuus rvhmittEiin. Vastaajat % kunkin ryhmiin kai-
klsta vastaajista.

Ih.roles tuttanut
TEL + l,EL

lytinatrt.
vht.

Ulkopuoliset
Kaikki
vht

as.kesk.

31

13

12

16

1

vht. as rkesk

't9

24

1B

13

4

naas. vht.

Ifvin paljon

ilelko paljon

ilelko v6hdn

Hyvin viihiin

Ei lainkaan

Ei osaa sanoa

33

35

8

6

17

32

31

't1

9

16

1

25

16

14

29

16

3A

25

12

10

18

5

26

25

1+

11

19

5

28

lt
13

11

18

)

Yhteensii (6) 100 100 100 100 'to0 '100 '100

Vanhuuden ja ty6kyvytt6rnyyden riskit n;iytt;ivait taulukon luvuista pddtellen
huolestuttaneen hyvin rrlcnia ihrnisi2i ja hcistl suuri:rta osaa viel5pti rnaai-

rd.llisesti paljon.

Pa1jon huolestuneita on lakien piiriin kuuluvien ryhm;issei yhteensS. 63 To,

joka on enerrrrndn kuin ulkopuolisilla ja selvdsti enernrndn kuin tycihantajilla.

Asuinpaikkaryhrnissd voidaan havaita eroja siten, ettai maaseutulaiset ovat

TEL + LEL ryhrnassA licvd.sti ja ulkopuolisilla huornattavasti huolestuneem-
pia kuin asutuskeskuksisse asuvf,t. Sen sijaen huolen esiintyminen ja maa-
rzi ei aineiston mukaan ollut riippuvainen vastaajien sukupuolesta.

o. 2. Huolestuneisuus suhtces sa ikdatn j: sosiaaliryhrniid.n

Vanhuudcn ja tydkyvyttornyyden riskeistd tunnetun huolestuneisuuden voidaan
olettaa olevan jonkinlaisessa yhteydess:i ihrnisen ikd.kausiin. Aluksi pyritiitin
todentarn:an tzit5. oletusta ja etsirnZiein sarnalla rnahdollista rajaikaikautta, ts.
niitzi ikaivuosia, joissa huoli saavuttaisi jonkinliisen kulrninaatiokohtansa,

Se sosiaaliryhrnti, johon kukin vastaaja kuuluu, vaikuttanee rnycis taloudel-
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lisista riskeistai tunnettavaan huolcn mdtirSn, silld. sosiaaliryhrnti korreloi
yleensii voirnakk:asti taloudclliscn statukscn kanssa.

Tutkittaessa ensirnrnziistd oletusta t:ulukoitiin kysyrnykscn 26 vastausltrckat

ristiin vastaajicn ikeiluokkicn kanssa ja sa.:tiin tauluk:ssa 2B csitctyt luvut.

Taulukko 28. Huolestuncisuus c ri ik3luckissa. Mukan:: kaikki vastaajet,

jcilta ao. tiedot on g:ratu (t Pt).

z (z'c. 3)= 83.07 >
05

Huolestuneisuus ja ik:i kcrrcloivat selvisti, joten -rnsimrndinen oletus sac'

teissii vahvistusta. Riippuvuuden suunta on positiivincn, ts. i:in lisai5ntyes-

s5 kasva: rny6s huolcstuncisuus tulevaisuudcsta.

Huolestuneitl on kylli nucrissekin ikSluokissa, rnutta aj:tcltacssa kysy-

rnykscn 25 rnuotoa tulcu tama yrnrndrrcttiiv:iksi: Luultavasti nuorct tunte-

vat huolta l:ihinn:; ty6kyvyttdrnyydcn rnehdcllisuutta ajatellessaan, kun taas

vanhernrnilla painaa rnielti elzikeiain li.hcstyrninen. Iirncisesti huoli van-

huudcn turvasta alkaa selvisti vaikutta: suunnillcen 35 - 44 ik:ivuosien tie-

noilla ja vaikutus vcirnistuu edellecn tistd eteenpSin'

oox

Huole stunut
IkSluokat Yht

r8-24 25-34 35-44 15 -5!, 55-64

Hyvin paljon
)ALA

(55)
55

(87)
105
(el)

108
(q:)

110
(86)

/,lZ

Melko paljon 4?.
(52)

96
(82)

93
(8? )

BZ
(8e)

78
(8r)

39L

Me1ko vzihi.n
33

(25)
+ 7

1)(
46

(43)
45

(4 r)
2l

(40)
r92,

Hyvin vzihein
35

(zz)
37

( 34)
3i

(36)
35
(tt)

?4
(34)

153

Ei lainkaan 56
( 36)

54
(s6)

'10
(5 s)

5Z
(60)

63
(5s)

265

YhteensS 190 299 315 323 295 L 423
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Tutkittaessa huolestuneisuuden je sosiaaliryhrnitykeen yhteyttd yhdisteltiin
kysymyksen 26 vastausluokkia ja muodostettiin ndin saadun holmiluokkaisen
huolestuneisuus-rnittarin ja jo aikaisemrnin rnainittujen neljdn sosiaaliryh-
mlln vSlinen ristitaulukko (taulukko 29).

Taulukko 29. Huolcstuneisuus sosiaalirvhrnittdin. Kaikki vastaajat, joilta
em. tiedot on saatu (tpt).

Huolestunut
Sosiaaliryhm;i

Yht
I II III IV

Paljon z5
(3?)

l5B
( t6B)

246
(zzr)

9B
(ror)

527

Vtihiin ZB
( t 6)

76
(?l)

77
(ezl

40
(42)

22L

Ei lainkaan LZ
(r 2)

59
(54)

61
(?r)

37
(32\

"169

Yhteensei 6s 293 384 t75 9r7

z
= 21.95 > oo. 05 0?,.6)

Toinenkin oletus saa td.sse vahvistusta, si115 rnuuttujat korreloivat jiilleen,
joskaan ci yhtti voirnakkaasti kuin edelli, ik:iryhrruin vaikutusta tarkastel-
taessa. Riippuvuus on suunnaltaan negctiivinen, ts. yleensii ollaon sitS

huolestuneernpia rnitd alhaisempaan sosiaaliryhmii5n kuulutaan. Yhteys

voidaan havaita selvAsti kuitenkin vain kolrnen ensimrnd,iscn sosiaaliryh-

.rn5n suhteen, siIlii ryhrntidn IV kuuluvien vastauksct poikkeavat jostain

syystti tiistat yleis suunnasta.

SosiaaliryhrnS V, ci ansiotydtti tekev;it, on rakenteeltaan epShornogeeninen

sisiiltiien taloudelliselta ascrnaltaan hyvinkin erilaisia aineksia. Paljon

huolestuneita oli t;issd sosiaaliryhrndssti suhteellisesti sarna rn2ltirti-kuin

sosiaaliryhrn:issti. IV, cli noin 56 To ryhrn;in kaikista vastaajista.

X
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B. 3. Mi n riske n on var

B. 3.1. Minkailai;ren on vanhuuselikcturva

Kysyrnykscss..i 35 :nncttiin vestaajiile j:illcen crilaisia v:ihtcchtoja sisiltei-

v5 lucttclc, jonka p,:rustcella hcitS pyydettiin rnainitsclrls3n, iTritei el;ikkeit5

hcilli cn rnehdcllisuus s::d:. v:nhana. Kcskl srrn:li: vastaejall: vci olla

rnahdollisuus usci.Jcn e ri clakkciCcn saarniscen, rnuodostui vast:uksist:

suuri rrrd.Srl cril:isia kcrnbin;atir;it:. Niii::1 yhdistil':m:illai sf,atiin tuloksc-

na taulukossa 30 csitctYt luvut.

T:ulukko 30 Mita lrkkcitl] mahdcllisuus saad: v:nhanr. Erilaisia elak-

kciti crTran k3isityksensd. rnukaan s,a:lv3t vastaaj:t % kunkin

ryhrnJn kaikist: v:staajista.

Mitui eliikkeitii

Vain kansanel-iikettii

Kansaneldkkeen Ii siiksi tyd suhtee s een peru s {'uva? e I eike tti yhCt s td
tai useamm'.ste. 11ht:, s id 1 ) :

(t ) eu.uetUi lEL:D t:-i LEL:n perust.:e1la

(Z) nl:itctta rnuu+,,:n yksityisen tyirsuhteen ptrusteella

(l) Ofai"ettli valticn, kunnan tai seurakunn'r:l virkl- t:'i
tyiisuhteen Peruste,:IIa

(t) ;o (z)

(1) ia (3)

(2) ja (3)

(t), (2) ja (3)

Eitvdel?iketta.muttrrkrrns:.neldkkeenlisdksieldkettrijolia-kin
nu"fia pcruste6lla (leskerreldke, syytinxi jne. )

Ei osaa sanoa

(162) (44) (862) (1 158)

1)
Niind vastaajat ovat lisd-ksi vcineet lr.rinit'.. jonkin nuun kuin
onaan tydsulteeseensa perustuvan elhkkeen, esin' ]'eskenelzikkcen

Huornattakr,,:,n, ctt:i t:ulukcn ei os3a sfnc,e- vsstaajien Iis;iksi 84 vastaa-

j:a cli n. 6 % k:ikista ci ticnnyt sr:v3nsL - t:li ci rruista syist5 rnainin-

nut - kansanclikr:tt:i. T:ulukr,itacssa on kuitcnkin lrrcnctclty sitcn, kuin

nirnd vastla.j:t ,:lisivet rnlininncct rnyos kansanclikkcen ja heidit on si-

j';itettu asianolnaisiin luokkiinsa.

rli

Ulkop K.-ikkiTEL+LEL Tycinant.

13

7

38

28

2

0

0

'10

,1

7

20

2

2

0

15

2

16

ACt

3

3

0

0

,0

t6

2

100100 100100Yhteense (fi)
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Taulukoss& :ei ole eritelty leskeneldkkeit{1 eyftinkid Ja viel5 pieat6. m"liErEE

rnuita el5kkeit5. LeskenelSkettd. puolison jiilkeen iknoittaa saavansa yh-
teens€i 118 vastaajaa eli n. I7o kaikista. Niiistti on TEL:n piiriin kuuluvia
23 kp1 ja loput ovat ulkopuolisia. Mahdollisuus leskeneltikkeisiin on nirnen-
ortaan naisilla ja heistil erityisq.sti asutuskeskuksissa asuvilla (t+ % t<aitis-
ta naisista j: 19 % asutuskeskusten naisista).

SyytinkiE saavat luonnollisesti rnaaseudulla asuvat vastaajat, maageudun

tydnantajista 4 kpl cli LB % ja maaseudun ulkopuolisista 37 kp1 cli 1 To.

My6s n. 5 % rnai.seudun LEl-vastaajista tuo esiin syytingin. Muita eld,k-

keitlt saavat ovat jo harvlnaisia yksitt6istapauksia.

Taulukon Iuwuista huornattakoon mm. lakien piiriin kuuluvien maininnat
kansaneld.kkeen ja TEL- tai LEL-cliikkeen lisziksi saatavasta muueta elEik-

keest2i ykeityisen tydsuhteen pcrusteella. Ulkopuoligilla esiintyy kansan-

el5kkeen ohella lucnnollisesti.runsaimrain valtion ym. virka- tai ty0suhteen
perusteella makbettavia el2ikkeit6, seka suhteellisen runsaasti my6s leg-

8. 3- Z, Ykeityiset henkildvakuutuksef .

Kysyrnyksessai 39 tiedusteltiin onko vastaajilla voirnassaolevia yksityisiti
henkildvakuutuksia. Vastausvailtoehdot rajoitettiin koskemaan henki-,
sairaus- ja elZtkevakuutuksia. Koska vastausvaihtoehdot eivtit ole toisiaan
poissulkevia, luokiteltiin vastaukset siten kuin taulukosta 3l ilrnenee.

Taulukko 31. YFsitviset voimas.saolevat henkil6vakqgllukset. Vastaajat %

kunkin ryhrn:in kaikista vastaajista.

Itsl-t5rtset voinassa olenat
henkll,tivakuutukse t

lEL + IEL
$iinant.

vht
Ulkopuolleet

Xa1kk1
vbt.u N, yht. },I N vht

Vain beakivakuutus
Vain yksityinen sairaugvakuutus
Vain yksityinen elEkevakuutus
Heaki- ja sairausvakuutus
Henkl- ja eldkevakuutts
Heaki-, salraus- ja eld,kevakuutus
El ole nit6dn en. vakuutukgia
El osaa Eanoa onko (voinassa)

/7
10

1

13

1

1

46

1

17

6

11

:
6q

2

23

9

1

13

0

0

,2
2

,:

28

2

43

9

22

,-

14

1

55

3

23

3

1

6

0
0

63

4

23

4

0

9

0

0

&
4

23

6

0

11

0

0

57

)

Yhteeasn (6) 100 100 100 '100 100 100 100 100
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Noin puolet vasta.ajista ilmoittaa, ettei heillai clc crn. yksityisiri vakuutuk-

sia. NiillA joilla on jokin vakuutus, on 6e yleisirnrnin henkivakuutus (yh-

teensd 23 % kaikista) tai sek5, henki- ett;i sairausvaLuutus (IL To'). Henki-

vakuutuksia cn rniehillei enernrnd.n kuin naisilla, ja t/6nantajilla sekzi TEL-
ja LEL-ryhrndn miehilli enemrndn kuin ulkopuolisilla. Yltsityietd elZikcvb-

kuutusta ci maininnut juuri kukaan.

