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ALKUSANAT

Jo aivan ty6eleikejzirjestelmiin toirninnan alkuaikoina todettiin sen pii-
rissd. tehokkaan tiedotuksen rnerkitys. Tukeakseen jzirjestelrnein tiedotustoi-
rnintaa Elziketurvakeskus pzieitti vuonna 1963 aloittaa sarjan tutkirnuksia, joilla
mitattaisiin ty6eliikelakien tunternusta yleiscin keskuudessa sekai siin;i ajan mit-
taan tapahtuvaa kehitystzi. Sarjan ensirnrndinen tutkirnus suoritettiin vuonna

t964.

Tiissai julkaisussa esiteteiein tulokset sarjan toisesta tutkirnuksesta,
joka kzisittelee tilannetta kolrne vuotta rnyohernmin eli kevziaillS 1967. Tutki-
rnuksen haastatteluaineiston kerzi5rnisen ja sen alustavan kdsittelyn hoiti taUa

kertaa Kulutustutkirnus Oy. Tulosten lopullisen analysoinnin ja vertailut edel-
liseen tutkirnukseen on tehnyt valtiot. kand. Pekka Viljanen, joka rnyds on laa-
tinut teirnzin tutkirnus raportin,

Saatujen tulosten valossa niiyttiizi siltzi, ettii ty6elztkejei.rjestelrnzin tie-
dotustoirninta vuosina 1964-67 on ollut tuloksellista. Sarnalla tutkimus kuitenkin
osoittaa, ettzi tehtzivdzi tiedonv5lityksen saralla riittaizi viel;i runsaasti. Toivot-
tavasti tiirnd raportti osaltaan on hycidyksi jzirjestelrn;ln tiedotustoirnintaa edel-
leen kehitettdessii.

ElSketurvakeskuksessa syyskuun 30 pziivdnai 1968

Margaretha Aarnio
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I. JOHDANTO

1.1. Tutkirnuksen Iehtokohta ja tavoitteet

Viirne aikoina on useilla eri tahoilla kiinnitetty huorniota sosiaali-
turvaa koskevan tiedotustoirninnan tehostarniseen. KansainvSlisen sosiaali-
turvajzirjeston ISSA:n piirisszi on rzrrn. jzirjestetty tata aihetta kzisitteleviit
trpy6redn poyd;in kokoukset'! sen kahden viirneisen yleiskokouksen yhteydessd
'W'ashingtonissa (1964) ja Leningradissa (tgOt)" Viirneksi rnainitun kokouksen

tuloksena syntyneissd suosituksissa todetaan rrrm" seuraavaa:

- Jiisenjzirjestojen tulisi tutkia tiedottarniseen liittyvi5 teknisi2i ongel-
mia, jotta sosiaaliturvaa koskeva inforrnaatio olisi rnahdollisirnrnan
tehokasta ja tuloksellista.

- Sekzi kansallisella etti kansainviilisell:i tasolla pitziisi luoda yhteyk-
sizi joukkotiedotusvzilineiden (lehdisto, radia, TV) johtohenkil6ihin,
jotta sosiaaliturvaa koskevan tiedon levittzirninen yleistyisi,

Tiedotustoiminnan tehostarnisen ja sen lopullisen pii;irnaiiirdn - ihrnis-
ten tiedon tason parantarnisen - voi katsoa koituvan kaikkien niiden eduksi,
jotka joutuvat tavalla tai toisella kosketuksiin sosiaaliturvajzirjestelrnein kanssa.

Yksityisen ihrnisen kannalta todetaan tiedotustoirninnan tarpeellisuus
varsin osuvasti Yhdysvaltain sos iaaliturvahallituks en julkais errra s sa toiminta-
ohjelrnas sa:

f 'Tiedottakaa ihrnisille jztrjestelrndn suornista oikeuksista ja sen ai-
hauttarnista velvollisuuksista. Ihrniset tarvitsevat tietoja, jotta he

voivat toirnia saadakseen ne jzirjestelrnSn takaarnat etuudet, joihin he

ovat oikeutettuja, ja liiyttii5kseen lain hei1le asettarnat velvollisuudet,
Sitzi paitsi jzirjestelrnd.n tarkoituksen toteuttarninen ede11ytt52i, ettzi ih-
rniset ovat tietoisia oikeuksistaan, sillai sosiaaliturva ei suinkaan ole

vain rahojen jakarnista tarvittaessa vaan se on rnyds tietoisuutta siitzi,
ettd turva on olernassa"r?

Suornessa tydelzikejzi.rjestelrnan piiriin kuuluville yksilciille ovat tiedot
jirjestelrnzisti vzilttzimzitt6rnia, koska etuuksien saarnisen edellytyksenfl on va-
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kuutettujen ornatoirnisuus. Niiiden olisi ennen kaikkea tiedettzivii, ett:i he kuu-
luvat jzirjestelrndn piiriin ja oltava selvillei niistzi etuuksista, joihin he ovat oi-
keutettuja. Lis;iksi vakuutettujen olisi luonnollisesti tiedettaivzi, kenen puoleen
he voivat kzizintyzi saadakseen tarvitsernansa tiedot tyciel;ikelaeista.

JzirjestelrnziS hoitaville laitoksille puolestaan on tietenkin eduksi, jos
ne voivat asioida rnahdollisirnrnan hyvin jarjestelrniizi tuntevien asiakkaiden
kanssa. Onhan tzirnei orniaan luornaan vdiirinkzisityksistzi vapaan asiakassuhteen
sekii jouduttarnaan ja helpottarnaan asioiden kzisittelyzi.

Tyoelzikejzirjestelmiille kokonaisuudessaan on rnycis i;eirkeeiii, ettti oi-
keat tiedot saadaan levieirnzizi.n rnahdollisirnrnan laajalle. Pystytzizinhain tztten vzi-
hentzirniiSn vzi5riin tietoihin perustuvien ennakkoluulojen ja asiattornan arvoste-
lun syntyrnistd., rnikzi tuntuu olevan sosiaaliturvajzirjestelrnien kohdalla varsin
yleistzi.

Tyoelztkejzirjestelrniin pi.irissd. on jo varsin aikaisessa vaiheessa ha-
vaittu tutkimustoirninnan rnahdollisuudet palvella jzirjestelrnain tiedotustoirnin-
taa. Niinpzi. vuosien 1963-64 vaihteessa suoritettiin Elaketurvakeskuksen toi-
rnesta ensirnrnd.inen haastattelututkirrrr"I), jossa pyrittiin selvittairniiiin yleisdn
tydelzikelakien tunternusta sek;i asennoiturnista ty6elztke jeirjestekneizin. Tzis s:i
raportissa kzisiteltdvzi toinen tutkirnus nziistzi asioista on suureksi osaksi edelli-
sen toisinto - sekzi tavoitteiltaan ettei suoritustavaLtaan. Vastaavanlaisia tut-
kirnuksia on tarkoitus suorittaa tulevaisuudessakin, joten nyt suoritettu tutki-
rnus tiittyy osana tutkirnussarjaan, jonka tehtzivzinzi on seurata ihrnisten tiedon
tasossa ja asenteissa tapahtuvaa rnuutosprosessia.

Tutkirnuksen avulla pyritziain selvitteirnddn tiedonvzilityksen aukot: toi-
sin sanoen l6ytzirnddn ne viiesicryhrnat, jotka eivait tiedzi asioista riittaivzisti se-
kd. saarnaan selville ne asiat, joista tiedot ovat puutteellisia. Nyt suoritetun
tutkirnuksen - sarnoin kuin koko tutkirnussarjan - tavoitteiksi on asetettu
seuraavien kysyrnysten selvittely:

- Mite yleiso tietzi5 tyoelzikelaeista yleens;i sekzi ni.iden keskeisirnrnis-
tzi yksityiskohdista ?

t) Sirno U. Forss: Yleiso ja tydelzikelait. E1;iketurvakeskuksen rnoniste L965.
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- Mita tietolzihteitzi tydelzikejairjestelrntiii koskevan tiedon hankinnassa
on kaiytetty sekzi rninkzi kanavien kautta yleiso rnieluiten toivoo saa-
vansa ty6elzikej5rjestelrnzizi. koskevaa lisziinforrnaatiota ?

- MikA rnerkitys tydelzikelaeille annetaan toirneentulon turvaajana?
- Kuinka yleis6 asennoituu tirnzinhetkiseen elziketurvaan?
- Mita rnuutoksia on ajan rnyotzi tapahtunut kaikissa edellzi rnainituissa

seikoissa ?

Ennen kuin tutustutaan itse tutkirnuksen suorittarniseen ja sen tulok-
siin, tarkastellaan seuraavassa luvussa ensin lyhyesti tyoelzikejeirjestelrn:in
tiedotustoirnintaa. Tate on pidetty aiheellisena, jotta lukija voisi saada kuvan
siitzi, rnitzi rnahdollisuuksia yleis6115 on ollut hankkia juirjestelrnziai koskevaa
tietoutta.

1.2, Ty<relzikej;irje stelrnain tiedotus toirninnasta

Kun tyoelakejarjestelrn:in tiedotustoirnintaa tarkastellaan Elziketurva-
keskuksesta kzisin, voidaan sen katsoa kohdistuvan lzihinnei kolmeen kohteeseen;
tyoelaikelaitoksiin, tyonantajiin ja yleisodn (erityisesti vakuutettuihin). Kaisillai
olevan tutkirnuksen aiheen vuoksi tullaan seuraavassa kdsittelerneiein ainoastaan
yIeis611e tarkoitettua tiedotustoirnintaa, toisin sanoen tarkastellaan niitai toi-
rnenpiteitS, joihin tyoeleikejzirjestelrnain taholta on ryhdytty yleiscin tycieldkela-
kien tunternuksen parantarniseksi. Koska tutkirnuksen haastattelut suoritettiin
huhti-toukokuussa 1967, tarkastellaan ainoastaan tzitei aikaisernrnin harjoitettua
inforrnointityotzi.

Vakuutettuihin kohdistettua tiedotustoirnintaa hoitavat priziasiassa ty6-
elSkejairjestelrnzin yhteistyoelirnet. Eri et:ikelaitosten harjoittarna inforrnointi
suuntautuu enernrniin tyonantajiin sek;i tyopaikoilla elzikeasioita hoitaviin henki-
I<iihin, joten ne tiedot, joita vakuutetut saavat tycielzikelaitoksilta, ovat useirn-
rniten vzilillisizi. Poikkeuksena on kuitenkin rnainittava ty6e1;ikekassat - eri-
tyisesti rakennusalan kassl jotka suorittava.t rnycie suoraan vakuutettuihin
kohdistuvaa inforrnointitydfti. Sarnoin erdiden rnuiden tyoelaikelaitosten toirnes-
ta on viirne aikoina levitetty vzilittdrn:isti vakuutetuillekin tarkoitettua inforrnaa-
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tiota (tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia, esittelylehtisiai yrns.), rnutta sen osuus

kokonaisinforrnaatiosta on toistaiseksi rnelko viihiiinen.

Vakuutetuille tarkoitettua tiedotustoirnintaa harjoittavat ennen kaikkea

Eliiketurvakeskus, Tycielzikelaitosten Liitto ja Eleiketiedotustoirnisto.

Eleiketu eskuksen tiedotustoirninta

Eleiketurvakeskukselle on asetettu tiedotusvelvollisuus jo lakisdzitei-
sesti: (Asetus 431/ 14.8. I 951) I'El:iketurvakeskuksen tehtzivdnd on toirnit-
tarnalla julkaisuja ja rnuulla tavoin antaa tietoja, selvityksia ja neuvoja, jotka

koskevat tydntekijziin eliikelain soveltarnista sekii siihen liittyvizi seikkoja ...rr
Elziketurvakeskuksen tiedotus-, valistus- ja julkaisutoirninnasta ja sen kehitta-

rnisesta huolehtii erityisesti neiitzi teht:ivizi varten perustettu tiedotusosasto.