Kysyrnyksessi 25 rnitattua huolestuncisuutta voidaarr nyt tarkastella erik'
seen ryhrnissS cn vakuutuksia - ei ole vakuutuksia'

Taulukko 32. c1e stuneis vakuutus n vfilinen

Kaikki vastaajat, joilta er:n. tiedct ':n saatu (tpt).

Huclcstunut On vakuutultsia Ei o1c Yht.

Paljon 307
(: za)

486
(46s)

793

Vihdn t6t,
(rls)

170
(1 e6)

334

Ei lainkaan l0I
(roa)

l51r
(14e)

255

Yhteensi (t pt) 57?, 810 L3BZ

?
X' = lI. 05 > o o. 05 (5.99)

Muuttujat korreloivat taiss:i ncgatiivisesti. Henkildt, joilla on yksityisiS

vakuutuksia cvat viihcrni:ndn huolestuneita kuin nc, joilla ci teillaisia vakuu-

tuksia ole. Riippuvuus ei kuitenkaan olc kovin v,:irnakas eikei systernaatti-

nen. TAll6in hucrnattakoon, etti crn. vakuutuksenottajilia oli tavallisirnrnin

vain hcnki*akuutue ja huclcstuneisuutta ::nitattaessa kysyttiin tunnetta orras-

ta tai pcrheen toimeentulosta vanhuuCen tai ty6kyvyttcirnyyden luornicn ta-

loudcllistcn riskien edessS. Tuthittavat tekijzit ,:vat siis tzissi kovin rnoni-

selittei s i.i.

Tyoeleikelakicn vaikutus tyontckij5in haluun hankkia itse vakuutuksia oli

kysyrnykscn 40 eiheena. Jos vastaaja katsoi jotain vaikutusta mahdollisesti

{
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ilmenevrEn, niin hii.nelli oli titrsieuts laugua kiiaitykeensfi waihrttr*,sen sut rt-
nasta (taulukko 33).

Taulukko 33. Tvoeltikelakien vaikutus tydntekijdt0en Iratruun hank&ia- llge
vekuutuksia. Vastaajat % kunkin ryhrniln kaikista vastaajisrta,

Kaikista vastaajiota on hiernan yli puolet sitii mielt5, ettei ty6el€ikelaeilla
ole rnitai5n vaikutusta ykeityisten vakuutusten ott-arrriseen Loppuos& vos-
taajista ei joko osaa sarloa rnitS€in tai lausuessaan arvelrrnga kannattaa

enemrnSn viihentaiv55 kuin li sdiivd.ai vaikutu sta,

Edelld saatua tulosta voidaan vielti tarkentaa tutkimalla rninkdlaisia kf,,gi-

tykset yksityisen vakuutushalun muutoksista ovat erikseen ryhmiieeein jolla
on yksityinen henki-, sairaus- tai elfi.kevahrutus, ja ryhna:iss5, jossa niitd
ci ole.

Taulukko 34. tGsitykset vksityisen vakuutush_alpn msutoksesta se+_r.nr{k+i-
-seeti onko tai ei itselUi eml. vakuutus. Vastaajat (tplL

Yksityinen
vakuutus

TydelSkelakien vaikutus yksityiser
vakuutuksen hankintaan

Lis,l6v€i Ei v-:ikuta Vdhent€irdi Yht.

On 34
(35)

315
(-?43)

tBz
(lss)

531

Ei ole 45
@+l

454
(t'zo\

t62
(1et)

661

Yht6cnsd
(l.pt) ?9 769 344 Lt92

2
x = t4. 0B > o 0.,05 (5. 99)

Tydeliikelait
vaikuttavat

TEL + LEt fyOnant. Ulkop,. ?tlikki
yht.N vht

Lisdd,vzisti

Vtihentiiv6sti
Ei mitenlciiSn

Ei osaa FA+pq

3

z7

6r

9

6

l7
6r

16

4
?A

61

tl

7

30

52

ll

6

25

49

?o

I
24

54

T7

100 r00 100 I00 100 100
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oa

Taulukcidut tnuuttuj:t korrclcivat ncgatiiviscsti. IrIc, joilla on ykeityisiS

val<uutuhsi:i k:l.listuvat vi:hcntivin vnikutukscn kann:llu suurelllrnasss rlliiS-

rin kuin nc, joilia ci clc tzillaisia vakuutuksia-

3. Saastanrinen ja tydciikelrl<icn veil<utus siihcn

Kysyrnyksess:i 35 csitct+.iin :luirsi picni johdcttclu j:: scn j51l<ccn kysyttiin

sSSstaikd vrst::j: nyliyisin r':i ci. Myontciccsti vsstanncilt: kysyttiin

tiiaiin j:ilkcc:r sr,.:ictSneiscn t:rkcitusta. Vrstauksun hcli:cttarniseksi :nn':t-

tiin nclji v:ihtceht:,:, joissa rrrrr. crotcltiin t'turv:llisuuss55st5j5ttr (sai:is-

t5rniscn tarl<oitukccna vanhuurfcn tai ir3han paivan v:r:11c siSstdrnincn) j:

trvcitcsid.stijit (t:rkoitui'-.s':nC. csirn. :)sunncn )ct",1 csinc, rnatkl tnrs' )'
Koska sei1a1l: v:staajill: voi .'siintyi yhtSaikla cril:isia s:i;istzirniscn ai-

hcita, oli vlst:ruksct luckitcltava t rnan inukaiscsti, kutcn taulukosta 35 it-

tTICnCe.

Taulukko 35. 5i-i:ist;irnincn- ia scn t:r koitus. Vastaajat % kunkin ryhrn5n

l<:iki sta vastaaji sta.

S:i5s trinincn
(var:'Ilc/v.rrtcn )

TEL LEL Tlcinant.

'r-ilkopuoli se t i;rikki
vht.:rs.ke sk vht.

V;in paha p6iv:i

Vain vanhuus

I'tiiSriitty tavoite

Muu tarkoi.tus

Paha pdivd ja va:lhuus

Paha pdivii + tavoite trri nuu tark.
Vanhuus + t'rvoitc tai. muu tark.

Vanhuus ja paha pd.ivii + tavcite en.
tark.
S:iHstiiE, r.rr:tta ei lsar sa-no:. niksi

Ei sddstd lainktan

23

6

11

2

5

i
)

1

1

't

),J ,l

34

9

7

2

7

11

E

OL

16

(,

26

4

2

3

1

0

0

17

E

1'

,
2

2

0

1

q1

17

5

2A

1,

2

2

0

0

1

49

19

,
20

4

3

3

1

0

I

4i

Yhteense (/o) 100 1 00 100 ''t0c 't00 't00 '100

Jrl<euturnista cr,:-,ttuu scivisti tr<olme suurint:: vlsttrusryhi:ui:. Ensinnikin

on paljon ccllaisi:, jcti<a civSt sa:istal lainkaan {!tr To }.taikista). TirnS md5-

ri veihtcl:. j.-uiterl<in cri ryhrnissii niin, ctt;t csir-n. LEl,-tyontckij6istd y1i

puolct on tillrisia ci-si;istiji:, tycinant:jicta vsstaavasti vain ncljlisosa'
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Seuraavaksi suurimmat ryhp:it ovat ns. tavoitesaiaist5jtit (20 % kaikista) ja
pahan pdivln varalle s.iSstdvdt (19 %). Paha pziiv5 s;iiisteimisaiheena on

korostuhut LEl-vastaajilla ja ty6nantajilla, kun taas tavoitegdast6 on ta-
vallista asutuskeskubten ulkopuolisilla ja TEl-vaetaajilla, joista n. nel-
jiisosa ilmoittaa sriilst€ivarnsd nirncnortsan mziiir;ittyri tavoitetta varten.
Vanhuuden varallc saiisteiminen naiytta5 olevan varsin veihSistS, samoin
us e arrnaat s arnanaikai s et stiai stdmi s e n aihc et.

Vastaajicn keisityksii tydelai.kelakien rnahdollisesta vaikutukscsta tydnteki-
jdiden siiii st;irri stoiinintaan tie dus te ltiin ltysyr-nyks e s s 2i 3 B.

Taulukko 36. Tyi,cllikelakicn vaikutus tydntekijaiin scifi.stdnriseen. Vastaa-
jat % kunki.n ryhrnain kaikista vastaajista.

Joka ryhrniissi ollaan jokscenkin yksimielisill siit5, ctteivlit tydeliikelait
(ainakcan vicla) vaikuta rnitenkziSn ty6ntci<ij5iden sSSstiimistotturnuksiin.

8.4" T tunncttu huolcstu 1 Slltls

Erdziir rnielenkiintoisen, rnutta rroniselitteisen ja vaikeasti rnitattavan yh-
teyden rrruociostavat vastaajien kysymykse ssA 26 il,rnaiserna huolcstuneisuus
ja jo aikaisernrain sclostettu ty<ielSkcticdon rnziaird." T tA suhdetta yritet-
tiin valottaa tyoeliikelakien piiriin kuuluvien kohdalla"

Tycielztkelaki.en
johdosta tydn-
tekijiiin s.iis:
triminen

LisaiSntyy
Pysyy sar:'ianI.

Vrihentyy
Ei osaa sanca

Yhteensci (%)

TEL + LEL Tycinant.

Ul}<opuoliset

as" kcck,
Kaikki
yht"

5

77

10
o
<)

9

73

i1
7

7t
l5

B

10

64

13

13

B

67

L4

l1

7

7t
IZ
l0

100 100 100 I00 I0c 100
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Taulukkc 3?. TvSe lcikcticti i: huolcs tunciouus. Lahien piiriin kuuluvat

vastaajat (Xpt).

Tyociikctiedcr t:rsc
Huolcstuncisuus (Lyc. 26)

i:a1jcn v:r11an ci lainkac.n yht

0-1, P. saallc(it +

lccista tictiin:it-
tdmSt

139
(trg)

,17

(.16)
33

(35 )
zr9

5-7 ;,.
1I{l

(tto)
3l

(37)
Z5

(.2sl,

3I
(zt)

t75

t'- l6 p. 94
(ror)

39
(:,,)

164

Yht,:cns5 35I tL7 CN 55t

?\" = 3.95 . o o^ 05 O.19)

Tcstaustuloc csoitt::a, ctt:i kysyrnyltsessi Z/J ilinaistu huolcstuncisuus

oi-nasll tai pcrh:cn toirecentuloste vanhuudcn tai tycikyvyttdrnyyden riskicn

eCcss;i ja ty6cldkcticCcn t:sc cv:t tcisistaan rii;;purna-ttoi:ia. Farcrnpien

tictojcn vcisi ,rlctt:: oicncntdvSn hu:lestuncisuutt^ lin::kin lakien piiriin
I<uu1uvilla, r'nutta t5ma olctus ci aina!.a:n tSssa s::nut vahvistusta- Huo-

lcstuneisuutt: kysyttiin huitcnkin rryos pcrheen tcimccntulon suhtcen, jok:

se ikka on caattanrr-t vaikutt:a tecsi.kin yhtcydcsca. T'ivtc saattaa sit5paitsi

vield tiissa vaihee cst c113, niin v:ihiiscssi rrrd.arin sisd.istynyttd, cttd sen

vaikutus ei ole k,:n}<rctisoilunut ajettelussl.

g. /\SENNOITUIVIINEN TycELiiKEL./iKEJ/r KoHT^rrN Jl' sEN YHTEYKSIA

9 l. Agcnnc rrrittauits :n suoritus

RyhCytt:ie s sii tutkir-n:an f, s ennoiturni sta tySclrtkci:k; ja koht:an oli kSytett:i -

viss;i kahtcen eri kysyrrr.yksccn sradut vast:u1'rset. i{.ysyrnyksessli Z7 tie-
dustcltiin l.-l.sityksi.1 tyocld.kclal<i.:n i:nerkitykscst:j ty6irtcliijein toirneentulon

turv:na vanhan: tei tyokyvyttdrnyyden s:ttucss3. Kysyrnyc 28 taas kartoit-
ti tydeldkcleliicn mcrl<.itystri kensanch.kkcisiin vcrrc.ttur:. -l'innctut vastaus-

vaihtochcl.ot liukuir.at rruiirce st.j trhyvin paljonrt (rncrkitystl tciroeentulon tur-
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vana / p.arantayat e,l6ket-rtrvaa) aina-m;i5reeseen ttei lainkaanil saakka (vrt.

kyselylonrakc liitc 2). '

Molemrnat kyoyrnykset yhdistettiin ty6pltikelakien arvostusta rnittaavaksi

yhdeksi asteik6ksi. Asennernittauksen kohtcena on tydeld,kelakien arvostus

siinzi mieless5, minkSlainen merkitys laeilla katsotaan olevan tydntekij6in

eld.ketutvan tehostajina. TAtA tarkoitetaan, kun seurau..rissa pubritaan asen-

noiturniseBta tybeL.ikelakien r^rerkitykseent Asenncasteikko oir tZisse luon-

teeltaan ns. kasautuva eli kurnulatiivinen asteikko, joka on mittari yhtd

konkreettiee s s a miele s sii kuin aikais emmin e sitetty sumrrra - asteikkokin,

rnutta rakenteeltaan crilainen.