Yleis61le tarkoitettua inforrnaatiota on levitetty pziiiasiassa tiedotus-
lehtisten sekii tavanomaisten joukkotiedotusviilineiden: lehdistcin, radion ja
television avulla. Elzi.keturvakeskus on rnycis vzilittzinyt esitelrniiapua ja -aineis-
toa tydrnarkkinajzirjest6jen yrns. jdrjestirniin valistustilaisuuksiin, tuottanut ja

lainannut kiiyttoon filrneja ja rainoja sekZi osallistunut eriiisiin sosiaalialan
nziyttelyihin.

Seuraava s sa ta rka stellaan Elziketurvake s kuks en tiedotustoirnintaa wuo-

den 1967 rnaaliskuuhun asti, eli siihen asti, jolloin tiirniin tutkirnuksen haastat-

telut aloitettiin. Tairnzi ajanjakso on edelleen jaettu kahteen osaan siitai syystii,
ettii edellinen tutkirnus yleison tyoelzikelakien tunternuksesta tehtiin vuoden 1954

alussa, joten yleison tiedot perustuivat tiini ajankohtana sitd ennen jaettuun in-
formaatioon. Yleis6n tiedon tason kasvu siirryttiiessii vuodesta 1954 vuoteen

I 96 7 voidaan puole s taan laskea pa rhaiten jailkirnrndis enii tarka steluajanjaksona
harjoitetun tiedotustoirninnan tiliin.

Tiedotustoirninta ennen vuotta 1964

Tyoeliikejzirjestelrnain alkuvuosina oli kohdistettava voirnakasta tiedo-
tustoirnintaa lzihinnzi niille tahoille, joilla on vastuu lakien toirneenpanosta ja
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kziyt2innon toirnenpiteistzi, siis tydnantajiin ja elakelaitoksiin. Tzirniin toirninnan

ohessa julkaistiin kuitenkin jo vuonna L96Z rnyos ensirnrnitinen vakuutetuille tar-

koitettu esittelylehtinen ilKun uudet elzikelait tulevat voimaanrrl suomenkielinen

painos 500 000 kpl, ruotsinkielinen 62 000 kpl. Mainittakoon tdsszi yhteydessd,

ettii vakuutetuille tarkoitettujen tiedotuslehtisten jakelu on hoidettu piiZiasiassa

tyontekijiij:irjestojen sekei elSkelaitosten kautta. Sarnana vuonna aloitettiin rnyds

uutis - ja artikkelimateriaalin jako joukkotiedotusv:ilineille "

Vuonna 1963 alkoi ty6elaikekorttia ja sen kziyttiiZi koskevan esitteen ja-

kelu. Tzirnii esite lzihetettiin ja liiheteteiain edelleen tyoelSkekortin mukana, joten

sen saa jokainen lakien piiriin kuuluva. Vuoden 1963 loppuun rnennessii tiitzt

esitett2i oli jaettu vajaa I rnilj. kappaletta. Uutismateriaalin jakoa joukkotiedo-

tusviilineille jatkettiin edelleen.

Tiedotustoirninta L 964 rnaaliskuu 1967

Vuonna I 964 julkaistiin elakelaeissa tapahtuneiden rnuutosten,johdosta

uusi laitos jeirjestelrndd yleisesti selostavasta tiedotusvihkosesta. Nyt se sai

nirnekseen ttTyoeleikkeet'r; suornenkielinen painos 250 000 kpl, ruotsinkielinen

35 000 kpl, Uusina tiedotusvihkoina julkaistiin TEL:n rnukaisen eliketurvan

jdrjestzirniselle varatun rniiiiriiaian piiiittyrnisestii rnuistuttava tiedote sekel el;ik-

keen hakijoille tarkoitettu opas. Uutena tiedotusrnuotorra on syyta rnainita rnyos

tyoelzikelakeja ja -jarjestelrnZiii esittelevd lyhytelokuva t'Ty6 ja eldkere' joka

valrnistui syyskuussa ja jota on sen jiilkeen esitetty kolrnen kokoillan elokuvan

yhteydessd rnaarnme elokuvateattereissa. Lyhytelokuvasta on valmistettu rny6s

kaitafilrnikopioita, jotka ovat olleet rnrn. tyornarkkinajzirjestojen kiiytettiivissd

ja myos varsin vilkkaassa kiytosszi.
Vuoden L965 alussa taadittiin uusi ty6elakejzirjestelrneiei yleisesti se-

lostava tiedotusvihko, jota jaettiin 350 000 kpt. Talte vuodelta voidaan rnainita

rnyos j:irjestelrndi esittelevd nziyttely, joka oli esillii Sosiaalihuollon Keskus-

Iiiton jzirjestdrnill;i yleisillzi huoltopeiivillzi Kuopiossa. Nziyttelyn sijoituspaikka

on nykyaSn HelsingissS TyosuojelunSyttelyn yhteydessS,

Vuoden I966 alkupuotiskolla jaettiin edellisenS vuonna laadittua tiedo-

tusvihkosta 320 000 kpl. Vuoden lopussa laad.ittiin perhe-eleikeuudistuksen joh-
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dosta uusi tiedotuslehtinen trTyoel;ike TEL-LELi,, joka ennzitti jakeluun jo jou-
lukuussa; suornenkielinen painos 290 000 kpl, ruotsinkielinen 50 000 kpl.

Vuoden 1 967 alus sa voirnaan astuneen perhe-eld.keuudistuksen johdosta
julkaistiin sarnan vuoden tarnrnikuussa perhe-elaikettei valaiseva esite rrTy6e1zi-
kejei'rjestelm:in perhe-eLdkertl painos yhteenszi 340 000 kpl. Sarnasta syystzi
uusittiin opaskirjanen t'ohjeita tycielzi,kkeen hakernista varten',, jonka uutta lai_
tosta jaettiin vuoden 1957 alussa noin 200 000 kp1. Saman vuoden tarnrnikuussa
Elaiketurvakeskus sopi rahalaitosten ja postin kanssa rekisteriotepalvelun jair-
jestzirnisestzi- Tzirnzin uuden tiedotus- ja yleiscinpalvelurnuodon tarkoituksena on
antaa vakuutetulle rnahdollisuus tarkistaa, ovatko kaikki hiinen eliikkeeseen oi-
kauttavat tycisuhteensa tulleet asianrnukaisesti ilrnoitetuiksi rekisteriin sekii
antaa sarnalla ns. elzikelaskelrna eli likirnai.airaiinen arvio asianornaisen tulevas-
ta tydeleikkeestet. Tiedusteluun tarvittavia kortteja on saatavilla rahalaitosten
konttoreissa ja postitoirnipaikoissa.

Vuoden 1967 tnaaliskuun loppuun mennesszi oli tycielzikekortin rnukana
seuraavaa esitettzi lzihetetty vakuutetuille vajaa 2 rnilj. kappaletta. Joukkotie-
dotusvzilineille oli koko ajan l5hetetty uutis- ja arti.kkelirnateriaalia keskirniieirin
I - Z kertaa kuukaudessa"

T atiql4hg brloS tS q_ L iltlo j a _Et a\eliedotustoirnisto

Ty6eleikelaitosten Liitto on perustettu tycieleikelaitosten yhteisia kziy-
td'nncin teht:ivizi sekzi valistusty6tai varten. Se aloitti toirnintansa helrnikuussa
I964' Vakuutetuille tarkoitettua inforrnaatiota leviteteizin liiton toirnesta leihinnai
kahta kanavaa pitkin: Ensinneikin tietoja levitetilain joukkotiedotusvzilineiden
kautta, joille liitto toirnittaa uutis- ja artikkelirnateriaalia. Toisena informoin-
tirnuotona ovat arnrnattijzirjest6jen tilaisuuksissa pid.etyt esitelrnait ja neuvonta-
tilaisuudet' vuoden 1967 alussa julkaistiin liiton toirnesta rny6s rnaarnrne so-
siaalivakuutusjzirjestelrneizi selostava taskukirjanenttsosiaalivakuutusr, (painos
50 000 kpl), jota on jaettu rny6s vakuutetuille.

Eljketiedotustoirnisto perustettiin rnarraskuussa t966, joten se ei vie-
lzi' rnaaliskuun loppuun 1957 rnennessd. ennzittzinyt saada toirnintaansa kdyntiin
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riittzivzisti' jotta sen vaikutus tiedon tason parantajana tulisi ilrni tzisszi tutki-
rnuksessa' Toirniston perustivat Elti.keturvakeskus ja Tyciel:ikelaitosten Liittooja sen teht;ivain:i on toirnia tycieleikej;irjestelrniin yleisen tunternuksen liszizirni-
seksi ja trolla yhdyselirnenei tydel:ikelaitosten ja vakuutettujen v;ililler. Elzike-
tiedotustoirnisto pyrkii levittzirnzi;in tietoja nimenornaan arn,rattiyhdistysliikkeen
vzilityksellzi antamalla arnrnattiyhdistyslehdist6Ile uutis- ja tiedotusaineistoa
selci toirnittarnalla esitelrnzinpitaji;i arnrnattiyhdistysten tilaisuuksiin.

+ + +

Edellisten lisziksi on ty6eleikejztrjestelrniizi koskevaa tiedotustoimintaa
suoritettu jossain rn;ieirin rnycis vakuutusyhtioiden tied.otuskeskuksen toirnesta.
Koska tiedotuskeskus hoitaa kaikkea vakuutustoirnintaa koskevaa tiedotus- ja
valistusty6tii' on elzikevakuutus Luonnollisesti vain osa sen rnonipuolisesta ty6-ohjelrnasta' Tydelzikelakeja koskeva inforrnaatio suuntautuu etupzi;isszi eri op-pilaitoksissa toirniviin opettajiin ja n:iid.en valityksellai heidzin oppiraskuntaansa
sekzi arnrnattilehdist6n vzilityksellei tycinantajiin.

Tyoelztke jar jestelrnan tiedotustoirninnasta puhuttaes sa ei rny6skaizin
voida unohtaa tyornarkkinajarjestojen osuurta. Ne ovat tukeneet jarjestelrnein
tiedotustoirnintaa jakarnalla jeirjestoteitse sen tiedotuksia ja painotuotteita seka
ottarnalla tyoelzikkeitei koskevia asioita tilaisuuksiensa ohjelrnaan ja lehtiensii
palstoille.

1.3. Tutkirnusaineisto ja sen hankinta

Tutkirnusainersto hankittiin henkilokohtaisin haastatteruin. Tutkirnuk-
sen perusjoukon rnuodosti koko l8^64-vuotias veiesto. Kaikkiaan haastateltiin
995 henkild'a 37 eri paikkakunnalla. Haastattelupaikkakunnat selvidvait liittees-
tii z. Haastattelut suoritettiin pziiiasiassa huhti_toukokuussa t967 "

Ruokakunnat, joissa haastattelut suoritettiin, valittiin kaupungeissa
urnpirnzihkziisen lzihtoosoitteen ja rnaaseudulla urnpirn:rhkaiisen reitin rnenetel-
rnzillzi' joten haastattelijalla ei t;issd. suhteessa orlut vaikutusta haastateltavien
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valintaan. Mikeli taloudessa oli yhta useampia haastattelukelpoisia henkiloitii'

vastaajan valinta tapahtui tzilloinkin umpirniihkiiisesti'

Tutkirnusta suunniteltaessa katsottiin tiirkeiiksi saada tulokset riittei-

vd.n luotettavina nirnenornaan tyoelakelakien piiriin kuuluvien osalta' Koska

haastateltujen kokonaismiiiiriiii ei kziytiinnollisistzi syistii katsottu voitavan pai-

suttaa kovin suureksi, kiintioitiin nziyte siten, ettzi kaikkien Pohjois-Suornessa

asuvien henkiloiden sekd koko Irraassa lrlaaseudulla asuvien perheenemiintien

kohdalla otantaosuus valittiin puolta pienernrnziksi kuin rnuissa ryhmissS' Ka-

sittelyvaiheessa niirnii aliedustetut ryhrniit tehtiin luonnollisesti yhdistiimiskel-

poisiksi muiden kanssa kaksinkertaistarnalla niihin kuuluvat tapaukset' Tutki-

muksenniiytettzijasenedustavuuttakiisitellzieintarkemminliitteessSl.
Tutkimuksenhaastattelutycinraineistontarkistuksen'reikiikorttiki-

sittelynsekiiperustaulukoinninsuorittiEliiketurvakeskuksentoirneksiannosta
Kulutustutkirnus Oy (Marketing Radar Ltd)'