Asteikon a.yrilla voidaan vastaajat jakaa kotrmeen asenneluokkaani (+ +) cli
kurnpaankin osakysyrnykseen rnydntcisesti vastanneet, (- +) e1i toiseen ky-

syrnykscen myonteisesti suhtautuneet ja (- -) eli rnolernpiin kohtiin kieltei-
sesti reagoineet. Saadut lgcnneluokat edustavat tailldin tycieltikelakie.n rner-

kitykseen asennoiturnisen perustyyppeia.

Asteikon syntyrninen edetlytteei, ettti osakysyrnykset korreloivat keskeniitin

ja ettii eri kysyrnyksiin on annettu hiernan eri suuri rnziSrii rnycinteisiii vas-

tauksia, Nd.in olikin asianlaita. Kysyrnysten jeirjestyksen mitattavalla

ulotturnrudella on rnyds oltava suhteellisen rnuutturnaton. Keiytiinn6ssd rn2iii-

ritet2idn kysymystcn jiirjeotys asenneasteikolla rnydnteisten vastausten lu-
kumeiiiriin perusteclla. TdssS jairjestys muodostui sarnaksi kuin oe oli ky-

selylornakkcessakin eli ensin kysymys 2? ja sitten 28. Ty6clzikelakien

rnerkityksecn yleisesti rnyontcisesti rnutta kansaneliikkeeseen verrattuna

kielteisesti suhtautuvia eli asenneluokkaan (+ -) tulevia vastaajia oli yhteen-

sri 64 kpl. Astcikossa ruirnd tapaul<set yhdistettiin luokkaan (+ +) tetem2i'ttei

suurtakaan virhctt5. Asteikon laskettu piitevyyskerroin - jonka on oltava

yli 0.90 - saa tiissa arvon o.97, joten talta osin astcikko on hywi.

On vielzi korcstettava sitZi, ett5 rnittl,rt""r. luotettavuus riippuu rnycis alun-

perin rnukaan otettujen osakysyrnysten lukumtidriistti. Td.ssd ktiytettiin
kahta kysyrnystai, joten asteikon rakentarnispohja cn vcrraten kapea. Sel-

Laisenaankin se kuitenkin riittdnec antarnaan alustavan kuvan asennetaipu-

rnuksista.
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9.2. Asennoiturninen laikelakien merkitvkseen perusrvhmittzi in sekii sukuouo-

len ia asuin rnukaan

Aluksi tutkitaan tydclaikelakien rnerk-ityksccn asennoitumista tatkastelernal-
la miten vastaajat sijoittuvat asenneastcikon eri luokkiin.

Taulukko 38. l^sennoi n tvoeleikelakicn rnc rkitvkscen rvhrnittdin.
Kuhunkin asenncluokkaan sijoittuneet vastaa jat % kunkin

ryhrniin kaikista vastaajista.

KyS. n:o
27 ?.8

lrs€nnoiturninen
tyocl.altclr rnerk. TEL + LEL Tydnant, UIkop Kaikki

yht

+ + myontcincn
+ viilittav.i
- kiclte inen

?6

35

39

I6
!l

43

?,3

z8

-:q

Zlr

3l
45

Yhtcensa (%) t00 100 r00 100

(rpr) (562) (44) (862) (1458)

Yleisesti ottacn cn asennoiturnincn tyoelske1akicn rncrkitykscen vie15 haas-

tatteluajankohtana :liut ncgatiivisvoittoista, kuitenkin lakien piiriin kuulu-

villa rnycinteisernp,Si kuin tydnantajilla ja ulkcpuolisilla. Tietojen pintapuo-

lisuus ja ibacisct cnnekkoluulct scki: asian uutuus ovat ilrrrcisesti tekijditii,
jotka o-.rat saineet aikaan kiclteisiii ascnteita. Hucrnattakoon kuitenkin

viilittSvien ascnnctaipurnusten suuri jcukko, joka saattea olla osoituksena

rnydnte i s e stei kehitys suunnasta.

Vastaajien sukupuolcn tai asuinpaikan ei voide sanoa vaikuttavan tulokseen

kuin ulkopuolisilla asutuskcskusten vastaajilla, joilla naisten ascntcet ovat

selvdsti rnicstcn asenteita kielteiscmrnSt.

LEL-vastaajien ascnnoiturninen on ehkii hiernan kielteiscrnpiiii kuin TEL-
vastaajien, rnutta cro on niin pieni, ett5 johtop;i;itdkscn riski ylittdai 5 %:n

rajan.

Ereiisiin yhteyksiin, jotka pystynevrit selittiirniJn asennoituinista, palataan

jiiljernpiinS.

,t
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9.3 o aas 1 lakien rncrki ksee

Edell:t jo rnainittiin, rniten huonct tai v;itirzit tiedot asioista ja siitai seuraa-
vat negatiiviset ennakkoluulot voivat vaikuttaa kielteisten asenteiden synty-
rniseen. T:issEi tutkirnuksessa on nyt tilaisuus valcttaa tiitii kysyrnystd
tutkimalla tycicleiketiedon tason ja tycielakelakien rnerkityksecn asennoitu-
rnis en v:ilistl )'htcytta.

Taulukko 39. e 1 n clSkelakien rnerki kseen.

Mukana tydel;ikelaeista tietoiset vastaajat (tpt).

Yhtecnsei (1q:1)

)(
z,

= 17. 51 (t. +s7oo,, 05

Taulukcn muuttujat ovat toisistaan riippuvaisia. Riil:puvuus on suunnaltaan

positiivista, joten rnitzi parerrrnat ovat tiedot sita rnydntcisernpaiai on asen-

noiturninen ja rnitli heikornrnat ovat tiedot sit.i negatiiviscmpaa on asennoi-
turninen. Oletus huonon tiedon ja negatiivisten kaisitystcn ja asennetaip's-

rnusten vSlisestti yhteyde st5 saa aineiston perusteella tziss:i vahvistusta^

Tulos pdtee rnyds erikseen kussakin ryhrnaissai.

9. 4 " Asennciturninen tydelaikelakien rne rkityks e en suhte e s sa huole stunel sqqte e4
'ia kdsittksiin yksitvise st..i henkiloval--uutuks e sta

Tydelaiketieto
(pisteitii)

A s ennoituminen tycielSke lakie n rne rkityks e en

++
(Myctnteinen)

-+
(yatittava) (Kie lteinen) Yht

0 A
I

76
(84)

92
(roe)

134
(1oe)

302

5 7
lI3

(roz)
r38

(r+r)
t37

( r+o)
388

l6B
8B

(86)
133

(rra)
90

(trz)

351

3l t

277 363 1001

Yhdcn rniclenkiintoisen, rnutta jallcen rnoniselitteisen yhteyden rnuodostaa
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a s ennoiturnincn tyoclikclakicn rnc rkityk s e en ja kysyrnyks c s s d. 26 rnitattu

huolcstuncisuus crnasta tai i:crheen turvallisuudesta. Vcitaisiin olettaa

esim, ett:i rniti. crterrlrrlAn on huclcstuncisuuttl sitzi t:rkcirn;>i rnerkitys

1aeil}a katsotaan olr:van. Te stattacssa cm. yhtcytti havaittiin oletukscn

saavan vahvistusta, rnutta tulos .n vain oireellincn, sill1 johtcp5Stoksen

riski on lO %. Huolestuneisuuden ja ascnnoiturnisen vilincn yhteys jaiS

siis tSssi kysucnaleist-,ksi.

Tutkittacss3 ascnnoiturnista tyoelaikelakicn rncrkityksccn suhtecss: kysy-

rnyksen 40 sisaltd.rniin k:isityksiin ty6eiSkclakicn v:iikutul<sesta tyontekij:iin

ornaan vakuutuksencttchaluun hlvaittiin r:ruuttujicn vliiillC. vallit sevan heikcn

positiivisen kcrrel^aticn. Tyoeliikclakicn rnurkitlrksccn rayontcisesti ascn-

noituvat katscvlt use arrurrin kuin ncgatiiviscsti ascnn:,ituvat tyocliike lakicn

vaikuttavan iis;id.r,d.sti tyontekijiin haluun hankkia its;-: rrs.kuutuksia. Ncga-

tiivisesti ascnncituvilla vastaukset kcskittyv5t encrilrnin totcarnukseen,

jonka rnukaiscsti tycelikclacilla ei ole rnitiiin v:ikutusta yksityisecn vakuu-

tukscnottocn. Tul,:s nttr3. nain viitte cn cri vakuutusrnuotcjeil vdlisestd.

psykologi se sta yhtcyCe sti.

9.5 Mielioiteet e I,'ikcvakuutuksc sta vcrrattuna i-alk:inkcr otuksecn

Kysyrnykscssii 3.4 asetcttiin vastaajat rnielenkiintcisecn valintatilanteeseen.

Kysymys kuului scuraavasti: trTyoclrkelakien rnukaan tyonantaja rnaksaa

nyt kaikkien vakuutcttujcn vanhuus- ja tyokyvyttornyysvakuutuslTlaksut, ja

teirnai rnerkitsec tyonantajalle rn1ksu:, jcka suuruucielt:an vastaa n' 5 %

palkoista. Jr:,s ajattclernrne, cttii vaihtr:ehtoisesti r-,,1isi nostcttu palkkcja

5 %, niin liurnl:aa ctu.t i.,iJattc tyontekijalle t:irkelirnp5nl1. (.lSkevakuutusta vai

palkankorctustt)? t' Kysyrnys siis rnittaa rnycs tavall:.an eleikelakien arvos-

tusta suhtcessl- hctkclliseen ctuun - vlihtochtcisccn palkarrkorctukseen.

Mielipiteet jakaantuivat taulukcs sa .10 csitetyll:i tavr-,in.
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Taulukko 40. IGisitvkset eliikevakuutuksen ia waihtoehtoisen oalkankoro-
tuksen t8rh-evdestai; Vastaajat % kunkin ryhm;in kaikista
vastaajista.

Elaikevakuutuksen suurernpi rnerkitys tajutaan varsin selviisti, kuten taulu-
kon ylirnrnzin rivin luvuista voidaan havaita.

9.6 IGisitvkset e sopivuude sta

Eri yhteyksissd. on ollut keskustelua sopivasta elzikeizistzi. Kansan mielipi-
dettet valotetaan aeuraavassa. Kysyrnyksesse 33 tiedusteltiin, onko ty6elii-
kelakien rnukainen 65 vuoden eltikeikii sopiva, Liian korka vai liian alhainen.

Taulukko 41. IQisilIkeet 65 ikeivuoden sopivuudesta el.5kei*ksi. Vastaajat

flskunkin ryhrnein kaikista haastatelluista.

Kurnpi on tydntekijalle
tdrkedmpi: elSkevakuu-
tus / 5 %:n palkankorotus

TEL LEL Ty6nant. Ulkcp. Kaikki
yht.

Eleikevakuutus
Palkankorotus
Ovat samanarvoisia
Ei osaa sanoa

8r

10

7

2

7t
l6
1l

2

9l
5

4

69

I1

10

l0

73

1l
9

7

Yhteense (%) I00 r00 100 r00 r00

65 v. on elSkeiktlnzi TEL + LEL Ty6nant Ulkop Kaikki
vht

Sopiva

Liian korkea
Liian alhaiaen
Ei osaa sanoa

zl
76

z

I

25

75

27

69

z

2

24

7Z

z

z

Yhteensa (%) 100 100 100 100
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Noin 3fL vastaajista katsoo 65 v. elSkeikirajan liian kcrkeaksi. Liian alhai-

sena siti ci pid:i juuri kukaan ja sopivana sitl pitdi n. 1/'i vastaajista. TEL-
ja LEL-vastaajien vd1i115 ci tcstaus oscittanut e roja kuin oircellisesti
LEl-vastaajist:, 84, % ja TtrL-vastaajista 7,; % pit:l r':j:' liian kcrkcana.

Maaseutuvastaajat pitlvdt ylecnsa! rajaa liian k':rkc:na jonkin verran uscalr.r-

rnin kuin asutuskcskuksissl asuvat.