T i1a s to1li s e s ta analYY s i s td

sesta

ja aineiston Pe rusluokituk-t.4

Tutkimukse s sa esitettaiviit johtopeizitokset on testattu tilastollisesti si-

ten, ettii erehtyrnisen riski on 5 o/s. Tiirni tarkoittaa sitd, ettii esitetyt viiitteet

koskevat koko perusjoukkoa 95 %n todenniikoisyydellzi' Kun tekstissd rnainitaan

jonkin johtopiizitciksen pitzivan oireellisesti paikkansa, tarkoittaa se sitii' ette

kyseinen johtopSiitos on tehty lo %zn riskitasolla eikii se siten ole yhtii luotet-

tava kuin tutkirnuksessa yleensd, rnutta kuitenkin suuntaa-antava' Testeind on
?

k:iytetty . "-testid ja t-testiti'
Tutkimuksen kannalta oli tiirkeint:i jakaa haastatellut kahteen ryhrniiiin:

tyoelaikelakien piiriin kuuluviin ja ulkopuolisiin. Luokitusperusteena kziytettiin:

I. prirn;izirisesti vastaajan ornaa kSsityst;i kuulumisestaan TEL:n tai

LEL:n Piiriin, ia
z. tarkistuksena vastaajan tyosuhdetta haastattelun ajankohtana'

Tyoel2ikelakien piiriin kuuluvat jaettiin edelleen TEL:n ja LEL:n piiriin kuulu-

viin. TEL:n piiriin kuuluvat ryhrniteltiin rny6s sukupuolen rnukaan' LEL:n
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osalta teitai jakoa ei suoritettu naishaastateltujen pienen lukurnd.airdn johdosta'

Lakien piiriin kuulurnattornat ryhrniteltiin heidein haastatteluhetkisen

arnrnattiasernansa perusteella yrittzijiin, julkisten yhteis6jen palvelukses sa

tydskenteleviin ja tyosszi kziyrniitt6rniin (opiskelijat, perheenernd.nndt, elzikelai-

set yrns. ). Viimeksi rnainittu ryhrnzi luokitettiin edelleen sukupuolen rnukaan.

Yrittzijien osalta oli tarkoituksena suorittaa eriiiden kysyrnysten kohdalla jako

ty6nantaja-asernassa oleviin ja yksin;iisyrittdjiin, rnutta tiistii oli luovuttava

tyonantajayrittzijien liian alhaisen lukurnaiiiriin vuoksi.
Seuraavassa tekstisszi tullaan ty6eliikelakien tunternusta sekai kziytetty-

ja ja toivottuja tietol2ihteitzi kzisittelevdssd osassa kiinnittiirniiiin pEi2ihuornio ty6-

elzikelakien piiriin kuuluvien vastauksiin. Ulkopuolisten vastauksia esitellZiSn

piiaasiassa vain taulukoissa - tekstissd sen sijaan ainoastaan vertailurnate-
riaalina ja poirnien vain rnielenkiintoisimrnat tiedot. Haastateltujen asennoitu-

rnista tyoeliikejzirjestelrntizin sekd rnaamrne eliiketurvaan yleenszi kiisittelevaiss2i

osassa tarkastellaan kaikkien vastaajaryhrnien vastauksia yhtzilziisesti.

Z. TYOELAKELAKIEN TUNTEMUS

Z.l. Tietoisuus ty6elzikelakien olernassaolosta

Haastateltujen tietoisuutta tycieliikelakien olernassaolosta pyrittiin sel-

vittdrnekin haastattelulornakkeen kysyrnyksillzi 3 ja 3a. Niiisszi tiedusteltiin,
olivatko haastatellut kuulleet tai lukeneet TEL:sta ja LEL:sta. Taulukossa 1 on

esitetty vastausjakauturnat ryhrniteltynd sen rnukaan, kuuluiko vastaaja tyonte-
kijein eliikelakien piiriin vai ei.

Taulukon perusteella voidaan todeta, ettzi tycielSkelakien piiriin kuulu-

vat ovat selviisti parernrnin perillai. nSiden lakien olernassaolosta kuin lakien
piiriin kuulurnattornat. Ilahduttavana voidaan pitlzi sit5, ettzi lakien piiriin kuu-

luvista on ainoastaan Z% sellaisia, jotka eivzit o1e kuulleet tai lukeneet kurn-

rna s takaan tyciel2ikelais ta.
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Taulul&o 1. Haastateltujen tietoisuus tyoelekelakien olemassaolosta. Prosenttia

Haastateltuja 494 t16 610 385 99s 1 083

1) Tarkoittaa sellaisia haastateltuja, jotlta osoittautuivat tietoisilsi tytielakelaeista kysymyksen 3a perusteella eli
sen jiilkeen, kun heille oli selitetry tyerelakelakien tulleen voimaan vuonna 1962 seka koskevau valtaosaa pal-
kansaajista.

TEL:n piiriin kuuluvista tiesi ornan lakinsa olernassaolon heti ensi ky-
syrnelle % % ja LEL:n piiriin kuuluvista vastaavasti ornarrsa 89 %. Huorniota
hereittzizi. taulukossa s€, ette LEL:n piiriin kuuluvista 6 % tuntee ky1la TEL:n
olernassaolon, rnutta ei tiedzi orrrasta laistaan rnitaiein. Seki lakien piiriin kuu-
luvista ettl ulkopuolisista ovat rniehet ja naiset yhtei hyvin perillzi tydel;ikela-
kien olernassaolosta.

Verrattaessa nyt saatuja vastauksia vuoden L964 tutkirnuksen vastaa-
vasta kysyrnyksesta saatuihin vastauksiin voidaan tietoisuuden tydeliikelakien
olernassaolosta todeta lisdzintyneen selvzisti. Vuonna 1964 tyoelzikelaeista tie-
tiirnzitt6rnien osuus o1i 32 %, nyt on tietdrniittcirnizi enztii 9 %. Ty6elaikelakien
piiriin kuuluvien keskuudessa o1i nziistzi laeista tieteirnzittdrnien osuus edellisen
tutkirnuksen aikoihin 2Z ls, nyt se on end.d vain ? %. Tietoisuuden kasvua on ta-
pahtunut kaikilla rintarnilla - sekii lakien piiriin kuuluvien ettei niiden ulkopuo-
Iella olevien keskuudessa. Mielenkiintoista on, ettd rnolernrnissa ryhrnissd on
tietzirnzittcirnien osuuden vd.henerninen ollut jokseenkin yhtd suurta: kurnrnassa-
kin ryhrniissai on tydelskelakien olernassaolosta tietzirn;ittdrnien osuus ndet pie-

Kuullut tai lukenut tytiela-kelaeista

Tytl,elakelakien piiriin kuuluvat
Ulko-
puoliset I(aikki KaikkipeTEL:n

piirissl
LEL:n

piirissi Yht.

TEL:sta ja IIL:sta
Vain TEL:sta
Vain LEL:sta

Tietoisia uudelleen tiedusteltaessa 1)

Tietamatt6met

72

2L

4
5

86
6

3

4
t

75

18

t
4
2

61

13

1

6

19

69

16

1

5

9

s8
;8

2

32

Yhteeosii 100 100 100 100 100 100
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nentynyt noin 20 prosenttiyksikkdzi.
KysyrnyksessE 3 tiedusteltiin vertailun vuoksi yleisOn tietoisuutta

myos ereiiden rnuid.en sosiaaliturvalakien olernassaolosta. Haastatelluilta ky-
syttiin, olivatko he kuuLleet tai lukeneet kansanelike-, sairausvakuutus- ja ta-
paturrnavakuutuslaista. Naiistzi osoittautuvat parhaiten tunnetuiksi kaikkia haas-
tateltuja koskevat sairausvakuutuslaki ja kansanelzikelaki. Sairausvakuutuslais-
ta on kuullut tai lukenvt 99 % ja kansaneleikelaista 98 fle kaikista. Ede1lzi esitet-
tyjen tietojen perusteella voidaan todeta tyciel;ikelakien tunternuksen olevan nd.i-
den lakien piiriin kuuluvien keskuudessa salnaa luokkaa; osoittautuihan tyd,elzi-
kelakien piiriin kuuluvista 98 % tietoisiksi lakien olernassaolosta. Tapaturrna-
vakuutuslain olernassaolon tuntee 92 % kaikista" Tzirniin lain tuntevat tydeleike-
lakien piiriin kuuluvat hiernan paremrnin (9+ {o) kuin ulkopuoliset (90 %), rnikd
onkin luonnollista, koska kaikki tyoelzikelakien piirissii olevat kuuluvat rny6s
tapaturmavakuutu s la in pii riin 

"

Edellzi esitetyst:i kay selvzisti ilrni jo ennakoltakin odotettavissa ollut
seikka: parhaiten tunnetaa.n ne lait, jotka koskevat kaikkia kansalaisia. Tiedot
tiettyj:i vdestciryhrnizi koskevien lakien olernassaolosta eivzit sen sijaan ole Ie-
vinneet yhtzi rnonien ke skuuteen. Tydeleikelakien ja tapaturrnavakuutuslain osal-
ta saatujen tietojen perusteella voidaan havaita, ettzi tiettyjzi vziestoryhrnizi kos-
kevista laeista ollaan parhaiten peri.115 juuri niiden keskuudessa, jotka kuuluvat
niiiden lakien piiriin.

Z.Z. Tietoisuus perhe*eldkkeestii

Kuten tunnettua, lirtettiin perhe-elzike ty6elzikelakien perusteella rnak-
settaviin etuuksiin vuoden 1967 alusta lukien. N;iin ollen on rnielenkiintoista
tietiiai, rniss2i rniairin yleis6n keskuudessa on jo havaittu tiirnii rnerkityksekiis
tydelskejzirjestelrndn parannus. Tate pyrittiin selvitteirnzizin kahden eri kysy-
rnyksen avulla. Ensirnrnd.isessd. nziistri kysyrnyksistzi (n:o 7) vastaajien oli va-
littava heille niytetyst;i yhdeksiin sosiaaliturvaetuutta k;isittzivatstzi luettelosta
rr€r joiden he katsoivat olevan tydelzikelakien perusteella rnaksettavia.

Mainittakoon jo tzissei yhteydessd., ettd kysyrnys 7 - sarnoin kuin kaik-
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ki muutkin tyoelzikej:irjestelmein yksityiskohtia koskevat kysyrnykset - esitet-
tiin ainoastaan niille, jotka kysyrnysten 3 ja 3a perusteella ilrneniviit tietoisik-
si tydelzikelakien olernassaolosta. Taulukossa 2 esitetyt prosenttiluvut on kui-
tenkin laskettu kaikista eri vastaajaryhrniin kuuluvista henkilciistzi. Tydeliike-
lakien olernassaolosta tietiirnzittcirniit on siten katsottu tietzirnzittdmiksi rny6s

niiiden lakien eri yksityiskohdista.

Taulukko 2. Perhe-eliikkeen tyoelakelakien takaamaksi etuudelcsl ,11ai:rinneet. hosenttia kaikista haastatelluista

Haastateltuja 494 tL6 610 385 995

Taulukosta Z key ilrni ensinndkin se, ettzi tieto perhe-el:ikkeen liit-
tzirniseste tydelakelakien etuuksiin oli haastatteluajankohtaan rrlennesse levin-
nyt vasta verraten harvojen keskuuteen. Myos voidaan todeta, ettai se osat-
tiin rnainita TEL:n etuudeksi usearnrnin (20 %) kuin LEL:n etuudeksi (I0 %).

Jonkin verran yllzittzivziii on, ettai tydel5kelakien piiriin kuuluvat (23 %) eivzit

tienneet perhe-eliikkeen olernassaoloa parernrnin kuin lakien piiriin kuulurnat-
tornatkaar. (2,0 %). Kaikista parhaiten olivat perhe-eleikkeen olernassaolosta pe-
rillzi julkisten yhteisdjen palveluksessa ty6skenteleviit, joista 30 % rnainitsi sen

TEL:n etuudeksi ja 15 % tiesi sen rnyos LEL:n etuudeksi.
Erityistei huorniota on kiinnitettiivii siihen taulukosta ilrneneviiiin tie-

toon, jonka rnukaan vain 9 % t-ELzn alaisissa ty6suhteissa tydskentelevistei osa-
si rnainita perhe-elzikkeen orrran lakinsa etuudeksi. TEL:n alaisissa tydsuhteis-
sa tydskentelevistzi. sentdd.n runsas viidennes tiesi perhe-elzikkeen kuuluvan
ornan lakinsa etuuksiin.

Perhe-elakkeen mainitsi
Ty6elakelakien piiliin kuuluvat

Ulkopuoliset Kaikki
TEL LEL Yhr"

TEL:n ja LEL:n etuudelsi
Vain TEL:n etuudeksi
Vairr LEL;n etuudeltsi

1t
12

2

7

7
2

10

tt
2

6

13

7

8

L2

2
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Verrattaessa perhe-elzikkeen tunternusta rnuiden, ajallisesti vanhern-
pien eltikelajien tunternukseen voidaan todeta, ettzi niirni vanhernrnat etuud.et
tunnetaan jonkin verran parernrnin kuin perhe-elzike. Ty6elSkelakien piiriin
kuuluvista 6O fle tiesi, ettzi, TEL:n perusteella voidaan rnaksaa tycikyvyttornyys-
el;ikettii, ja 36 % rnainitsi vanhuusel:ikkeen TEL:n etuudeksi. LEL:n perusteel-
Ia rnaksettavaksi etuudeksi rnainitsi tydkyvyttornyyselzikkeen 29 % ja vanhuus-
eld.kkeen 19 % kaikista tydelzikelakien piiriin kuuluvista. Luvuista havaitsern-
rne, ettzi rny6s nd.rn5 etuudet on tiedetty parernrnin TEL;n kuin LEL:n osalta ja
ettai tyokyvyttdrnyyselzike on tunnettu rnolernpien tydelaikelakien kohdalla parern-
rnin kuin vanhuuseleike. Tete taustaa vasten tarkasteltuna ei perhe-elzikkeen
tunternus sen uutuuden huornioon ottaen nziytzi enai?i yhtzi heikolta, joskin paran-
tarnisen varaa on paljon.

Toinen perhe-elztkkeen tunternusta selvittzirniiiin pyrkivei kysyrnys oli
jzirjestysnurneroltaan 23, ja se kuului sananrrrukaisesti seuraavasti: ttVoidaanko

tydelzikelakien rnukaan rnaksaa rny<is perhe-elaikettai ? It

Taulukko 3" Voidaaoko tyOelakelakien mukaan maksaa. myds perhe-elaketta? hosenttia

Haastateltuja 494 116 610 385 99s

1) rrEi vastausta" -ryhrrd koostuu t5ssi, samoinkuin kaikiss,r muissakin tyoelakelakien tuntemusta kasittelevissa
kysymyksissa tyoelakelaeista tietamattdmi$a seka niista tyoelakelaeista tietoisista, jotka ovat vastanneet ko.
kysymylcseen rrei osaa sanoatr.

Kuten taulukost:a havaitaan, rniltei puolet haastatelluista vastasi, ettd
tydelztkelakien perusteella voidaan rnaksaa rnyds perhe-elei.kettai, 16 % ilrnaisi
k;isityksendZin, ettd perhe-elaikettzi ei voida rnaksaa ja loput. 37 % ei osannut

Vastaus
Ty6elakelakien piiriin kuuluvat

Ulkopuoliset Kaikki
TEL LEL Yht.

Voidaan maksaa
Ei voida maksaa
Ei va.stawta 1)

49

18

55

48

18

34

49

18

55

43

15

42

47
L6

37

Yhfeensii 100 100 100 100 100
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sanoa asiasta rniteitin. Myos voidaan todeta, ett;i lakien piiriin kuuluvat antoi-
vat rnydntiivzin vastauksen oireellisesti usearnrnin kuin ulkopuoliset.

Kun tiirniin kysyrnyksen vastauksia verrataan kysymyksestii 7 saatui-
hin, taulukossa Z esitettyihin vastauksiin, voidaan neiissei todeta rnelkoista ris-
tiriitaisuutta. TSrniin ristiriidan voi olettaa johtuvan ensinndkin siitai syystii,
ettii osa kysyrnykseen 23 vastanneista lienee antanut rnyont2iv5n vastauksen pel-
kzistzizin arvauksen perusteella ja vailla "parernpaa tietoarr. Toisaalta on luul-
tavaa, ettEi kysyrnyksessii 7, rnissai perhe-elaike esiintyi yhtenii kohtana pitkds-
sei, kaisitteellisesti vaikeassa etuuksien luettelossa, osa asiasta tietoisista on

voinut jattee vastaarnatta huolirnattornuuden tai kzisitteellisten vaikeuksien vuok-

si. Niinpzi voidaan arvioida, ettzi perhe-el5kkeen olernassaolosta todella tie-
toisten rn'?iiirii on jossakin taulukoissa Z ja 3 esitettyjen prosenttilukujen puoli-
v;ilissd - kenties hiernan lzihernpzinei taulukon 2 lukuja. Esiintullut ristiriitai-
suus on joka tapauksessa synnyttiinyt jatkotutkirnuksissa huornioon otettavan
ongelrnan: kuinka kysyrnykset olisi forrnuloitava, jotta piieistziisiin tarkasti
rnittaarnaan yleis6n todellinen tietairnys t2irniinkaltaisista asioista.

Ketkri saavat_pSLhe-s13E"e!!A_

Kysyrnyksessd ZSa pyrittiin selvittdrnS2in, rnissii rntiiirin ihrniset ovat
perillzi siitii, kenelle perhe-elzikettei voidaan maksaa. Tiirnzi kysyrnys esitettiin
luonnollisesti vain niille henki16i11e, jotka kysymyksen 23 perusteella voitiin
katsoa tietoisiksi perhe-elzikkeen olernassaolosta eli 47 %zIIe kaikista haastatel-
luista. Sananrnukaisesti kysyrnys ?5a kuului: !'Ketkii saavat huoltajan kuoltua
perhe-elzikettzi?tr Mainittakoon, ett:i t:irnei kysyrnys ei ollut ns. avoin kysyrnys,
vaan vastaajille niiytettiin luetteloa, joka oikeiden vastausvaihtoehtojen lisziksi
siszilsi rnycis vei5ri5"

Ttiysin oikean vastauksen - alle l8-vuotiaat lapset ja naislesket
antoi 9 % perhe-eliikkeestai tietoisista eli 4 % kaikista haastatelluista. Eniten
oli vastaajien keskuudessa epaitietoisuutta perhe-elzikettei saavien lasten ylaikei-
rajasta, sillzi per;iti Zf 3 perhe-eliikkeestei tietoisista ilrnoitti t:iksi ikirajaksi
16 vuotta. Tzissd on ilrneisesti tapahtunut sekoittarnista eraiiden rnuiden sosiaa-
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liturvalakien ikairajoihin; ovathan esirn. Iapsilisain saarniseen oikeutettuja alle16-vuotiaat lapset ja toisaalta kansanel;ikelain piiriin tullaan l6-vuotiaina. oi-keasta ikzirajasta eivait lakien piiriin kuuluvat ol1eet sen parernrnin perillzi kuinulkopuolisetkaan' sen ettui leskistzi voivat edunsaajina olla vain naispuolisetlesket' tiesi keskirnat;irin puolet perhe-eleikkeestzi tietoisista. T:irnein seikantunsivat lakien piiriin kuuluvat selvzisti parernmin kuin ulkopuoliset.

2.3 Tietoisuus
toista

On kuulut tai lukenut
Ei ole kuullut tai lukenut
Ei osaa sanoa

Lakien piiriin kuuluvat
%

77

2t
2

Eleketurvakeskuksesta ja tycieleikerahas_

T rS tS rS qu q _Ela\"lq aa k e s \u\s3 L s I e lqa r 1a gI o sla

Haastattelulornakkeen toisessa kysyrnyksessd. tiedusteltiin kaikiltahaastatelluilta olivatko he kuulleet tai lukeneet Elziketurvakeskus-nirnisest:i lai-toksesta' site ennen oli kysytty vain, rnissei meiairin vastaajat ovat kiinnostu-neita vanhuus-, tycikyvyttornyys- ja perhe-elziketurvasta, joten heit:i ei sen pa_rernrnin oltu johdateltu aiheen pariin" Allaolevassa asetelrnassa on esitettyvastausjakaurnat tyd'elzikelakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten osalta.

Ulkopuoliset

%

60

35

5

Kaikki
%

70

z7

3

Kuten asetelrnasta havaitaan, tieteivat tycleleikelakien piiriin kuuluvatElziketurvakeskuksen olernassaolon selvdsti parernrnin kuin ulkopuoriset. vuo-desta 1964 0n tietoisuus lisiiiintynyt varsin huornattavasti. Tzill<iin niiet ETK:stakuu'eiksi tai lukeneiksi osoittautui lakien piiriin kuuluvist a 55 fsja ulkopuoli_sista 4l %.
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Mita ti urvake skukse sta voi saada

Eliketurvake skuks en olema s saolosta tietois ilta tiedustertiin kysymyk-

sissS t5 ja 16a, mitii tietoja ETK:sta voi saada' Muualla tutkimuksessa nouda-

tetun kiiytainn.n mukaan on t.i.ssiikin prosenttiluvut laskettu kaikista haastatel-

luista ja ETK:n olernassaolosta tietiimaittomiit sijoitettu ryhmSiin rrEi vastaustatr'

valmiita vastausvaihtoehtoja ei kysymyksessd' annettu' Taulukossa on esitetty

va s ta us jaka utumat piiiiva s taa j a ryhmitt ziin'

Taulukko 4' Mita tietoja ETK:sta voi saada? hosenttia

Kaikki haastatellut, ja erityisesti tydelzikelakien piiriin kuuluvat' niiyt-

tziviit tietiiviin paremmin sen, ettzi Elaiketurvakeskuksesta saa arvion ty<ielaik-

keen suuruudesta kuin sen, ettii tietoja voi saada rnyds sinne rekisteroidyisti

tyosuhteista.Edelleenvoidaantodeta,ettiilakienpiiriinkuuluvattietiiv2itnSmzi
Elii.keturvakeskuksen tarjo arrtat palvelut parernmin kuin ulkopuoliset' r'akien

piiriin kuuluvista kuitenkin perziti 44 % ei osannut sanoa asiasta rnitiiiin tai oli

siiniikiisityksessii,ettiiETK:staeivoisaadamitiiiinitse2iiinkoskeviatietoja'

Tietoisuus el2ikeva en rahastoinnista

Rahastointiakoskevakysyrnysesitettiinkaikillehaastatelluillejase
kuului seuraavasti: rrArveletteko, ettzi tyonantajilta ty6elaikkeitii varten kerit-

Lakien Piiriin lcuuluvat
KaikkiUlkopuoliset

Yht.I.ELTELVastaus

7

35

22

1

6

46

25

t7
1

6

5

58

L

6

38

8

42
25

8

4L

L9

2

10

37

8

42
27

t
5

38

Kaikkea eleketurvaan liiftYvaa
Eliikelaskelman, eliikemlaran jne'

Miss?i/ milloin ollut tdissd

Muuta
Ei voi saada tietoja
Ei vastausta

995385610tt6494Haastateltuja
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tyjii varoja pannaan johonkin rahastoon?" (kysyrnys 38). Noin puolet kaikista
(49 %) antoi rnydntzivin vastauksen - tyoelzikelakien piiriin kuuluvat hiernan

usearnrnin kuin ulkopuoliset. Vastaajista 17 lo arveli, ettd. varoja ei rahastoida
ja 34 flo ei osannut sanoa asiasta rnitzizin. Mielenkiintoisena liszihavaintona rnai-
nittakoon, ettd" olevat tunsivat asian parhaiten - heille termi
rrrahastointirr lienee tuturnpi kuin rnuille.