10. IISENNOITUMINEI{ ELAKETURVT..I.N YLtrE}'iSA, .URAiTA SEN YHTEYKSIA,

SEKA T<AST]'YXSET PERHE -ELAKEVAKUUTUKSEN T/',RPEELLISUUDESTI'

IO. I. -r's cnne rnitt:uks cn sucritu s

Ryhdytticssai tutkirnaen asenteitr rn3arnrnc claiketttrvaan ylecnsi lli kiytet-
tivissai cikeastaan kclrnc tihar: k:hta:n liittyvi:i kirsyln'"tt' Kysyrnykscss j

29 nirnittiin ticdustcltiin sucraan rninkilaincn ,-)n cliketurva rnl3ssalrlrnc

scn jilke en, kun tyocl;ikelait c'rat tullcct vc,irrraan. ;"nnetut vastausvaihto-

chdct liukuivat rrerittlin hyvist::rr aina I'erittiin hucn::nrt saakka (vrt. ky-

selylornake, liite 2).

Vih;in eri tas':11: liikkui j': kysyrnys 30,- j':'ss: pyydettiin rniclipiteitd siiti'
onko elakcturva rnuilli (Suornessa) yleensA ?ar,.rrnr,i, sarnantapainen vaiko

hucncrn;.i kuin RuJtsis c l.

Vihdcin kysyrnykscssi. 3I csitcttiin joukkc erilaisia pakolliscn 1-'erhc-cl;ikc-
vakuutuksen tarpcellisuutta koskevi: viitteitS, joihin nahdcn tiedustcltiin
vastaajicn rrrielipiteidcn suuntaa.

Aluksi tutkittiin rnit,:i rnahdollisuuksia rn rnucd:sta-a nSistli kysyrnyksisti
kasautuva astcikkornittari sarnaan tap,aan kuin cdcLii rnitattaessa ascnnoi-

turnista ty6el:iketurvr.an. Pian kuitenkin hav:ittiin, cttii 1-rerhe-el;ikkeitai

kcskeva kysyrnys 31 ci k;rrcloinut rnuiden kysymyston kenssi, ts. siitj
csitctyt miclii:itcct kuuluvat ornallc ulottuvuudellecn cil<ii niit5 vcida yhdis-

t;id yleist,i c};ikcturvaa kcskev:an ascnnerrrittaukscl: n, vaan t;itai kysyrnyst;i

on kJsitelt:ivi crikseen.

Sen sijaan cn rnahdollista rakcntaar asteikkc kysyrnystcn 29-30 perusteella.

r'scnncrnittaukscn kohteena on tilloin nykyiscn cliketurvan taso ylecnsa ja
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seuraavassa puhutaankin asennoitumise sta qlSketurvan tasoon.

Asteikon avulla voidaan vastaajat jakaa jzilleen kolrneen asenneluokkaan:

(+ +) eli rnyonteisesti elaketurvan tasoon ascnnoitu,vat, (- +) e1i v:iliryhrnd
ja (- - ) eIi kielteisesti asennoituvat. Kysyrnysten jzirjestys rnuodostui ag-

teikolla sellaiseksi, ettti ensin on kysyrnys 30 ja sitten 29. Ttilldin asenne-

luckkaan (+ -) tulevia vastaajia, eli rnaanarne el;iketurvaa yleensii parern-
pana kuin Ruotsin vastaavaa pitiiwizi, rnutta elaiketurvan tason silti huonoksi

arvicivia oli yhteensui 3? kpI. Narna tapaukset yhdistettiin luckkaan (- -).
Asteikon paitevyyskerroin Baa arvon 0.98, joten tdssai suhteessa asteikko

on hyva. Kysyrnyksen 30 sis8ltuirnzi vertailu Ruotsiin on siis keiytt:kelpoi-
nen, joskaan se ei ehkd asteikkokysyrrykseni o1e rnuodoltaan paras rnah-

dollinen. Muuten asteikkoon sopivat sarnat huornautukset, jotka jo aikai-
sernrnin tehtiin mitattaessa asennciturnista tyciel5kelakien merkitykseen.

t0.2,. Asennoiturninen cl2iketurvan tas oon Derusrvhrnittri.in

Taulukko 42, ./i sennoiturninen eliiketu r\ran tasoon rwhmitt:iin. Kuhunkin

asenneluokkaan sijoittuneet vastaa jat % liunkin ryhrnrin kai-
kista vastaajista.

Yhteensd (%)

Maarnme elziketurvan tasoon yleensai asennoituu rnittauksen rnukaan rnydn-

teisesti noin kolrnc.sosa ja kielteisesti noin viidesosa kaikista vastaajista,
joten heistS rnelkoinen osa (46%) on asenteiltaan tAltd v51i1tei.

Ryhrnicn veililla oa lisd.ksi rnelkoisia vaihteluja asenteissa. Mydnteisimrnin
agennoituvat tydnantajat sekd rnaaseudun ulkopuoliset. Kielteisin asenne

I(ys. n:o Asennoifirnlnen
30 29 eI?iketurvan ta-

soon
TEL

LEt
gtinant.

UIkopuoliset
Kaikki
vht.

as.kesk n3.as. vht as.kesk. tsaas vht

+ + My6nteinen

+ lld1i ttiivti

- Kielteinen

29

51

20

6

40

54

21

52

16

49

35

45

41

14

29

50

21

43

39

18

38

43

19

34

46

20

100 100 100 100 100 100 100 100 100
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on LE L -tyontckijoiltai ja c rityis e sti ryhmd.n asutuske skuksis sa asuvilla,

kuten taulukosta vcidaan havaita, /'sutuskcskuston vasteajat :senncituvat

keuttaaltaankin cl;iketurvan tascon kiclteiscrnrnin kuin rnaascutulaisct.

lVlainittakoon vic}f,, ctti vasta:jien sukupucli ei vaikuttenut taulukcn lukujen

os oittarnaen tuloks e en.

I0.3. Ascnnoiturrrinen clakcturvan tesocn cri iki - la sosla r iirvhrnis s5

Taulukkc 43. riscnnoiturninen claikcturvan tasocn ikiluokissa 18-39 vuotiaat

.io 40-54 vuoti::t. Kaikki vastaajat (t pt).

Ascnnoiturninen
elSketurvan tasocn

Ik:i (vuosia)
YhtccnsS

lB-39 ,+0 -6,1

+ + (rnyontcincn) z6z
(z:t)

Z3Z
(263)

.+94

- * (v5litt:iv:i) 307
(3 r,1)

365
(35e)

672

- (ki.clteincn) 1r5
(r,l t )

186
(r6i)

302

Yhteensd (tpt) 685 783 l/,68

X2 = r 5.42, oo. c5 (5.99)

Kuv: asennoiturniscsta clikcturvan tasoon la:jencc tj.ssd. hicrn:n, silld'

taulukon 43 :nt:rna tuI.:s oscittaa, ctt:i asennciturninen kcrrelci negatiivi-

scsti vastaajicn i5n kcnssa, ts. vanhcrnrnat vast:ej:.t ::scnnoituvat selvisti

ncgatiivisernrnin kuin nuorernrnat. Havainto i:itcc rnyos crikscen lakien

iriiriin kuuluvicn ja ulkoi;uolisten ryhrniss:i.
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Taulukko 44. /rsennoituminen elSketurvan tasoon eri soeiaalirvhrniss:i.
Kuhunkin asenneluokkaan sijoittuneet vastaaiat % kunkin

sosiaaliryhrnein kaikista vastaajista.

lrsennoituminen
eldketurvan tagoon

Sosiaaliryhmai

I II III IV v

+ * (rnyonteinen)

- * (valittava)

- - (tietteinen)

33

61

6

36

44

20

zz

53

Z5

33

47

20

4l
39

?.0

Yhteensa (%) 100 100 100 r00 100

(5?) (zso) (ags) (tzs) (s:s)

Mydnteisirnrnin ntiytt2ivzit asennoituvan korkeirnpaan sosiaaliryhmiieln I
kuuluvat vastaajat, sarnoin ovat sekaryhm*iin V kuuluvien asenteet suh-

teellisen rny<lnteisiei. Kielteisirnpid ovat asentcet sosiaaliryhm5d.n II.I
kuuluvilla vastaajilla ja sosiaaliryhrnien I I ja IV vastaajat taas oeoitta-

vat suunnille en s arnantyyppi sizt asennoitumistaipurnuksia te s sa kohdirt.

10.4, Erziitai turvan tasoon asenno1 sen ia tutkirnuksen rnuut-

tuiien vzilisi5 vhtevksiti

f 0.4.1. Asennoiturnincn suhteessa yksityisten henkilovakuutusten olernassa-

oloon

Jo aikaisernmin on tutkittu Errrr. huole stuneisuus -rnuuttujaa ryhrnissei,

joissa on ja ei ole yksityisiai hcnkildvakuutuksia (henki-, sairaus- tai
eltikevakuutusta) ja todettu rrun. vakuutuksen ottaneiden olevan vdhern-

rruin huolissaan kuin vakuuttarnattornat. Seuraavassa taas tutkitaan elei-

keturvan tas oon asennoiturnisen ja yksityisten vakuutusten olemas saolon

veilistzi yhteytt5.
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Taulukkc 45. t';sclrncitumincn c l.:iketurvan t:soon ryhrnissd. ioissa vastaa-

jill:L r'n ia ci o1e vksitvi sid hei:kilovakuutuksia. Vast:ajat kpl.

Ascnnciturnincn
clSkcturvan t::s..r-l

Yksityincn vakuutus Yhr.
kplon ci cIc

+ + (rnyontcincrr) ?20
(rqe)

255
(zi t,i

!r7 5

- * (vslittav:i) L lt.t

(ztz)
3BC

(tez)
U J'J

- - (t--iett,,i::en)

Yhtccns:i (1<;:,1)

')o
{rzz)

196
(rt z)

29,i

592 832 t42!,

Y,z = tz.7). > o o. 05 (5. 99)

Muuttujat korrcl iv:t lc.sitiiviscsti, ts. nc vastlaj:t, j,:i1la cn yksityisid

vakuutuksia, n;iytt;ivlit ascnnoituvan clikcturvln t:sccn jonkin verran rnyon-

teiscrnrnin kuin ne, j.,i11: ci cie taLie.isia v:kuutuksia. Yhtcys cn kuiten-

kin rnonisclitteiner:, jchtuen 1t1n:r. e rillisista vaikuttavista tausternuuttujis-

ta, joita t5ss5 ci cIe tarkernrnin :.nllysr'itu.

I o . 4. z. .rt sennoiturzrincn suhtec s s a tunnettuun hu:Ic c tunci suutecn

Kysyrnykscssi Zb rnitattiin huoie stun';:isuutt: lrrr:sta t:i ;:'crhecn tcirneen-

tulosta vanhuudcn tai tyokyvyttornyyclen riskicn c,Liss1" voitaisiin ol'ettaa

cttei n.|rn.i ascnnetaipurnukset olisivat jonkinlaiscssa yhtcydessl clSkctur-

van tasoa kcskcviin ascntcisiin (taulukko 46)'
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Taulukko 46.. -e l5ketur-van. -tas oon suhtee huolestunei-

suuteen ornasta tai perhecn toirneentulgsta vanhuutta tai
tX)kylvttdn:vwtai aiqlglleegsa: Vastaaiat, jeilta on.saatu

asianornaisct tiedot (tpl).

Huolestunut
Asennoituminen elziketurvan tasoon YhteensS

kp1+ + (neydnt. ) - + (vslittavfi) - - (uert. )

Paljon zz3
(?,64)

391
(jzo)

lB9
(r6e)

803

Vaihrin r33
(rro)

t57
( 164)

65
(7s)

355

Ei lainkaan lll
(s?)

108
(rzz)

46
(55)

265

Yhteensa (kpl) 467 6s6 300 L423

xz = 24.0't > o0. 05 (9.+g)

llavaitaan, ettzi taulukon rnuuttujat korreloivat ncgatiiviscsti. Niinpii
voitaisiin viiittid csirn, ettii rnitei huolestuneenrpie ollaan ornasta tai
perheen turval.lisuudesta sitai kielteisernpi on asenne eltiketurvan tasoon,
joskin k;izinteinen tulkintakin on tcissd perusteltavissa.

I 0. 4. 3. -atsennoiturninen eltiketurvan tasoon ja asennoiturninen tydelzikelakien
rnerkitykseen

Otsikossa rnainittuja asenteita on edell5 tutkittu asteikkojen avuIla. Nyt
on tilaisuus katsoa, ovatko asteikkojen rnittaarnat ascnteet yhteydessei toi-
siinsa.
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Taulukkc'i7. ./" scnnoiturninen clikcturv:n trsoon 3a ascnnoiturninen tY6-

clakelakicn rkitvksecn. Kaikki v.r-staejat (kpl).

rlr ticonciturninun tYo -
clikcLakicn rlrcrki.-
tyksccn

* * (rnyonteincn)

?
\'=32.43,o0.05(q.+g)

Muuttujien vr,liii:i vallitscc joksccilkin voirnakas korrclaatio, joka niyttiiii

yleissuunnaLt:,an ,-,icva-n pcsitiivinen. Niini,ii kicltcinen astjnnoiturnincn

tyoel;ikclekicn rncrkitysti k':,ht:-an lii.ttyy uscirnrilitcn kiclte isecn ascn-

noiturnisccn rrraarnrrre .:l.dkcturran tasor kohtaan ylecnsi- Sen sijaan

rnyontciset :scntcct eiviit clc yhtj- sclv:isti kas:utuvia' Hywin tarkkojcn

jchtcp;iitostcn tcl.-crrrincn cdellytt;iisi rnrrt. tissai su<-ritcttua laaja-alaisern-

lria ascnncrnittauitsia, rnutt: jc edell:i suoritettu rnittaus :ntaa vahvistusta

neikcrnyksollc siiti, rniten kSsityksct l:ckcnaisuudcsta tlvat usein osak1si-

tystcn sufirrnaL.

10. 5. Kisi sct,-.crhu -clikcvakuutuksen tar::cr:11isuudc st:

Pakollisen p,;rhc-.Iikevakuutuks;n t:rpccllisuutta ticdustcltiin kysymyk-

scssa 3I e sittamall;i rnuutarnia crilaisi: rniclipiteitd, joista vastaaja sai

velita sen, jckl r-;n l::hinni h'jnen L-rrlaa k;i'sitystian'

Vastausvaihtoehtina;ilcctr:-ticlipitcet':livat:lklcnrnyonteisirLIr:ist.ijaliu-
l<ucn kicltc,isir:rp,'i. n scurlavat: (Kysyttiessri cli niiCcn j'irjcstys t:istd poik-

kcavf, vrt. Lcrnakc liittecss:i Z)'

Asennoiturnincn clikcturvrn tascr:n
YhtccnsI

kpl+ + (myont. ) + (v:ilittavl) - - (kir,It. )

It5
(ttc)

179
(iso)

fo
(7 2)

350

- + (valittava) r55
(r55)

23,i
(zto)

7l
( e5)

160

- - (1'.lcltcincn) ZZ4
(zzz)

259
(:or)

175
( r:s)

658

YhtccnsS (iii-.I) lr94 572 302 1-168
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Vaihtoehto 3 : Pakolli sen pe rhe - elti.kevakuutuksen puutturninen on suurin
aukko rnaarnm.e sosiaaliturvajtirje stelrniis s2i, ja ttillainen
vakuutus olisikin ehdottornasti saatava nopeasti aikaan.

Vaihtoehto 4: Pakollisen perhe-eliikevakur+tuksen seiiteir-nine,n olisi kype
hyvin tarpeellista, rnutta ensin pitaiisi kuitenkin hqitea

eraiitd rnuita vieLi kiireel!.isempi5 sosiaalisia kysyrnykeia.

Vaihtoehto l: Sosiaaliturva on maassarrlrne jo siksi hyvin j8rjestetty,
ett6i pakollisen perhe -elSkevakuutuksen puutturninen endd.

_, : olci rnikeiein tairkeiin5 pidetteivd kysyrnyg.

---..v.aihto"hto 2.: Melllti kziyteti{.5n jo niin paljon varoja erllai-seen sosiaali-
vakuutukseen, ettti olisi tdyrsin tarpeetonta entiii liseitei teitli

: pakolli sella pe rhe - elakevakuutrrks ella.

NAme mielipiteet saivat kannatusta taulukon 48 osoittarnalla tavalla;

Taulukko 48. Kd's itvkset pakollisen rrerhe -e liike vakuutuks en tarpe e lli suu-

dpsla. Kunkin vastausvaihtoehdon hyvlksyneet vastaajat'%
kunkin ryhrnd.n kaikista vastaajista.

Yhteensa (y'a)

Kaikissa ryhrnissd tydnantajia lukuunottarnatta rnaifrilaan useirnrniten vas-

taUsvaihtoehto 3, jonka rnukaisosti pakollisen perhe-elSkevakuutuksen puut-

turninen katsotaan suurirnmaksi aukoksi rnaarnrne sosiaaliturvajdrjestel-
rffissti ja kannatetaan t5llaisen vakuutuksen nopeaa aikaansaarnlsta. Jos

tdhd.n joukkoon lasketaan mukaan periaatteessa rny6nteiset, mutta kannas-

saan vd.hernrn:in jyrkzit - vastausvaihtoehdon 4 hyvdksyneet vastaajat

voitaisiin s3noa pakollista perhe-eliikevakuutusta kannattavien joukon nou-

Perhe-eliikeva-
kuutuksen tarve'- Vastausvaihtoehdot

Ul,kopuoIiset
IEL + LEL Ilcinant.

as.kesk. oaaB. vht:
Kaikki
vht.

3 (Ehdottonan tarpeellinen)

4.

1

Z (tdys:-n tarpeeton)

Ei .,saa sanoa

48

30

18

28

9

27

18

43

34

6

9

8

I )l

30

o

12

12

,
8

9

39

)z
t7

11

11

42

31

7

10

10

100100 100 't00 100 '100
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sevan jcpa 73 %:iin kaikista.

Toisbalta on i:akclllscn perhc-cllikevakuutuksen suhtcen ehdcttcrnan kieltei-
scllii kannall: vain n. l0 % kaikista - tydne.ntajista kuitcnkin ncljiisosa'

Perhe -elJkevakuutusta teri;eclIisen: pit5villc v:staaj:.lla (kys. 3 I vaihtcehdct

3-4) csitettiin ,;dcllcen kysyrngs 32, jcka kuului: rrPitaisittcko pcrhe-cliikeve-

kuutusta t:rpcctliscna siinSkirr ta;:aukscssa, cttS vekuutctut itse joutuisivat

osaliisturnaan scn kustannuksiin?rr Pcrhc -clAkctt: ylccnsJ tarpcellisena pi-

taivicn hcnkiloidcn vastaukset ,jakaantuivat t5l-ioin t::ulukossa '19 esitetylld. tavoin"

Taulukko 49" K:si tvksct r:o rhc - clSkevakuutuks cn tarr:cc lIi suudcsta silloin.
kun vaiiuutctut itse ioutuisivat os:1lis tuir::an seil kustannuk-

si:n. Vastaajat % perhc-cliikevakuutusta ylecns] tarl-rgs]]i-

serra pit:ivien kokonaisrnlijristi kus sakin ryhrnis sii.

Onko perhe-eldkevakuutus t:'rpeellinen
s . inzikin tapamksess,r, cttd vakuutetut
itse joutuisivat osallistunlan sen
kustamuksiin

lEL + LEL \dnant.
Iilkopuolise t

as.kcsk. nair.s. yht.

Ky).1ii

Ei siind tapauksessa

Ei osaa sanoa

76

,^
5B

32

,t9

18

')

6q

25

1'l

70

22

B

73

21

6

Yhteensti (fi) 100 100 100 '100 100 100

Kaikki
vht.

Taulukosta nihCi.rin, ctti l..aikista niistri vasta:jista, jctka 1;it5v5t ylcensii

1,crhe-cllikcvakuutusta tar;:ccllisena, i)ysyy 73 % k:nnassaen rnyds silloin,

kun vakuutetut joutuisivat itsc, rnaksarn3an v3kuutusrnaksuj:. Vlielipide

rnuuttuu n. Zl %llz vastaajista, Kail<cn kaikkia:n void::n todcta, ettei rnah-

dollincn kustannuksiin osallisturnisvclvi',Ilisuus vlihcnni palicakaan perhe-

elSkevakuutuksen vcirnakastr l<annatusta.

Vastaajicnsiviitisi:ityciclcyhteyccss,li-)erhc-elikevakuutukscntarpccl.
lisuutta kcskeviin krisitylcsiin. Scn sijaan haveittiin niidcn kSsitysten olcva'n

yhteydessl sc-rsiealiryhrnitykscen niin, ctti :lernrni ssa sosiaaliryhrnissi
katsotaan pakollincn ,-'crhc-cl.likcvakuutus tari:cclliscksi usearnrnin kuin

ylernrnis s5 ryhrai s sri.
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III YHTEENVETO

Tai.ssd tutkirnuksessa on pyritty kuvaamaan ja osittain rnyos selittaim^ti5n

niita tietoja, kai.sityksi5 ja asenteita, joita yleisdllei on ty6el5kejdrjestel-
meistii ja siihen l.Sheisesti liittyvistii asioista. Arialyysin perustana ovat

olleet maarurre tyoikdistai vdestozi cdustavaan urnpim2ihkdiseen ndytteeseen

llB eri paikkakunnalta poirnittujcn yhteensi I 083 hcnkilon haastatteluvas-
taukset, Yksityiskohtaiset tulokset,:vat loyd.ettiivissai edellisiltd si\ruilta,
rnutta t:issd. halutaan viclti lyhyesti kcrrata keskeisimmeit havainnot.

Tietoisuus trrdcl&kelakien clernassaolosta. Tutkittaessa aluksi tietoisuutta
ty6eleikelakien olernassaclosta ihnoitti hieraan y1i puolct kaikista vastaa-
jista olevansa tietoisia kurnrnankin lain olernassaolosta., Toisaalta taas

noin joka neljds tydeleikelakien piiriin kuuluvista haastatelluista ei ollut
vielii vucden 1964 alussa lukenut tai kuullut puhuttavan kumrnastakaan

laista ja ul.kcpuolisista oli viel6 suurempi osa (39-d,c) taysin tietomaittorniA

lakien olernas saolosta.

TieCon jlag_c='Iy5elzikelaeista tietoisten vastaajicn kohdalla suoritettiin tie-
don tason rnittarrs laatirnalla kahdeksaan cri kysyrr^ykseen annettujen vas-

tausten osoittarnaa tasoa kuvaava rnittari. Kehitetyn mittarin perusteella
vastaajat jakaarrtuivat kolrneen tietoluokkaan. TydelSkclaeista tietoisista
vastaajista joutui tatllciin vain B % parhairnpaan tietoluokkaan (hyv;it tiedot)
ja huonoinapaan tietoluokkaan tuli vastaavasti 46 To vastaajista, loppuosan

sijoittuessa neliden viilille luokkaan keekinkertaiset tieCot. Eri ryhrnien

vatrilL5 on tiedon tascssa kuitenkin huornattavia eroja, jotka ovat sarnan-

suuntaisia kuin tietoisuutta lakien olelrrassaolosta tutkittaessa havaitut erot.
Tydnantajien tiedot ovat i:arhaat ja Lakien piiriin kuuluvien tiedot taas pa-

rernrnat kuin ulkopuolisten. Lakien olemassaolosta tietoisista ty6nantajis-
ta sijoittui vain joka viides tietoluokkaan huonot tiedct, kun taas TEL- ja

I-El-tyontekijoistii sai vastaavan arvostelun rniehistri noin joka kolmas ja

naisista hiernar: yli puolet sek:i ulkopuclisista samoin noin puol:t. Miesten

tiedon taso oli selv;isti naisten tasoa parempi. Lisliksi voitiin todeta, ett5

vastaajien tiedon taso vaihtelee jonkin verran asuinpaikan mukaan, .Iisutus-

keskuksissa asuvat tuntevat tydelzikclait hiernan parcmrnin kuin rnaaseutu-

laiset, Tar.nan lisiiksi tiedon tasc korreloi m.rn" sosiaaliryhrnityksen kanssa;
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ylernpiin scsiealiryhrniin kuuluvat vsstaaiat tietiviit asilsta cncrnrnd.n kuin

alernpiin sosiaaliryhn:.iin kuuluvnt. Hucrn:ttakocn crityiscsti, cttii niistii
vastaajiste, jctk;r e ivi't olle ct tictoisi: cdcs lal<ien ';Icmassaolcst:, kuuluu

yli i:uolct s,:si:aiiryhrn5in V, j,:illc vastaajiils r:a :r.:in:ist: ansiotyon

puutturnincn (kclif,ouvat, cpiskclijat, clikelJisct jnc. ).