Mieli. rahastoinnista

Niilta haastatelluilta, jotka tiesivzit elikevaroja rahastoitavan,. tiedus-
teltiin tiirnZin jzilkeen (kysyrnykset 39 ja 40a) heidzin rnielipidettiiiin rahastoinnin
tarpeellisuudesta sekai heidain kzisitystaid.n rahastojen suuruudesta.

Taulukko 5. Kisitykset rahaston tarpeellisuudesta ja suuuudesta. hosenttia

Haastateltuja 306 183 489

Taulukon .rnukaan valtaosa vastaajista - 87 % - pit;izi rahastointia
tarpeellisena ja vain vajaan kymrneneksen rnielestzi se on tarpeetonta. Lakien
piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten kesken ei kzisityksisszi rahastojen tarpeelli-
suudesta ole mit55n eroa, vaan rnolernrnissa ryhrnissd. on rahastoinnin kannat-
tajia yhtzi paljon. Edelleen voidaan todeta varsin suuren osan vastaajista pitzi-

r1 aaselTlas sa

Vastaus Lakien piirissi Ulkopuoliset Kaikki

Rahastot tarpeeliisia;
sopivan suu:ria

Rahastot tarpeellisia;
liian seruria

Rahastot tarpeellisia;
liian pieniii
Rahasfot tarpeellisia;
ei mielipidetta suuruudesta

Rahastot tarpeettomia
Ei mielipidetti tarpeellisuudesta

44

14

2

27

9

4

N

18

2

26

10

4

43

15

2

27

9

4

Yhteensi 100 100 100
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vd.n rahastoja sopivan suuruisina; runsas neljzinnes ei osaa ilrnaista mielipidet-
tzi;in niiden suuruudesta ja vain t5 % tait ista pitzizi. niitzi liian suurina. Taulukon
rnukaan niiytttiii myds siltzi kuin lakien piiriin kuuluvat olisivat taipuvaisernpia
pitzirnzizin rahastojen suuruutta sopivana kuin ulkopuoliset, jotka puolestaan niiyt-
tdvzit pitzivzin nii.tzi rnieluurnrnin liian suurina, joskaan mitzizin tilastollisesti
rnerkitsevizi eroja tzisszi suhteessa ei ole havaittavissa.

2.4 Tietoisuus tyoelzikkeen hakurnenettelystzi ja eldkelas-
kelrnan saarnise sta

Mist;i hankkisi lornakkeita i"_"! jS rtl tJ g.La&k3 t _E Lua 1.ryle n

Tycielzikelakien olernassaolosta tietoisten haastateltujen tietoja tyo-
eleikkeen hakurnenettelystii tiedusteltiin kysyrnyksessei 14, joka kuului seuraa-
vasti: trJos Teidzin pitziisi saada lornakkeita tydelzikkeen hakernista varten, niin
rnisteihzin Te hakisitte niitzi? - Entzt rnistd rnuualta niitzi lornakkeita voisi saa-
da ?!r Kysyrnys oIi avoin; toisin sanoen rnitzizin valrniita vastausvaihtoehtoja
ei annettu. Seuraavassa tarkastellaan ainoa.staan tycielztkelakien piiriin kuulu-
vien vastauksia. Taulukossa t-, on esitetty eri laitoksia ehdottaneiden prosentti-
set osuudet kaikista lakien piiriin kuuluvista. Tzisszikin ty6elzikelakien olernas-
s aolo s ta tie tzirn:ittornZit on luettu I tEi va staus ta t | - ryhrnzizin.

Taulukossa on katkoviivan elzipuolelle sijoitettu oikeaksi vastaukseksi
tulkitut laitokset. Tyonanta jatftyopaikka on katsottu oikeaksi vastaukseksi, kos-
ka rnonis sa yrityksis sd. - e rityise sti suuris sa teollisuuslaitoksis sa - on tyo-
paikalla saatavissa lornakkei.ta ja ohjeita elai.kkeen hakua varten. Tzirnzi vastaus
esiintyikin TEL:n piiriin kuuluvilla selveisti usearnrnin kuin LEL:n piiriin kuu-
luvilla" Myos rrkunnan viranornaiset ja laitokset't on tulkittu oiheaksi vastauk-
seksi, koska kaikkien kuntien sosiaalilautakunnille on lzihetetty kyseisizi lornak-
keita, vaikka El:iketurvakeskuksen ja niiden kanssa ei olekaan tehty sopirnusta
lornakkeiden edelleentoirnittarnisesta. Taulukon prosenttilukujen surrlrna ylittzizi
sadan, rnikzi johtuu sritd, ettzi jotkut vastaajista ovat rnaininneet usearnrnan kuin
yhden laitoksen,
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Taulu}ko 6. Mista hankkisi lomakkeita tydelilkkeen hakua varten. hosenttia.

Laitolset. ioista wittiisi saada lo-
makkeita {roela},&een hakua varten

Eri laitoksia ehdottaneiden 7o-osuudet
kaikista tydelekelakien piiriin kuuluvista

Ty6nantaj at, tyOpaikka
Pankit, rahalaitokset, po$i
Krmnan viranomaiset, laitokset
Eliiketurvakeskus
Tytrliikelaitotr<set

Kansane lekelaitos, piiritoimistot
S airausvakuutustoimisto
Valtion viranomaiset, laitokset
Jokin muu laitos
Ei vastausta

2t
2L

t9
10

10

18

t4
2

7

t9

Suurin osa lakien piiriin kuuluvista kiiaintyisi sellaisen laitoksen puo-

leen, jossa he varsin suurella todennzikciisyydell5 saisivat asiansa jerjestyk-
seen. Heistd valtaosa kzizintyisi tytinantajansa, rahalaitosten tai postin tai kun-
nan viranornaisten puoleen. Melko paljon on kuitenkin niitzi, jotka eivait vielai
tunne rnenettely:i ty6elzikkeen hakerniseksi.'

Erityisesti hereittzi;i taulukos sa huorniota s€r etta Kansanelzikelaitos
seka sairausvakuutustoirnisto on rnainittu verrattain usein. Ilrneisesti tzis-
sa on tapahtunut ainakin jossain rndirin kaisitteellistzikin sekaannusta - ty6-
eliike on sekoitettu kansaneliikkeeseen - vaikka tate pyrittiin vziltt:irniiein
jo lornakkeen suunnitteluvaiheessa sijoittarnalla kyseinen kysyrnys rnuiden
tyoelaikejairjestelrnzizi koskevien kysyrnysten joukkoon. Mycis on syytzi huo-
rnauttaa, ettti vasta joka viides tunsi vuonna 1965 aloitetun rahalaitospalve-
lun eli sen, ettd lornakkeita on varsin vaivattornasti saatavissa eri rahalai-
tosten konttoreista ja postitoirnipaikoista.

Miten rnenettelisi saadakseen elzikelaskelrnan

Tzirn5 kysyrnys esitettiin vain niille henkil<iilIe, jotka itse katsoivat
kuuluvansa tydel;ikelakien piiriin, koska ei pidetty rnielekkziiinii tiedustella asiaa
rnuilta haastatelluilta. Kysyrnyksen ulkopuolelle jiiei siten 6 % niistai, jotka
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muualla tutkirnuksessa on katsottu tydelii,kelaklen piiriin kuuluviksi. Kuten

aiernrnin on jo selitetty, kiiytettiin aineiston kai.sittelyn yhteydessd suoritetussa
perusluokituksessa apuna mycis vastaajan haastatteluhetkistii. tydsuhdetta, joka

pyrittiin - ja rnyds pystyttiin - selvittiimddn varsin tarkasti. Ero syntyy sii-
td, ettii vaikka rnainittu 6 % haastatteluhetkisen ty<i,suhteensa perusteella sel-
vdsti kuuluukin tyrielikelakien piiriin, ndrnd eivzit.itse syystii tai toisesta katso-
neet asian olevan ntiin. Kysyrnyksen tarkka sanarnuoto ilmenee haastattelulo-
rnakkeen kysyrnyksistii L9 ja ?0. Kysymys oli avoin 

\

Oheisessa asetelmassa on TEL:n ja LEL:n piiriin kuuluvat yhdistetty,

koska heidzin vastauksensa eiviit poikkea rnerkittlviisti toisistaan.

Laitokset, joiden kautta hakisi elekelaskelman

% niistii, joille
kysyrnys esitettiin

ETK, tyrielakelaitokset
Vakuutusyhti6t
Rahalaitokset, posti

34

3

4

Kans aneliikelaitos, piiritoirnistot
Sa i raus vakuutusto irnis tot
Valtio, kunnan toimisto
Tyonantaja
Jokin rnuu vastaus

Ei osaa sanoa

3

z

z

9

I
35

Yhteensd 100

Asetelrnan mukaan yli puolet (59 To) vastaajista ei tuntenut rnenettelyii
eltikelaskelrnan saarniseksi. Huorniota hertittiiS erityisesti se, ettd vain 4 %

vastaajista tiesi rahalaitoksista ja postista saatavan lornakkeita eI;ikelaskelgnan
pyytitrniseksi, joten tieto tiiste tydel5kejd.rjestelrniin uudesta palvelumuodosta
(alkri vuoden 1967 alusta) naiyttS5 saavuttaneen varsin pienen osan tydel5kela-
kien piiriin kuuluvista. On kuitenkin otettava huomioon, ettd haastattelut suori-
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tettiin huhti-toukokuussa I967, jolloin El:iketurvakeskuksen pankkipalvelu telta
osin oli vasta sis;izinajovaiheessa.

Sgiske. Ins Li -!te.I*ajqi e t:i&!+e.& tgne e_

Tiirnii kysymys esitettiin sarnoille henkil<iille kuin edellzi kaisiteltykin.
Vastaajista 65 % ilrnoitti haluavansa tietzizi likirnziziraiisen arvion tydelzikkees-
tddn, ZB % ei halunnut ja 7 % ei osannut sanoa mielipidettzizin.

91!<e lp._t1lke1pr_ttla

Myds tzirnii kysyrnys (n:o 21) esitettiin vain niilIe haastatelluille, jotka
katsoivat itse kuuluvansa ty6elzikelakien piiriin. Seuraavat laskelrnat on kuiten-
kin tehly t;irnein tutkirnuksen perusluokituksen pohjalta. Teill6in on ilrnan tydel5-
kekorttia oleviksi luettu ensinnd.kin ne tycielzikelakien piiriin kuuluvat, jotka ei-
vdt ole tietoisia tycielzikelakien olernassaolosta. Sarnoin on katsottu olevan rny6s

niiden laita, jotka haastatteluhetkisen tycisuhteensa perusteella kuuluvat ty6-
elzikelakien pi.iriin, rnutta jotka eivzit itse kuitenkaan arvele asian olevan niiin.
Vaikka itse kysyrnys kuuluikin: trOnko Teillai tiedossanne tyciel;ikekorttinne nu-
rnero? tt, voitiin vastauksista pieitellai, kenellei on tyoelzikekortti ja kenellZi ei.
Taulukossa 7 on esitetty tyoelzikekortin ornistarninen sekzi vuoden 1967 ettzi vuo-
den 1964 osalta.