TicCot irir le stchn;in vksitviskohdi sta- Tutkittaessa tiedon tason rnittarin
cri osakysymykciin :nncttuja v'ast:uksia yi<sityisltcht:iscmrnin havaittiin,

ctti niisti. k,-,'hrlist: tunnottiin .,-',:rh:iiten ns. kcskcrnattcrnuusperiaattcen

sis:lto. V:nhuuscl:ikeiki ticclcttiin rnyos joksccnkin hyvin (t:ysin oikcit:
vf,stauksit 52 %:Llt tydellikelac;ista tietcisista)" Scn sij:ran on tucttanut

vaikcuksia t3ii'sin r--ikcen r,:stauliscn antlr:iincn nj.inkin i<cskeisccn kysy-

rnykseen kuin lakien takaarnat etuudct (oikeita vastluksir vain l0 %). Eliik-
keiden suuruutecn vaikuttavien scikkcjcn oikca luettclcinti oli sarncin vai-

kea tchtJvi (oil..cite vzst:-:uksia Z0 %). trlikkeidcn r:-Lrcittaj:a kcskcva:n

kysyrayksccn antci tiysin ,tikcan vastaukserr 4A % tyoclikelacist: tictcisis-
ta vastaajist;,. Era. lukujcn suhtccn voitiin trdeta, cttri t5ysin v:ilirien kli-

sitysten lisaksi :nnettiin suhtc,clliscn runsaasti c s itt:in --'ikcita vastauksi3,

ts. sellaisia, .icissl sind.nsJ oikein rnainittujcn asicid.cn lisziksi tuctiin csiin

rnyos vdfrili v.Istausvaihtochtoja (csirn, lakicn takaemana ctuutcn: vanhuus-

ja ty6kyvyttornyyscliikkcen lis;iksi sairauskcrvsus it." ). Tirna johtunce

ainakin csittain tiotojcn ;rint:puclisc sta crnaksurnisc st:.

Kyselylcrnakkccsccn sisiltyi rnyos jcu1..ko rnuita kysyrnyksii jdrjestclrn,i.n

yksityiskchclista" T;illaisia oLivat rnlrr. kysyrayksct ty6n:nt:jan lairninlyon-

tien vaikutuksesta, tyocld.l<ckortista, cl5kejzirjcstclyisti tyo;:ikoissa cnncn

ja nyt jnc, jcihin rnncttuja vastauksie on cdcllisi1l:- sivuiLla tarkerlrnin sc-

lostcttu. Miclcnkiintoincn hlvaintc oli tdssi yhtcyCe cs:: tyonantajien kcs-

kuu:i :ssa r..:11it3,;,r73- gl-itictcisuus siiti, mitcn hei,lSn :nlhdclliset lairnin-

lyOntinsa clikev:kuutukscn jarjestirnisesst vcivat vaikuttaa heidSn tyonteki-
jcidcnszi eliketurva:n. Tieto tydcld.krkortist::. c1i j'-' h-rast:tteluajankohtana

levinnyt varsin hyvin, vaikka korttcja o1i siihen rncnrrcssJ vaste jacttu

;-,aiiasias sa LE J -tyr)ntcki joiltc.

Tietcja raittaa',,ista ky syrnyks;ist,:i tarkastcltiin lc'1:ui<si tictcj: tyoel:ikcjir-
jestchoein organisaatiost:. K"ysyttics sS TEL:n nukaisi: tchtlvia hoitavia
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laitoksia havaittiin Eliiketurvakeskuksen ol.uvan niistat tunnetuin. Tydeld'ke-

laeista tietoisten TET,.-tydntekij6iclen antarnista vastauksista sisdlsi 50 %

rnaininnan ainakin ETK:sta ja 24 % raaininnan vakuutusyhtioist5. JSlkirn:

md.isistzi o1i kuitenkin kolrnannes sikd.li virhcellisiEi, ettii arvellaan kaikkien

vakuutusyhtididen hoitavan TEL-vakuutuksia. LtrL:n raukaisia tehtaiviS

hoitavista laitoksista rnainittiin niin ikaiein useimrniten Elaiketurvakeskus.

Maininnen tyoel;ikckassoista siszilsi LEL-tyontekijoidcn vastauksista 30 %

ja Elziketurvakeskuksen 5l To. Silmiinpistaivai;i oli tydnantajien huono tietzt-

rnys LEL:iai hoitavista laitoksista - heistzi vain l0 % rnainitsee tyerel6ke-

kas sat.

Tjetoliihteet. Kysytt;iessii tyoelaikelaeista tietoisten vastaajien tiedcnhankin-

nassaan kd.yttamid inforrnaatiovailineitd havaittiin sanornalehtien rnuodosta-

neen yleisirnmiin lzihteen. Toiseksi yleisin laihde cn ollut radio ja kolman-

nen piiiiasiailisen tietol5hteen rnuodostavat tydpaikat, nirnenomaan TEL-
tydntekijoiUi.. Lchdct cvat olleet i:ct5osalle vastaajista lisdksi ensisijainen

eli tzirkein tietoltihdc, mutta ryhmien v51il1d on eri vdlineiden keskinSisessd

tiirkeys;drjestykscssei vaihteluita. TEL-tyOntckijoitki cn lehtien j5lkeen

seuraavaksi trirkein tietolathCc oltut tyopaikka ennen raCiota, rnlaseuduh

LEL -tydntel<ijoiIl;i cn taas radic t;irkeys jairje stykse s s;i ensirnrn:iinen cnnen

lehtizi ja tyopaikkaa. Vain pieni joukko vastaajista cn pitiinyt vihkosta tai
kiertokirjeitat ttissA teirkeirnpdnd laihteenti lukuunottarnatta ty6nantajia, joil-
la vihkonen tulcc t:irkeysj;irjestyksessa hcti lehticrr jilkeen toiselle sijalle.

Vaikka esittelyvihkonen onkin ollut suhteellisen vShain kiytetty tietoliihde,

niin varsin rncni vastaaja haluaisi lisd,tietoja jeirjestelm;istci juuri sellaisen

veilityksellai. Toivcttua tietcld.hdetti kysyttdess;i mainitsi esittelyvihkosen

ensisijaisena toivornuksenaarl noin 50 flo tyOelat<elaeista tietoisista rtaaaseu-

dun TEl-tydntekijoiste ja vastaavasti joka toinen LEL-tyontekij5 ja ty6n-

antaja. .irsutuskeskusten TEL-tyontekijOistal taes haluaisi joka kolrnas tie-
tonsa ensisijaisesti esittelyvihkosesta. Ensisijaisesti sanorralehdestd ha-

luaisi tietoja jo patjon pienempi osa vastaajista, joista mainittakoon asutug-

keskusten TEL-vastaajat (L6 %) sek:i lakien piirin ulkopuoliset. Vielai pie-

nempi osa vastaajista mainitsi tiiss.i radion - ndista huornattakoon LEL-
vastaajat (IZ %) - sekai TV:n (tyonantajat 13 %).



Eri tietohhteidcn ja ticdcn tas:n veilistS suhdctta tutltittacssa voitiin todc-

ta asioicts .Iuv;ii -:arhaiten seirriilS r:iidun hcnkii5ii:r:, ictita ovf,t saancct

tictonsa arnrnattiyhCistyste n trns. vllityksell:j tai j5rjcstellns;t koskcvista

sclostustilaisuuksista. Kr-,sli" titzi kautta vciCaan kuitenkin t:voittaa vain

verrattain pic:-ri jcukkc, voi,far.n ylciscni johto;>:i.:t5l:scnal sanoa, ctti csit-
telyvihkosct ilr-nciscsti ovat n;ii.fcn asioidcn ;rle iso11.: :pcttarniscssa tchok-

kain viline j: s(ruraavsksi sijcittuvlt stncrnalchlct. NJihin verrf,ttuns on

raclion ja Tr/:n rnirkitys :;;pir:tiscss: vaircmrnln ta-rkc5, serncin tyopaii<-

kcjen, jcs)<in lakir:n piiriin kurrluvilla ty:,1:rikkojcn rn,jrkitys on ainakin

crlis s5 tapauksis s a korostunuL.

Suhtauturnincn vanhuut ccn ia tv6k ITtv..rtccn. On:a tii ircrhecn tcinccn-
tulc vanhuudcn tri ty5kyvyttorr:Lyydcn tuIlcss,l tuntuu hucLcstuttanccn hyvin

rnonia ihinisi;i ,ja h;:ist:l suurirrta ':.sa'l vicl;i rnli;iriiliecsti ;a13cn' Huclcs-

tuncisuuJcn h:vaittiinoicvan 1'htcyiie ssa i'ni-:'r. vastrfjicn asuinl;aikka:n,

ikSain ja sosiaaliryhrn:iain. MerascuCull: cn huclcstu::cisuutta ylecnsd enern-

rndn kuin asutuskcskuksisse, ,ja huolcstuncisuus iisiintyy id.n rnukana sckd'

siirryttiicssa ylernrnistS al:rn;-.iin s,:;si::iliryh:niin - viir:reksi raainittu ha-

vaintc k<-,sltcc ituit;nkin vain kclrrre, ylint:i sosi::liryhr;ra5.

Elikkcct, vakuutuksct. cttS ncn. T:rklstclt:.,ssi- verauturnista van-

huuclcn ja tyekyvyttorayy,:'lcn sr:htccn klisiteltiiir alul'.si vastaajien eI;ikl<eiti

vanhana. Likien ;riiriin kuuluvat rarrinitsivat i<ansanclakkccn ja TEL- tei
LEL-ul:iklicen lisaksi usci::rrrritcn muut clikkcct yi:sityiscn tyosuhteen l-le-

rustccll: (l,I % k:ikicta). TySnantajista j: ulkciruolisisr: jcka toincn senci

tulcvensa s3f-m.rf,n v:in tr<ansrnclSkctt;i. Kans:ncl:kkc,,n lis1ksi ulkcpuoli-

sill: e siintyy lucnnclliscsti runsairrrlnin vaiti;n yil:s. virk:- tai tydsuhtecn

pcrustecll: niakscttavia .:Irtkkciti" (23 %:Ltt) scki srrhtcciliscn runseasti

myos lcskcncleikkcitri ja syytinhii (yhtccnsli 15 %:11a). Yksityisii hcnkilS-

vakuutrrksia ticrlustcltacssa toc.lcttiin niiti clcvan 15hcs j:k: tcisclla vasta:-
jalla ja niist:: r:reinittiin ylcisirnrnin joko henkiv:kuutus tai henki- ja sai-

rausvakuutus. Si:istairnistd kosl<cvf, ssl kohC:ss: voitiiil crcttaa }<oknc

suurint: ryhrniii. ;insinnSkin 4ri % kaikista vasttajista ci siSstii lainkaan.

Scura:viksi suurimrnat ryhrnit ovat tavoitcs;iista.jrt (zc 7') ia i>ahanpiivin
varal6 s' ist:ivit (n. 19 %). Vanhuudcn varallc s,l:stSraincn nd.yttal olcvan

varsin v:ihr'ist5 (n. 5 %).
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4sqnnoitUminen eleiketurvaan. lisennoituminen tydclSlcelakien merkitykseen
tydntekijfi,ln eliiketurvan tehostajina oli viclai haastatteluajankohtana negatii-
visvolttoista, kuitenkin lakien piiriin kuuluvilla selvaisti rny6nteisernp8li
kuin tyonantajilla ja ulkopuolisilla. Lisdksi voitiin p3nn3 rne"kille rny6s

vailitt5vien ascnnetaipurnusten jokseenkin suuri osuus (3L %), Tutkittaessa
ty6el5kelakien rnerkitykseen asennoitumiscn ja tyoelakctiedon tason viilistti
yhteyttti havaittiin niiiden rnuuttqiienkorreloivan gel\disti keskcndain niin, ettd.

miti huonornrnat ovat tiedot sitii kicltcisempi on ascnne. IkneistS siis on,

ett5 tzisstikin heikot ja pintapuoliset tiedot ovat yksi vaikuttava tekijti flega-
tiivi ste n kzi s itys ten ja e nnakkoluuloje n syntyrni s e s s 5.

Maarnme ekiketurvan nykyiseen tasoon yleensl ascnnoituu mittauksef rnu-
kaan rnydntcisesti noin kolmasosa ja kiclteisesti ncin viideaosa kaiklsta vas-
taajista, joten rnelkoincn osa vastaajista ( +6 %') on asenteiltaan tiiltti vei-

Iilta. Eri ryhraicn viilillai on eleiketurvan tascon asennr>iturnisesss suuria
vaihteluita; kielteisirnpiei ovat asenteet asutuskeshusten LEl-tydntekiJdiLl.i
ja rnyonteisimpiri tydnantaja-asernassa olevilla. Asenteiden havaittiin ole-
van lisaiksi yhtcyCessei illrn. vastaajien ik5:in - vanhernmat vastaajat ascn-
noituvat nuoria negatiiwisernrnin - sekei sosiaaliryhrntiain ja rrryos eriiisiin
rnuihin tutkirnukscn rrruuttujiin. N5istzi mainittakocn erityisesti elSketurvan
tasoon asennoiturnisen yhteys ascntcisiin tyoclzikelakicn rnerkitystii kohtaan.
Voitiin todeta, cttai nirnencrrraan kiclteiset asenteet nalitd kahta asiaa koh-
taan liittyviit ylcenszt herkzisti toisiinsa.