Taulukko 7" Onko ty6elakeko:ttia. hosenttia"

Vastaus
TEL:n piiriin kuuluvat LEL:n piiriin kuuluvat Yhteensi

7967 1964 7967 1964 t967 L9&

On

Ei
83
L7

39

61

87
13

93

7

83
L7

51

49

Yhteensl 100 100 100 100 100 100
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Taulukosta havaitsernrne, ettzi tycielzikekortin ornistarninen on lakien
piiriin kuuluvien keskuudessa nyt selviisti yleisernp5S kuin vuonna 1964, rnutta

vielai nytkin ndyttziii noin kuudennes olevan joko kokonaan ilrnan korttia tai ei
tiedzi tai rnuista saaneensa sitzi. Tarkernpi tarkastelu osoittaa, ettd kortin ornis-
tarnistiheyden lisdiintyrninen on tapahtunut pelkaistiiiin TEL:n piiriin kuuluvien
keskuudessa. Selityksenzi tiille on se, ettai vuoden 1964 alussa ty6elzikekorttien
jakelu oli vielai pahasti kesken nirnenornaan TEL:n alaisissa tydsuhteissa ty6s-
kentelevien osalta, kun taas LEL:n piiriin kuuluvien osalta se oli tuolloin rnil-
tei loppuuns uoritettu.

9gkg li.qdoss1 lzikekortin nurnero

Tzirnzikin tarkastelu perustuu edellii esitetyn tapaan tutkirnuksen perus-
luokitukseen, vaikka kysyrnys esitettiinkin vain niille, jotka katsoivat itse kuu-

luvansa tydel;ikelakien piiriin.

Nurnero on tiedossa
On tyoeliikekortti, rnutta siti ei l6ytynyt
Ei ole tvcieltikekorttia

53%
30il

l'7 tl

YhteensZi 100 %

Mainittakoon, ettat t;issei tulee selvitetyksi ainoastaan haastatteluhetki-
nen tilanne. Haastattelut suoritettiin etup:izisszi iltaisin, ja on varsin rnahdol-
lista, ettzi osalla niistei, jotka eiv;it loytiineet tycielzikekorttiaan, se saattaa olIa
tyonantajan hallussa, tydpaikalla jne. Niinpzi ei voida tehdzi esirnerkiksi sitai

johtoptiStostzi, ettii niiIt5, jotka eivii.t haastatteluhetkellii l6ytiineet tydel5kekort-
tiaan, se olisi kokonaan kadonnut.

Halusiko tii iiZi lornakkeen elzikelaskelrnan iseks i

Niille haastatelluille, joiIla o1i tiedossaan tydelzikekortin nurnero, an-

nettiin rnahdollisuus tiiyttiiii yhdesszi haastattelijan kanssa lornake elSkelaskel-
rnan pyfizirnistzi varten. Tete rnahdollisuutta keiytti hyveikseer. 83 % jaloput 17 lo
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ei ollut siitai kiinnostunut. Havaitsemme, ettei tdtd jairjestettyai tilaisuutta kzi.yt-

ti hyveikseen osa niisttikin haastatelluista, jotka aiernrnin ilrnoittivat, etteiviit
he halua saada arviota ty6e15kkeest52in (sivu 2I). T5116in vain 65 % ilrnoitti o1e-

vansa kiinnostunut asiasta. Selityksen2i lienee se yleinen tosiasia, ettii palve-
lujen tehostarninen lisdei niiden hyvziksikdyttdalttiutta.

1.5 Tietoisuus erdistzi rnuista ty6elzikejarjestelrnSn kes-
ke i s i s tzi yks ity i s kohdi s ta

Niille haastatelluille, jotka kysyrnysten 3 ja 3a perusteella osoittautui-
vat tietoisiksi ty6e1:ikelaeista, esitettiin teirnein jzilkeen erziitei ty6elzikejzirjestel-
rnein keskeisiii yksityiskohtia koskevia kysyrnyksiei. Neilla pyritai5n selvitt5-
rnddn, rnistd, seikoista ja rnissii rniitirin on olernassa oikeita tietoja ja rnistei
taas viiziriii tai virheellisizi.

Taulukko 8, Eri \rymysten kohdalla taysin oikein vastauksen antaneiden prosenttiset osuudet kaikista haastatel-
luista. 1)

Haastateltuja 610 38s 99s 1 083

1) Mainittakoon vielil t?iss?i yhteydessa, etta vaikka kaikki mainitut kysymytaet onkin esitetty vain tytiellilelakien
olemassaolosta tietoisille, on prosenttiluvut laskettu kaikista eri vastaajaryhmiin kuuluvista haastatelluista. La-
kien olemassaolosta tietamattctmit on siten katsottu tietamatt6milsi my6s niiden lakien yksityiskohdista.

Kysy-
myksen

n:o
Kysymyksen aihe

Teysia oikein vastanneita, prosenttia

Ty6elake-
lakien piiriin

kuuluvat
Ulkopuoliset Kaikki Kaikki

t964

TL

10

11

9

13

8

L2

8

7

7

TEL:o elake-etujen jatkuvuuden periaate
Yleinen vanhuuseleke ika
LEL:n elake-etujen jatkuvuuden periaate
Lakien piiriin kuulumisen alaikiiraja
Ty6elakkeiden rahoitus
Palvelusaika LEL:n piiriin kuulumiseksi
Elakkeen suuruuteen vaikuttavat seikat
Palvelusaika TEL:n piiriin kuulumiseksi
TELcn takaamat etuudet
LEL;n rr rr

80

66

60

44

37

39

n
N
t2

7

59

55

47
3s

32

30

15

tt
6

3

71

62

55

N
35

35

18

16

9

5

51

36

39

24

27

29

L4

2t
7

4
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Taulukosta 8 havaitsernme, ettil kysytyistzi asioista tunnetaan par.-

haiten TEL:n rnukaisten elzike-etujen jatkuvuuden periaate. Tzirnzi seikka oli
parhaiten se1villii rnyos vuonna 1964. Yli puolet haastatelluista tietzizi ylei-
sen vanhuuseliikei:in seka on perillei rny6s LEL:n el5ke-etujen jatkuvuuden

pe riaatte e s ta .

Varsin yllzittzivzi on taulukon antarna tieto siitii., ett2i vain pieni osa

haastatelluista vastasi tdysin oikein tyoelZikelakien takaarnia etuuksia kos-
keviin kysyrnyksiin. Eri etuuksista tunnetaan tydkyvytt6myyselaike parhai-
ten; perhe-elzikkeen tunternus puolestaan on - kuten edellzi on jo rnai'-

nittu - vzihiiisintzi. Jziljernpzinei (sivu 25) yritetzt:in pohdiskella syitzi sii-
hen, rniksi haastatellut ndyttiiv:it tuntevan tycielSkelakien etuudet niiin hei-
ko sti.

Taulukosta k5y edelleen ilrni, ettd rniltei kaikkien kysyrnysten kohdalla

on tycielzikelakien piiriin kuuluvien tietzirnys parernpi kuin ulkopuolisten. Ainoa
poikkeus tzisszi suhteessa on ty6eliikkeiden rahoitusta koskeva kysyrnys, rnihin
lakien piiriin kuuluvat eivzit antaneet tiiysin oikeaa vastausta sen usearnrnin kuin

ulkopuolisetkaan"
Tarkasteltae s sa ty6elzikelakien e ri yks ityiskohtien tunternukse s sa kol-

rnen viirneksikuluneen vuoden aikana tapahtunutta kehitystzi voidaan todeta, ettzi

yleis6n tietojen kasvu on olIut suurinta juuri niiden seikkojen kohdalla, jotka jo
vuonna 1964 tunnettiin parhaiten. Neljzin vzihiten tunnetun yksityiskohdan osalta
tiedot eiviit sen sijaan ole liszizintyneet lainkaan. N2iin ollen voitaneen puhua hel-

posti ja vaikeasti ornaksuttavista asioista. Vaikeasti ornaksuttaviksi osoittau-
tuvat ty6elzikkeiden suuruuteen vaikuttavat seikat sekZi TEL:n ja LEL:n takaa-
rnat etuudet.

Eri kysyrnyksiin annettujen vastausten yksityiskohtaisernpi tarkastelu
osoittaa, ettii pelkiistzizin oikean vastauksen antaneiden osuudet antavat liian syrr
kzin kuvan yleisOn keskuudessa vallitsevasta tydel;ikelakien tunternuksesta. Joi-
denkin kysyrnysten kohdalla on selvdsti havaittavissa kzisitteellisistii vaikeuk-
sista aiheutuneita virhevastauksia. Toisaalta on useita vastaajia jzizinyt pois

edellzi esitetystai taulukosta sen vuoksi, ettZi he ovat antaneet oikeiden vastaus-
ten lis:iksi rnyos vdiiriii" Seuraavassa tarkastellaan vastauksia yksityiskohtai-
sernrnin eri kysyrnysten osalta"
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TEL:n takaarnat etuudet

Haastateltujen tietoisuutta TEL:n takaarnista etuuksista pyrittiin sel-
vittzirnztzin nziytt;irn;illzi heille yhdeksdn eri sosiaaliturvaetuutta keisittzivzi luette-
1o ja pyytiirniillzi heit;i rnainitsernaan nd.istd. ne, joiden he katsovat olevan TEL:n
rnukaisia (kysyrnys 1). Taulukossa 9 on esitetty oikeita vastausvaihtoehtoja
rnaininneiden osuudet pziiivastaajaryhrnittziin sekzi vuoden 1967 ettii vuoden 1964

os alta.

Taulukko 9. Mita etuja TEL takaa. Oikeita vastausvaihtoehtoja maininneiden prosenttiset osuudet kaikista haas-

tatelluista.

Haastateltuja 494 374 1t6 610 453 38s 630 99s 1 083

Taulukon 8 rnukaan antoi kysyrnykseen TEL:n etuuksista tiiysin oikean

vastauksen lakien piiriin kuuluvista vain lZ To ia ulkopuolisista 6 %" Oikean vas-
tauksen v5lttdrnzittorniinl ehtona ei ollut perhe-eliikkeen tunternus tiimiin etuuden

uutuuden vuoksi, vaan siksi riitti vanhuus- ja tydkyvyttdrnyyselzikkeen rnainitse-
rninen - ilrnan vziairi;i vaihtoehtoja.

Tiisszi yhteydessai on jailleen syytzi huornauttaa kysyrnyksen 7 keisit-
teellisistzi vaikeuksista. Haastatelluille esitetyss:i luettelossa o1i vastaus-
vaihtoehtoina rnrn. tapaturrnakorvaus ja sairauskorvaus, jotka voidaan var-
sin helposti sekoittaa tyokyvyttornyyselzikkeeseen. Neite kurnpaakin luuli
TEL:n etuudeksi noin viidennes kaikista. Heistzi ketzizin ei kuitenkaan kat-
sottu oikean vastauksen antaneiksi, vaikka onkin luultavaa., ettii ainakin osa

Oikea vastaus

Tytielakelakien piiriin kuuluvat
Ulkopuoliset Kaikki

TEL I-EL Yht

t967 t964 1967 t967 1964 1967 1964 t967 1964

Vanhuuseleke
Ty6kyvyttdmyyselake
Perhe-elake

37

60

23

49

&
31

57

14

36

60

21

45

39

27

46
18

25

27

32

54

20

32

32
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heistii on tiennyt suurin piirtein ne olosuhteet, joiden vallitessa ty6kyvyttci-
rnyyseliike rny6nnetd.d.n, rnutta ei ole osannut rnainita tarkalleen tiirnin etuu-
den oikeaa nirned..

Kuten perhe-elzikkeen tunternusta kzisittelevdn luvun yhteydessii jo to-
dettiin, tunnetaan ty6kyvyttomyyseliike parernrnin kuin vanhuuselaike. Niiin ei
asian laita ollut kuitenkaan vuonna 1964, vaan silloin neirnd etuudet tunnettiin
yhtzi hyvin. Kun taulukon 9 lukujen valossa tarkastellaan eri etuuksien tunte-
rnuksessa kolrnen vuoden aikana tapahtunutta kehitystii, voidaan todeta, ettit ty6-
kyvytt6rnyysel:ikkeen olernassaolo tunnetaan nyt parernrnin kuin vuonna 1964.

Vanhuuselzikkeen tunternus ei sensijaan ole liszizintynyt lainkaan; ty6elaikelakien
piiriin kuuluvien keskuudessa niiyttziii siinzi tapahtuneen jopa suoranaista taantu-
mista. Tata taanturnista ei ole syyti piteiui kuitenkaan tosiasiallisena, vaan se

lienee vain nd.enn2iistii ja johtunee pdiiasiassa iqlsyrnysteknisistzi seikoista. Vuo
den 1957 tutkirnuksessa ndet haastatelluille niiytetyssii luettelossa rnainittujen
etuuksien jdrjestystd rnuutettiin koernielessei toiseksi kuin se oli ollut vuonna

L964. Tzim:in rnuutoksen tarkoituksena oli selvittaizi, onko etuuksien esittiirnis-
j2irjestyksellzi vaikutusta saatuihin vastauksiin" Koe osoitti niiin olevan. Niinpti,
kun tapaturrnakorvaus oli vuonna 1967 luettelon ensirnrnd.isend. etuutena, vastaa-
jat rnaini.tsivat sen selvd.sti usearnrnin kuin \ruonna L964, jolloin se oli luettelos-
sa kuudentena. Nziyttdzi siis siltai, ettii vastaajat |tveiHcaavatrr rnielelliizin en-
sirnrnSistii vaihtoehtoa, vaikka eivdt olekaan varrnoja, onko vastaus oikein vai
viitirin"

Koska vuoden 1964 tutkirnuksessa rnainittiin vanhuusel:ike luettelossa
ensirnrnd.isenS, on se edellzi esitetyn perusteella saanut silloin osakseen rny6s

arvaukseen perustuvia vastauksia, Tiiten vuonna 1967 vanhuuselzikkeen rnainit-
serninen TEL:n etuudeksi perustunee enerrlrniin todellisiin iietoihin kuiir vuonna

1964. Mytis on rnahdollista, ettd. sana rlvanhuusel5kerr on outo rnonelle vastaa-
jalle" Puhutaanhan yleisessti kielenkziytdsszi yleensii vain elaikkeelle siirtyrni-
sest5. Tate kzisitystd tukee esirn. s€, ett5 tyoelzikelakien piiriin kuuluvis-
ta per?iti 66 lo tietae ndiden lakien rnukaisen vanhuuselzikeiuin, joten teirnd eliik-
keen saarnisen edellytys tunnetaan varsin hyvin. Mainittakoon vielii, ettd 27 %
TEL:n piiriin kuuluvista ei osannut rnainita ainuttakaan ornan lakinsa etuuk-
sista.
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LEL:n takaarnat etuudet

Haastatelluilta tiedusteltiin rnyos LEL:n takaarnia etuuksia. Kysyrnyk-
sen esitt:irnistapa oli sarna kuin TEL:n etuuksia koskewassa kysyrnyksessa (ky-
syrnys 7). Taulukossa 1O on esitetty oikeita vastausvaihtoehtoja rnaininneiden
osuudet kaikista haastatelluista.

Taulukko 10. Mita etuja IEL takaa. Oikeita vastausvaihtoehtoja maininueiden prosenttiset osuudet kaikista haas-
tatelluista.

Oikea vastaus

Tydel:ikelakien piiriin kuuluvat
Ulkopuoliset Kaikki

TEL LEL Yht.

1967 i954 1967 79il t967 t964 1967 t964 1967 t9il

Vanhuuseleke
Ty6lcrTvytttimyyse I ake

Perhe-elake

18

26

L2

30
26

24

39

9

27

26

t9
29

t2

29

26

L4

n
7

13

t6
t7
25

10

19

n

Haastateltuja 494 374 116 610 4s3 385 630 99s 1 083

Alkuun on jo syytzi todeta, ettai LEL:n etuudet tunnetaan selvesti huo-
nornrnin kuin TEr.:n etuudet. Erityistai huorniota hereittziii se, ettii jopa LEL:n
piiriin kuuluvatkin tuntevat ornat etuutensa huonornrnin kuin TEL:n. Tzistzi voisi
tehd;i sen johtopaiaitdksen, ettai he rnahdollisesti tuntevat olevansa huonomrnassa
asernassa verrattuina TEL:n piiriin kuuluviin. LEL:n piiriin kuuluvista pereti
48 % ei osannut rnainita ainuttakaan orrran lakinsa etuuksista. Mainittakoon vie-
Iti, ettai tii.rnain kysyrnyksen kohdalla paitevait sarrrat huornautukset kzisitteellisistzi
vaikeuksista kuin TEL:n etuuksia koskevan kysyrnyksenkin kohdalla,

Palvelusaika ISkelakien 1ln tulerniseks i

Kuten olernrne havainneet, TEL:n olernassaolo tunnetaan paremrnin
kuin LEL:n olernassaolo. Sarnoin ne harvat tydeleikelakien yksityiskohtia kos-
kevat kysy'rnykset, joita tehtiin erikseen TEL:n ja LEL:n osalta, osoittavat, ettii
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T.EL tunnetaan parernrnin kuin LEL. Tyoeltikelakien piiriin kuulurniseen tarvit-
tavaa palvelusaikaa koskeva kysyrnys muodostuu kuitenkin poikkeukseksi t;issil
suhteessa. LEL:n osalta saatiin niiet oikea vastaus selviisti usearnmin kuin
TEL:n osalta; nziin tapahtui rnyds vuonna L964.

Taulukon 8 rnukaan Z0 % tycielaikelakien piiriin kuuluvista tietziii, ettii
TEL:n piiriin tulemiseksi pitzizi olla saman tycinantajan palveluksessa viihinttitin
neljzi kuukautta. TEL:n piiriin kuuluvat eiviit tiedai taitii paremrnin kuin LEL-
laisetkaan, rnutta ty6eleikelakien piiriin kuuluvat kyllaikin parernrnin kuin ulko-
puolis et.

Kuten taulukosta 8 havaittiin, tiedetiiSn TEL:n piiriin tulerniseksi tar-
vittava palvelusaika nyt hiernan huonommin kuin vuonna 1964. Selityksenii tiille
on se, ettzi wuoden 1965 alussa astui voirnaan TEL:n rnuutos, jonka rnukaan ky-

seinen palvelusaika lyheni kuudesta kuukaudesta nelj;iain kuukauteen. Vuonna

1957 olikin tavailisimpana virhevastauksena juuri 6 kuukautta. Mielenkiintoinen
on havainto, ettii tiirnzi.n virhevastauksen antoivat lakien piiriin kuuluvat usearrr-

rnin kuin ulkopuoliset, rnikzi lienee osoituksena siitti, ett2i aikaisernpi s55nn6s

alettiin lakien piiriin kuuluvien keskuudessa jo tuntea, mutta tieto lainrnuutok-

sesta on rnennyt heikosti perille. Ulkopuoliset eiviit ole antaneet tiltii vtiiiriiii
vastausta kovinkaan usein, koska he eiv:it o1e koskaan aikaisernrninkaan tunte-
neet erityisen hyvin kyseista seikkaa. TEL:n piiriin kuuluvista antoi vastauk-

sen joko 4 tai 6 kuukautta yhteense 42%. Jos tdmii osuus halutaan tulkita asias-
ta suurin piirtein tietoisten osuudeksi, on tietoisuus lisaieintynyt vuodesta 1954

rnelkoisesti, sillii tuolloin antoi TEL:n piiriin kuuluvista oikean vastauksen

- 5 kuukuutta - vain 28 %.

Seuraavaksi useirnrnin esiintyviit virhevastauksina ne kiisitykset, joi-
den rnukaan tyontekijzi kuuluisi TEL:n piiriin heti tydsuhteen alettua. Tiirniin
vastauksen antoi l6 lo tyoeliikelakien piiriin kuuluvista. Kysyrnykseen jzitti vas-
taarnatta L9 % tyoelaikelakien piiriin kuuluvista ja 37 flo ulkopuolisista.

Kuten edellzi on jo tullut rnainituksi, tunnetaan LEL:n piiriin tulerni-
seen tarvittava palvelusaika - heti LEL:n alaisen tydsuhteen alettua - parern-

rnin kuin palvelusaj-ka TEL:n piiriin tulerniseksi. LEL:n piiriin kuuluvat eivlt
kuitenkaan tiedii tdtzi parernrnin kuin TEL:n piiriin kuuluvatkaan. Lakien piiriin
kuuluvat sen sijaan tuntevat asian paremrnin (39 {o) kuin ulkopuoliset (30 %).
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KeskimiiSrin tiedeterSn LEL:n piiriin tulemiseksi tarvittava palvelusaika nyt pa-

remmin kuin vuonna 1g5.1, mutta kuitenkaan rnissziiin yksityisessS vastaajaryh-

miiss.i tdmiin seikan tiedot eiv2it ole lis,Sntyneet tilastollisesti merkitsevtisti'

Vanhuus- j1tyg-kyvltltimyySgl4l*lensuuruutean-v3$gtt3llatgei@t

Tyoelaikelakien mukaisten vanhuus- ja tyokyvyttdmyyselzikkeiden suu-

ruuteen vaikuttavia seikkoja koskevaa kysymystii (n:o Lz) esitettdessii niytettiin

haastaterluille korttia, joka sisiilsi oikeid.en vastausvaihtoehtojen lisiiksi my6s

vziziriei.ErivastausvaihtoehtojenSaamakannatusonesitettytaulukossall.

Taulukko 11. Vanhuus_ ja ty.Iqrvytt.myyseriikkeen suuruuteen vaikuttavat seikat. Kunkia vesta,svaihtoehdon

ilraininnsidsn prosenttiset osuudet kaikista haastatelluista'

Kuten taulukosta 8 havaittiin' antoi tiihZin kysymykseen tiiysin oikean

vastauks en ZO % lakien piiriin kuuluvista ja I5 % ulkoPuolisista' Tiiysin oikean

vastauksen antaneiden osuudet ovat suhteellisen pieni' liihinnzi siitai syystii' ettS

vastaajatovatoikeidenseikkojenlisiiksimaininneetmy6sveiiirizi.Kutentaulu-
kosta 11 kiiy ilmi, tyoel:ikelakien piiriin kuuluvista periiti 77 o/o tietdd ansaitun

palkan suuruuden vaikuttavan vanhuus- ;a tytikyvyttdmyyselzikkeen suuruuteen'

Tarna tekijai tunnetaan parernmin kuin palvelusvuosien lukum.iSriin vaikutus,

rnink.i seikan tuntee 55 lo tyleliikelakien piiriin kuuluvista'

l(all(KrUlkopuolisetTyoelakelakien
piiriira kuuluvat

L964t967t9641967t964L967
Vastaus

43

33

t4
10

t3
6

36

70

50

26
,2

20

13

37

?a

L4

9

13

6

43

@

2t
20

18

4
_23

53

42

t4
1)

L3

5

26

77

55

30
25

2L

5

6

Ansaitun Palkan suuruus

Palve lusvuosien lukumd lir I
Perhesuhteet
Asuinpaikka
Tulot ja omaisuus elikeaikana

Ei mikaan edellisisti, elake aitra sama

Ei vastausta

1 08399s63038s453610
Haastateltuja
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Taurukosta 11 ilrnenee rny6s, ett;i tycielaikelakien piiriin kuuluvat ovatrnaininneet oikeita vastausvaihtoehtoja selvdsti usearnrnin kuin ulkopuoliset,
rnutta he ovat rnaininneet rny6s vziairi;i vastausvaihtoehtoja hiernan ulkopuolisiausearnrnin' sarnoin kay ilrni, ett:i lakien piiriin kuuluvat ovat rnaininneet nytoikeita vastausvaihtoehtoja selvaisti usearnrnin kuin vuonna 1964, rnutta ovat an_taneet nyt rnycis virhevastauksia usearnrnin kuin silroin.

vertaih:n vuoksi tied.usteltiin haastatelluilta td.rnatn kysyrnyksen yhtey-
dess:i rnycis kansanelakkeen suuruuteen vaikuttavia tekijo,ita. Tzissei kohdin onaiheellista huornauttaa siit:i, ett:t tei.maikin kysyrnys esitettiin vain niille henki-
16i11e' jotka olivat tietoisia tyciel;ikelakien olernassaolosta. sen vuoksi nyt esi-tett:iveit prosenttiluvut on laskettu muusta tiirnein luvun keiyt:innostzi poiketen vainniistii' joille kysyrnys esitettiin. onhan rnahdollista, ettai sen kyrnrneneksenjoukossa' joka ei ollut perill;i tydeleikelakien olernassaolosta, saattaa olla sel-laisia henkilciita, jotka tuntevat kyseisi:i kansaneleikelain yksityiskohtia.