Mielibite et berhe : il.zike idr ie ste lrnii stti " T utkimuks c n loi:us sa tarkasteltiin
ktisityksiS pakollisen pe rhe - elC.kevakuutuksen tarpcellisuude sta. Tulos
osoitti tzillaista vakuutusta enernmtin tai veihernrniin jyrkd.sti kannattavien
osuuden olevan 73 % kaikista vastaajista. Vastakkaista kiisityskantca edus-
tivat suureriarrassa rnaiJrin vain aineiston tydnantajat, jcista vair. 46 % piti
taillaista vakuutusta tarpeellisena. Mahdollincn kustannuksiin osallisturnis-
velvollisuus ei nlytteinyt paljoakaan ra.uuttuvan perhe-eleikevakuutusta tar-
peellisena pitiivicn kisityksii, koske kolrne neljdtt:icsaa t5llaisen vakuutuk-
sen kannattajista ilmoitti pysyvainsd kannassaan siineikin tapauksessa, ettri
vakuutetut itse joutuisivat osallistumaan sen kustannuksiin.

SIMO FORSS
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Iisahni
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Suomen Gallup Oy

T ?t L/r963

HaaEtatteliia tevttee r.

I. Paikkakunta
2. Haastattelupdiv{meere
3. Haastattelun keetoaika

l96_
lr1n.

4. Haaetattelupaikka (koti,
5. K{yntien pd,ivIm5{rIt -6 6 -6

6. Haastateltavan suhtautuminen oli:
I Erittiin my6nteinen
2 JokeeeDkin my6nteiaen

"'"'3'Hieriian rragtahakoinen

4 Tdyain vastahakoiien
?. (Joe haaatattelua ei eaatu) Mikei haaetattelua ei saatu?

I Haastateltava on muuttanut (asuu muualla)
Oeoite on:

2.. Haaetateltava oli kuollut
3. Haastateltavaa ei tavoitettu
4 Haastateltava oli sairaa, eairaalaaBa
5 Haastateltava kielteytyi
6 Muu ayy:

_.d

III

8. Haastattelijan nimi:



Olen Suornen Gallupin haastattelija Me suoritamme kyselyi siiti, mitii
yleis6 ajattelee nykyisestli el5keturvasta ja eiti tarkoittavista laeista.

rl Vuonna I962 tuli ttxaassamme voimaan kakei uutta eliikelakia, nirnittd.in ty6n-

tekijiiin ellikelaki-(TEL) ja lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyontekijiin
ellikelaki (LEL)

Oletteko aikaisemrnin kuullut tai lukenut jommasta kummasta niiistii laeista

tai ehka molemmieta?

I Kyllii, rnutta vain TEL:etii
Z Kyllii, rnutta vain LEL:stI
3 Kyllii, kurnmastakin laista
4 Ei, ei kumrnaetakaan laista

(Jos kye. l, vast. 4 eiirtyy kysym. 18)

Z. MietS llihteiefti tietonne ovat periisin (kortti l)?

I Kuullut radioeta
2 Kuullut TV:stii
3 Kuullut tydpaikalla
4 Kuullut ty6n ulkopuolella tuttavilta, perheen jiiseniltii, kavereilta
5 Kuullut jossain selostugtilaisuudessa tms.

6 Lukenut lehdestii
7 Lukenut vihkosesta, kiertokirjeestii
8 Saanut tiettti arnrnatti- trn. liitosta
x. E. o. s.

3. Vortteko vielii tarkemmin sanoa, mistti ensisiiaisesti saitte tietoa ndietd elSke-

laeista, ts. rnikd edellii mainituista on ollut Teille tiirkein tietolihde?
Entii toiseksi tirkein?

I Tdrkein E.o.s
2 Toiseksi tdrkern E.o.s

x
x

4 (i.tiitte, jotka ovat lukeneet lehdesta (kys. 2, vast. 6)

olette l;ihinnii lukenut ndistd laeista ? Oliko se:

I Paikkakuntalehti
2 Suuri valtakunnallinen paivelehti
3 Aikakauslehti
4 Ty6paikkalehti
5 Jokin rnuu lehti?
x. E. o. s.

MinkSlais e sta lehdesffi



5 Jos haluaisitte lisid tietoa ty6ntekij;iin uudesta eldketurvaeta, niin rniti kautta

rraluaisitte rnieluiten saada tietoa siitii (kortti Z)? Enti toisekei mieluiten?

En.,;i sijalla: Toieella sijalla:
I Radiosta I

2 TV: sta Z

3 Sanomalehdestl 3

4 Es ittelyvihkos esta 4

5 Selostustilaisu'uksista ty6paikalla 5

6 Ty6paikalta jolliiin muulla tavoin, 6

rniten
? Selostustilaisuuksista ty6Paikan ulkopuolella
8 Jostain rnuualta, mistd
x E. o. s.

7

8

x

6 Voitteko tiistt luettelosta (kortti 3) rnainita, mite etuja ty0ntekijlin eltkelaki
(TEL) takaa sen piiriin kuuluville? Entii lyhytaikaieiesa ty6euhteiasa olevien

tyontekijiiin eltikelaki (LEL) ?

TEL takaa LEL takaa

I Vanhuuaelekkeen

2 Perhe-elikkeen
3 Sairauskorvauksen
4 TyOkyvyttOmyyselikkeer.

5 Hautausarnrstukaen

6 Tapaturmakorvauksen
7 TyOttOrnyysavustukeen

I Huoltoarmstuksen

9. Kansanelikkeen
x E.o.a.

I
2

3

4

5

6

7

8

9

x

7 Kuinka kauan ty6ntekijiin tulee tiet{IkeenDe olla aaman t}Onantajan palveluk-
aeaaa tullakseen TEL:n piiriin (kortti 4)? - Entti tullakeeen LEL:n piiriin
(sarna kortti)?

TEL:n piiriin LEL:n piiriin

I Kuuluu heti lain piiriin
2 Oltava samalla ty6aantajalla
3 Oltava earnalla ty0nantajalla
4 Oltava eamalla ty6nantajalla
5 Oltava earnalla tyonantajalla
6 Oltava eamalla ty6nantajalla
7 Oltava aamalla ty0nantajalla
x E.o.s.

lkk
6kk
12 kk
5 v-rrotta

l0 rnrotta

20 nrotta

I
2

3

4

5

6

7

x



8 Mikii on lakien piiriin kuulurnisen alaikeraja; mietit ikdvuodegta lihtien vakuu-

tetulla on mahdollisuue saada ty6kvvytt6myyseldkettd?

v'uotta

9 Tiediittek0 mink{ ikdieeni ty6ntekij{ alkaa saada ty6eltkelakien mukaieta
vanhuus elflkett{ ?

I 50 -v,rotiaana
Z 55-vuotiaana
3 60-vuotiaana
4 63 -rnrotiaana
5 65-vuotiaana

6 67 -r rotiaana
7 7 0 -'nrotiaana
x E.o.e.

10. voitteko Beuraavaata luettelosta (kortti 5) rnainita, mitkd seikat vailcuttavat
ntiiden uusien el5kkeiden auuruuteeu?

I Aneaitun palkan auuruug
2 Palveluevrosien lukumli{rd
3 Perhesuhteet
4 Aeuinpaikka
5 Tulot ja omaieuus elekeaikana
6 Ei mitkiiln e. rn. tekijlit, elake on aina meeretyn euuruiner!
x E.o.s.

II. Kuinka kdy tyontekijd,n jo ansaiteeman TEL:n rnukaieen elflkeoikeuden, jos
hlin vaihtaa ty6paikkaa? - Enti LEL:a mukaisen oikeuden?

TEL oikeue LEL oikeus
I Menettd,S kokonaan aikaieernman eldkeoikeudeu
2 Menettdd osittain aikaieernman elA,keoikeuden
3 El;ikeoikeus siiilyy sellaiseDaan
x E.o.s.

lZ. Ajatelkaamrne, ettl ty0ntekijll kuuluu egirn. LEL:n piiriin, mutta jouhru my6-
hernrnin TEL:n piiriin. . Miten tdllOia kdy eldkkeen?

I ElekeftI voi saada rrain TEL:n perueteella
2 El5kettd voi eaada vain LEL:n perusteella
3 ElSkett5. voi aaada sek6 TEL:a ettd LEL:n peruateella
+ Eldkettd. ei saa lainkaan
x E.o.B.

I
z

3

x



l3 Oletteko selvillzi siite, rniten ndm:i uudet eliikkeet rahoitetaan? Kuka tai
ketkii rnak savat kustannuk s et ?

I Ty6ntekijet 4 Kansaneltrkelaitos
2 Valtio 5 Kunnat
3 Tydnantajat x E. o. s.

14. Kenen velvollisuutena on ensisiiajscs ti huolehtia siite, ett5 uusien lakien rnu-

kainen elikevakuutus tu.[ee jonkin tywntekii5n osalta jlrjestetyksi? Kuuluuko

velvolli s uu s

I Tyontekijelleitselleen
2 Valtion viranomaisille
3 Tvbnantajalle vai

4 Jollekin rnuulle
x E.o.s.

?

l5 Jos ty6nantaja sattuisi laiminlydrnddn eldkevakuutusasian jArjestairnisen, n1ln

miten se luullaksenne vaikuttaisi TEL:n piiriin kuuluvan vakuutetun ellike-etui-
hin? Enti jos kyseessd on LEL:n piiriin kuuluva vakuute.ttu?

Vaikutus TEL:ssa Vaikutus LEL: s sa

L Ei vaikuta mitenkean

2 Pienentiii eldkett:i
3 Elikettd ei saa lainkaan

x E. o. s.

l6 a) Jos vakuutettu epdilee, ettei hiinen elSkevakuutusasianea ole kunnoesa, niin
kenen tai rninkd puoleen hiinen on mrelestiinne syyti keiinty:i?

b) Enta jos siitd ei ole apua, kenen tai rninki puoleen sitten oliai kSflnnytt5vli?

I

z

3

x

t7. Tied;ittekci rnikd laitos tai rnitkd laitokset kziyt5nndssi hoitavat TEL:n mukai-
seen eldkejdrjestelyyn liittyv;it tehtavet? - Entd. LEL:n rnukaiset tehtiivlt?
(Kortti 5)

TEL:n rnukaiset tehtivdt LEL:n rnukaiset tehtA.viit

I Karkki vakuutusyhtidt t

2 Varn rndZirdtyt vakuutusyhtidt ?

3 Elaketurvakeskus 3

4 Kansaneldkelaitos 4

5 Tycielakekassat ^5

6 Elakesaetiot ja -kassat 6

7 Kukin yritys (ty6nantaja) ;
8 Pankit, osuuskassat 8

9 Posti, postisiiSst6pankki 9

x E.o.s. x



a 18. (XaiXitte) Oletteko aikaisernrnin lukenut tai kuullut puhuttavan ELAKETURVA-
KESKUS nimisestS laitoksesta?

I Kylla
2 Ei 1; siirry kysym. Zl)

(Xytta vastanneille) Mike seuraavisra (kortti 7) EL;{KETURVAKESKUS
tietddksenr)e onl

I Valtion virasto
2 Valtion varoilla toirniva itseniiinen laitos
3 KansanelSkelaitoksen alainen erillinen Iaitos
4 Tyonantajien maksarnien vakuutusrnaksujen avulla ylliipidetty itsendinen

la ito s

5 Muu laitos
x E. o. s.

l9

a

z0 (Samoille) Ont<o vakuutetuilla mielestinne joekus syytai k55ntyei ElSketurva-
keskuksen puoleen ja jos on niin milioin?

On syytd, milloin
I On syytii, ei osaa selvittdd rnilloin
Z Ei ole syyti

r
?,1 . (Kaikille) Oletteko kuullut puhuttavan ty6elaikekortieta?

I Kylla
Z Ei (siirry kysyrn. 23)

22. (Xyfta vastanneille) Oletteko itse saanut tyoelikekortin?

I Kyllai
zEi

E.o.sx

| 23. (Kaikitle) Kuulutteko Te itse ndiden uusien el;ikelakien piiriin?

I Kyil;i
Z Ei (siirry kysyrn. 25)

x E.o.s.

24 (fytla vastanneille) Kurnrnan ty6eleikelain
tietdiiks enne kuulutte ?

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

TEL:n vai LEL:n piiriin

25, (Kys. 23 Ei-vastanneille) Mistii syystd ette kuulu lakien piiriin?



x 26 (faitifte) Voisitteko tirndn kortin rnukaan sanoa, onko Teitd huolestuttanut

orna tai perheenne toirneentulo, kun tulette vanhaksi tai jos mahdollisesti sitii
ennen tulisitte tydkyvytt6rndksi, ja jos on huolestuttanut, niin kuinka patjon?
(Kortti 8)

Huolestuttanut

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vdhdn

Hyvin viihtin
Ei lainkaan
Ei osaa sanoa

I

z

3

4

5

x

I
z

3

4

5

x

Merkitystii
toimeentulon
turvana

I
z

3

4

5

x

Lis iiiiviit eldketurvaa
k-eliikk. verrattuna

x 27. Kun ajattelette tydntekijiin toirneentulon turvaamista vanhana tai tydkyvyttO-
rnyyden sattuessa, niin onl<o niiillii uusilla el5kelaeilla rnielestinne siind suh-
teessa rnerkityst5, ja jos on, niin kuinka paljon?
(Sarna kortti, rnerkittiiin ylliiolevaan)

xzg. Listiiiviitkd niimS uudet eliikelait rnielestS.nne tydntekijiin el5keturvaa kansan-
eldkkeeseen verrattuna, ja jos listiiivtit, niin kuinka paljon?
(Sama kortti, merkitden ylliiolevaan oikealle)

x 29. Millainen on rnielestiinne eliiketurva vleensd rnaassamrne.nyt, sen jiilkeen kun

uudet tydeliikelait ovat tulleet voirnaan, onko se

I Erittiiin hyvii
2 Jokseenlsin hyvii
3 Kohtalainen
4 Vield.kin jokseenkin huono vai
5 Vielaikin erittiiin huono

x. E. o. s.

x 30. Arveletteko, etti el5.keturva on rneillii yleensl parernpi, samantapainen vai
huonornpi kuin esirn. Ruoteissa?

I Parempi
2 Sarnantapainen
3 Huonompi

x E.o.s.



x
31. Kansant:ldkejdrjestelrn;' .ia uusi ty6el:ikej;irjt:stelrn:i sislilt;iviit mol ernmat van-

hurrs-.ia ty6kywyttornyyseldkkeen. Sen sijaan rrrihitr ei kuulu mitdin Perhe-ele-
kett:i leskelle tai orvoitle vakuutetun kuoleman jdlkeen. Seuraavasaa on muuta-

mia mielipiteitii, joita on esitetty pakollisen perhe -eltkevakuutuk sen tarpeelli-
suudesta; rnikd niistii liihinnd vastaa Teiddn rnielipidettdnne? IKortti 9)

I Sosiaaliturva on maassamrne jo siksi hyvin jarjestetty, ettei pakollisen

perhe-eldkevakuutuksen puuttuminen end.d. ole mikddn tiirkedrrii pidettiivS

kysyrnys.

2 Meill;i kdytetiiln jo niin paljon varoja erilaiseen sosiaalivakuutukseen, ettii

olisi tdysin tarpeetonta enaa liseit5 tlt;i pakollisella perhe-eldkevakuutuksel-

la.

3 Pakollisen perhe-elitkevakuutuksen puutturninen on suurin aukko maarnme

sosiaaliturvajarjestelrnesse, ja ttillainen vakuutus olisikin ehdottornasti

saatava nopeasti aikaan.

4 Pakollisen perhe-eldkevakuutuksen seeteminen olisi kylle hyvin tarpeellis-
ta, mutta ensin pitdisi kuiterrlcin hoitaa erflitd rnuita vieli kiireellisempii
s osiaalis ia kysymyksid.

x E.o.s.

(Ky". 31, vast 3-4 eli myonteisesti vastanneille) Pitiiisitteko perhe-elike-

vakuutusta tarpeellisena siindkin tapaukeessa, etta vakuutetut itse joutuisivat

osallisturnaan a en kustannuksiin?

I Kylla
Z Ei. siinii tapauksessa

x E.o.s.

3Z

x (t<aititte) Uusissa tyoel?ikelaeis6a on elEkeidksi asetettu 65 motta. Onko

tdrnii elikeika mielestenne
33.

I

Z

3

x

Sopiva

Liian korkea vai
Liian alhainen ?

E. o. s.

lS4. Ty6eliikelakien rnukaan tydnantaja maksaa nyt kaikkien vakuutettujen vanhuus-

ja ty6kyvyttdrnyysvakuutusrnakeut, ja tilrnd rnerkitsee tydnantajalle rnakeua,

joka suuruudeltaan vastaa n. 510 palkoista. Jos ajattelemrne, ettii va

-sesti olisi nostettu pa$koja 5 %, niin kumpaa etua pid;itte ty6ntekijille td.r-

kedrnpdnd

I Eliikevakut'.tusta vai
2 Palkankorotusta ?

3 Ovat samanarvoisia
x E.o.s



t 35. Mainitkaa seuraavasta luettelosta (kortti l0), mitd elakkeit;i Teill5 on rnahdol-
lisuus saada vanhana?

I Kansaneldkettd

2 TEL:n tai LEL:n perustoella ty6elaikett:i
3 TyOel;ikettii muuten yksityisen ty6suhteen perusteella
4 Elakettd valtion, kunnan, seurakunnan virka- tai ty6suhteen perusteella
5 Leskenelaketta puolison j;ilkeen
5 Syytinkia
7 Muita eld.kkeitd.

x E. o. s.

Toiset ihmiset tekevit suurernpia tai pienernpiii stiiistdjii tallettarnalla rahaa
tai sijoittarnalla rahansa tavalla tai toisella, toiset eiviit taas voi tai eiviit
v;tlitei sdiisti5 lainkaan. Kuinka on TeidSn kdhdallanne, saast5ttekd Te nykyi-
sin vai ette?

I Sii:istee

?, Ei sddstd + 38

( a6.

37. (Niifte, jotka siiiistiiv;it) Voisitteko sanoa, mitii tarkoitusta varten liihinnti
s:i5 stiitte ?

I Pahan pdivd.n varalle (esirn. sairauden, onnettornuuden, tyottdrnyyden ;ne. )
2 Vanhuuden varalle
3 Miiiiriittyii tavoitetta (esirn. asuntoa,. kesdrndkkid., esinettd., vaatekappalet -

ta, rnatkaa trns. ) varten
4 Joitakin rnuita tarkoituksia varten
5 E.o.s.

I 38 (faitltte) Luuletteko, ettd uusien elakelakien vaikutuksesta s:iaistdminen
tydntekijain keskuudessa yleens:i lislaintyy tai vdhenee vai arveletteko, ettd
el;ikeiait eivdt vaikuta stiSstdrniseen?

I Liszi;intyy
2 Pysyy sarnanlaisena

3 Vaihentyy

x E.o.s.

I 39 Onko Teill5. itselle.nne voirnassa olevia yksityisii henkil0vakuuhrksia ja jos on
niin, mink*ilaisia?

"t

I Henkivakuutus
2 Yksityinen sairauevakuutus
3 Yksityinen elS,kevakuutue

4 Ei ole rnitdln em. vakuutukeia
x E.o.e.



*40. Luuletteko, ettd tyciel;ikelait vaikuttavat tydntekijain haluun hankkia itse vakuu-

tuksia-(Jos kylla) Milla tavoin?

I LisiiSvlsti
2 Viihent:ivdsti
3 Eivtit vaikuta rnitenkaan

x E.o.s.

t4r Olkaa hyva ja rnainitkaa testa (kortti ll) rnihin ntiisti ryhrnistii Te itse nykvisin
kuulutte ans iotyonne rnukaan.

I Valtion, kunnan tai seurakunnan viran- tai toimenhaltija
2 Valtion, kunnan tai seurakunnan palveluksessa, mutta ei virkasuhteessa

3 Muun yrityksen, laitoksen, yhti6n, jiirjestdn trns. palveluksessa

4 Yksityisen henkildn palveluksessa

5 Itseniiinen yrittltj:i tai yrityksen johtaja, jolla on palkattua ty6voirnaa

6 Itsen;iinen yrittlj:i tai vapaan ammatin harjoittaja ilrnan palkattua tydvoirnaa

7 Avustan ornaiseni tydssd tai yrityksesse (ilrnan tdsmdtlisesti sovittua palk-
kaa)

8 En ole ansiotyOssd

I-42. Kuinka kauan olette kuulunut ttrhin ansioty6nne rnukaiseen ryhrndiin?

vuotta x. E.o.s

* 43. Entii mihin ansiofy6nne rnukaiseen ryhmiidn kuuluitte viirneksi ennen td.ti

kk

nykyist;i ryhmdi ?

Kuului ennen nykyisti tilannetta ryhm?idn n:o x. E.o.s

Seuraavat kvsvmv kset esitetdSn sen mukaan mihin rvhrnidn vastaaia kuuluu nvt
(kvs. 4 I perus teella )

Kuuluu
ryhrn54n
2'3
4,5

44 Milla seuraavista aloista (kortti l2) se yritys tai laitos, jossa Te nykyisin

tydskentelette (tai ryhrnli 4 - se henkil6 jonka palveluksessa olette) pII-
asiallisesti toirnii?

I Teollisuus
2 Ke s ityt)
3 Kauppa

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

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

6 Maatalous

7 Metsdtalous
8 Rakennustoirninta

9 Satarnatycit (esirn. htrotrr,t;r, r', lrl ,,rs, laivanselvitys, tavaran mittaus,
-varastointi, jne. )



r
Kuuluu

zr3 45.

4

2,3 46

4

5

Montako henkeii siellS nykyisin on palkattua ty6voimaa?

I Alle 5 henked

2 Viihintziin 5, mutta alle 20 henke:i

3 Vthintddn 20, rnutta alle I00 henkei
4 Viihj,ntiiin 100, mutta alle 500 henkeii

5 Vehintiidn 500, rnutta alle I000 henkee

6 Vehinteln 1000 henJ<e6

x. E. o. e.

Milii on Teidin nykyinen tehtdviinne, tyOnne tai asemanne aiella?
(fyOn laatu my6s tarkasti)5

2,3,4

2,3,4 48

2,3
4,5

2,3 50.

4,5

47. Onko nykyinen tydsuhteenne tarkoitettu olemaan luonteeltaan

I Vakinainen, ymperi nroden kest5,vi, vai onko se

2 jaksottainen nii1, ette samaa ty6tii tehdZld.n toistuvasti, mutta lyhyissX
jaksoissa, vai onko tyonne

3 lyhytaikainen, aivan rlkeikkaluontoinentr?

Montako tuntia keskimiid.rin viikossa on siinndllinen tyOaikanne, kun ylitoitii
ei lasketa?

tuntia viikossa

49.

2 3

5

Kuinka kauan olette 6uururilleen

ollut yhtdjaks ois esti nykyis ee sA,

ty6suhtees ,.rrof)o" 5) ite enai -

senii yrittijEnA hoitaen nykyistS.

yritystiinne ?

Onko Teidin ty6paikassanne jo jdr-
jestetty tydntekijdille uusien lakien
rnukainen ellketurva ?

(Jos on) Mite kautta?

(Jos ei ole j;irjestetty) Luuletteko,
ettd' I:rin mukaan se tulee j;irjesteiA.

myos tes s2i tydpaikas sa ?

piiivtiS
viildsoa

kuukautta
vuotta

x. Ei osaa sanoa

I VakuutusyhtiOn kautta
2 Eliikekas san -rl-
3 El;ikesei:iti6n -[-
4 Maksamaila LEL-rnaksuja

tycieldkekas salle
5 On, rnutta ei tieda miti kautta
R Ei ole j;irjestetty
x Ei tiedzi onko j;irjestetty

I Kylle
Z Ei, rniksi?4

61.

x Ei osaa sanoa



Kuuftru
ryhmean
2r3
4,5

2r3
4,5

5

52.

57.

EntI oliko,nykyises Bx ly0paikaB 6annq,

jo aikaisemmin jlirjestetty jokin ellike-
turva ty6ntekijOille?
(Joa oli) Missii rnuodossa?

:l

1. . Elfikevakuutu\sgna vakuutue -
yhti6s s ii

' Z Elrik-eseietion kautta
3 Elikekaesan kautta
4 Tydriantaja maksoi eltrkkeen

' 5 "Oli, mutta ei tiedd miten

' ' ,R Ei ollut jiirjestetty
x' Ei ti6de oliko jsrjestetty

76

8

:(Xaitltte) Saisinko vastaustcn tiizrstollista k;isittelyii varten viel;i' t.i,,t;i;i
oletteko ,, .

I nairnisis sa

2 nairnaton
-r

3 leski
4 eronnut tai .rsurnuseross;r :rsuva?

(Jos edell. kohdaesa vast. I-5)
ty6ntekijlit sen kuetannuksiin, ts

I Xyllli
zEi
x Ei os,aa sanoa

53.

heiltri el8kernaksuja ?

Oeallistuivatko
. periftiinhO

(Tyonantajiffe) Oletteko ty0ellkemakaujen vuoksi joutunut rnuuttarnaan yritys
kohtaisia (tal titakotrtaisia) toirnintaauunnitelrnianne_ ja jos olette, niin rnissl
rnf,flrlo? r -

I Erittti.in huomattavasti''
2 Jokgeenkin,huomattavasti
3 Jokseenl<in vlhdn
4 Erittlin viihlin i

5 Ei ollenkaan,:
x E.o.s.

54

55. Mik;i on.nykyinen arnrnattinne ?

(Tyon laatu my6s tarkasti)

1Minke johdosta ette ole ansioty6ssd I

4 SairasI Opiskeiija
2 Kotirouva :. Tycikyvytdn

3 ELdkeldinen 6 Ty6t0n
Jokin rnuu syy

s6

58. (faitltte) Saanl.o vr.cl;i sy,,lvnr.ir.rrotenne?

v. I
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