Parhaiten tunnetaan eltikeaikaisten tulojen ja ornaisuuden vaikutus kan-sanel;ikkeen suuruutta mzietrziiiviin;i tekij;inzi, rninkii seikan tietei;i 6t % vastaa-jista' Perhesuhteet on rnaininnut vakuttavaksi tekijuiksi 3r To ja asuinpaikan
27 % vastaajista.

verrattaessa kansaneleikelain ja tyoelekelakien tunternusta teirta osinvoidaan todeta' ettd' haastatellut ovat rnaininneet oikeita tekij6itei tyoelaikkeen
osalta usearnrnin kuin kansaneleikkeen osalta. Toisaalta on syytzi huornauttaa,
ettzi tydeliikkeen osalta on rnainittu oikeiden tekijoiden lisziksi rny6s v:izirfui teki-
i6ite usearnrnin kuin kansaneleikkeen osalta. Joka tapauksessa saad.ut tulokset,osoittavat' ett;i verraten harvat ovat kurnrnankaan lain osarta taiysin perillzi ky-
seesse olevista asioista. Mycis neiyttaiai siIti.., ett:i y1eis6 sekoittaa helposti ty6-elSkerakien ja kansanel;ikerain sii.ii,nn.kset toisiinsa. 

\

T atig.l gilgei&, gAhgilug

Tydelakkeiden rahoitusta koskevaan kysyrnykseen (n:o I3) vastas i 35 %haastatelluista, etki tycinantajat rnaksavat yksin tyoelei.kelakien mukaiset elzike-vakuutusrnaksut' Lakien piiriin kuuluvat eivait tunne teitzi seikkaa parernrnin kuin
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lakien piiriin kuulurnattornatkaan.

Vastausten yksityiskohtaisernpi tarkastelu osoittaa, ettii haastatelluis-

ta pe rati 67 % tietaa tydnantajien osallistuvan eliikernaksujen rahoitukseen. Te-

rnfln asian tuntevat lakien piiriin kuuluvat parernrnin kuin ulkopuoliset. Taval-
lisin virhekzisitys on se, ettd ty<)nantajien lisiiksi rny6s tyOntekijeit rnaksavat ky-
seisiei elSkevakuutusrnaksuja, rninkzi vastauksen antoi runsas kolrnannes haas-

tatelluista. Tiirnd virhekuisitys on yleisernpi tyciel5kelakien piiriin kuuluvien

kuin ulkopuolisten keskuudessa, rnikzi johtunee siitzi, ettd rnonissa yrityksissd
tyontekijZit osallistuvat liszietujen rahoitukseen. Itse kysyrnys kuitenkin koski

vain peruseliiketu rvaa. Mainittakoon vielii , ettd" keisitys tycintekij6iden osallis-
tumisesta rahoitukseen on nyt yleisernpi kuin vuonna 1964. Nziin on sekd lakien
piiriin kuuluvien ettzi ulkopuolisten keskuudessa.

Huornautettakoon lopuksi, ettai ainoastaan l8 lo haastatelluista on

sitzi rnieltei, ettei rnyos vaLtio on osallisena tycielztkejiirjestelrn2in kustannus-

ten rahoituksessa ja vain Z % katsoi kuntienkin osallistuvan niiihin kustan-

nuksiin.

Lk4ejet
.\\

Kuten taulukosta 8 havaittiin, antoi 62 %Vaa
sen ty6elzikelakien rnukaista van,huuseleikeikzizi koskevaan kysyrnykseen (n:o l0).
TyOelekelakien piiriin kuuluvat tiesivdt tzirnzin parernrnin kuin ulkopuoliset. Se-

kit, lakien piiriin kuuluvien ettii ulkopuolisten keskuudessa tunnetaan ko. seikka

nyt selviisti parernrnin kuin 1964" Tavallisirnrnat virhevastaukset t2irniin kysy-
rnyksen kohdalla ovat 50 ja 63 vuotta, rnitzi ik2ivuosia ehdottivat sekii lakien pii-
riin kuuiuvat ettai ulkopuoliset yhtii usein.

Tydeliike lakie n piiriin kuulurnis e n ala ikzi r a jaa ko s kene e s ee n ky syrnyk-

seen vastasi oikein - 18 vuotta - 40 % haastatelluista" Tzirniinkin seikan tie-
sivdt lakien piiriin kuuluvat parernrnin kuin ulkopuoliset. Molernrnissa vastaa-
jaryhrnissd tunnetaan tdrnd seikka nyt selvzisti parernmin kuin kolrne vuotta sit-
ten, jolloin oikean vastauksen antaneita oli vain 24 %.

Useirnrnin esiintyviinii virhevastauksena oli nyt - kuten o1i rnycis vuon-

I
)
)
I
a

-\6

statelluista oikean vastauk-
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na L964 - 16 vuotta, rnink;i vastauksen antoi vajaa neljzinnes haastatelluista.
Seuraavaksi useirnrnin ehdotettiin alaik;irajaksi 2I vuotta, rninki vastauksen an-
taneita oIi 5 % kaikista.

Elzike- en jntLurq{"n pa" iaate

Sananrnukaisesti kuului elzike-etujen jatkuvuuden periaatetta koskeva
kysyrnys seuraavasti (kysyrnys tI): trKuinka kziy tycintekij;in jo ansaitsernan
TEL:n rnukaisen elzike-edun, jos hzin vaihtaa tycipaikkaa? Entzi LEL:n rnukaisen
eliike-edun? rt

Taulukosta 8 voitiin jo havaita, etti eleike-etujen jatkuvuus tunnetaan
TEL:n osalta selviisti parernmin kuin LEL:n osalta, ja ettzi tydelzikelakien pii-
riin kuuluvat tietiiviit asian paremrnin kuin ulkopuoliset"

Kaiken kaikkiaan ovat lakien piiriin kuuluvat jo varsin hyvin selvillii
tiistii asiasta. TEL:n piiriin kuuluvista 8L lo tietzizi ornien eIZike-etujensa sdily-
vzin tydpaikkaa vaihdettaessa ja LEL:laisista 7Z% tietii2i nziin tapahtuvan my6s
heidzin kohdallaan. Ulkopuolisista rnainitun seikan tuntee TEL:n osalta 59 % ja
LEL:n osaLta 47 To.

2.6 ITIltl1-Haastateltujen tiedon taso ja siin;i tapahtuneet
toks et

Kappaleessa 2., . esitettyjen, tydeleikelakien. keskeisizi yksityiskohtia
ko s keneiden kysyrnysten avulla pyrittiin rnittaarnaan rnyos haastateltujen tiedon
tasoa tarkoituksella saada kuvatuksi tydeleikelakien kokonaistunternusta yhden
rnittaluvun avulla.

Eri taustarnuuttujia apuna kzi.yttien pyrittiin sen jiilkeen selvittztrnzizin
niitzi tekijditzi, joilla on vaikutusta tiedon tasoon" Toisin sanoen pyrittiin saa-
rnaan selville rnitkzi vastaajaryhrnzit ovat parhaiten perillzi ty6elzikelaeista ja
rnitkS taas tuntevat niitd. huonornrnin kuin rnuut. Koska kyseiset kysyrnykset
olivat sarnat kuin vuoden 1954 tutt<irnuksessa, on rnahdollista selvittzizi rnycis
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kolrnen vuoden aikana tiedon tasossa tapahtuneet rnuutokset.
Tiedon tason rniizirittzirninen tapahtui yksinkertaisesti siten, ettii haas-

tatelluille annettiin kustakin ty6elzikelakien yksityiskohtia koskevasta kysyrnyk-
sestd. tietopisteita ja n2irnd laskettiin yhteen. Kunkin haastatellun tiedon taso

e1i ty6elzikelakien kokonaistunternus ilrneni siten heinen saamastaan tietopistei-
den srrrnrnasta. My6s pistelaskusysteerni oli luonnollisesti sarna kuin vuoden
1954 tutkirnuksessa.

Tietopisteitd annettiin vastauksista seuraavasti:

Tiiysin oikeasta. vastauksecta. Z, osittain oikea:La vastauke esta 1 ja tiiy-
sin veieirzistd. vastauksesta 0 pistettd seuraavia aihepiirejzi koskeneista
kysyrnyksistii:
- TEL:n takaarnat etuudet

- LEL:n takaarnat etuudet

- Elzikelakien piiriin kuulurniseen tarvittava palvelusaika
- Ty6eliikkeen suuruuteen vaikuttavat seikat
- Etujen s:iilyrninen tyopaikkaa vaihdettaessa

Oikeasta vastauksesta 2, vaizireistzi 0 pistettzi seuraavista lqlsyrnyksistzi:

- Elui.ke1akien piiriin kuulurnisen alaik;iraja
- Yleinen vanhuuselaikeikzi

- Tydel5kkeiden rahoitus

Haastateltujen saarnat pisternztir:it saattoivat siten vaihdella 0 ja 16

pisteen vailillzi.
Kuvios sa I on esitetty haastateltujen sijoitturninen tiedon tason eri

luokkiin. Luokittelun periaatt'rena on ollut rnuodostaa tietopisteit2i saaneista
kolrne rnahdollisirnrnan yhtzi.suurta luokkaa. Koska luokkien rnuodostarninen on

nziin sopirnuksenvaraista, ei niistd tziss;i kaytettyjzi nirnityksi:i (t'hyvet tiedott'
j.ru.) ole syytzi pitzia mitenkzizin ehdottornina. Luokittelu on vain tekninen apu-
neuvo, jotta voitaisiin selvittzi5 - kuten edellii jo on rnainittu - rnitkzi ryhrn;it
tuntevat lakeja parernrrrin, rnitk:i taas huonornrnin kuin rnuut, Kuviossa esiin-
tyvzi ryhrna !ttietarniittorniitrr koostuu henkil6istei, jotka eiviit o1leet lainkaan tie-
toisia tyoelSkelakien olernassaolosta, sek;i sellaisista, jotka eiviit t'tietokilpai-
lus sarr saaneet yhtzizin pistettzi.
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r<Uvlo I

T),ci" i;ikelakie n
piiriin kuuluvat

iJ lkop uoli s e t

Kaikki

I.IAASTATELTU.]EN SIJOITTUMINEN TIEDON TASON

ERI LUOKKIiN. PROStrNTTIA.

t)r967
r964
r967
r964
1967
1964

( 610)
( 453)

( 385)
( 630)

ee5)
08 3)

(
(1

z5 50 75 r00 %

III ti"tarrrzittcimrt Zl kot talaiset tiedot
(0 pist. ) (6-8 pist. )

N t,eitot tiedot EI hyvat tiedot
(i-5 pist. ) (q- te pist. )

l) Suluissa l',aastateltujen lukum55rtit

Kuvion rnukaan tiedon taso on nyt - sarnoin kuin se oli rny6s vuonna

1964 - korkearnpi tycielzikelakien piiriin kuuluvien kuin ulkopuolisten keskuu-

dessa. Ero johtuu piietasiassa siit5, ett:i ulkopuolisilla on suurernpi ty6el;ikela-
kien olernassaolosta tietiirnzittcirnien osuus kuin lakien piiriin kuuluvilla. Tyt -
elztkelaeista tietoisten osalta ei naiiden ryhrnien kesken ole tiedon tasossa ha-

vaittavissa rnitiiiin tilastollise sti merkitseviti eroja.
Keskimzidrin saivat kaikki lakien piiriin kuuluvat 6,4.tietopistettzi ja

ulkopuoliset 51 1 pistettzi. Lakien piiriin kuuluvien saarna tietopisteiden keski-
arvo on siten 25 % suurerrrpi kuin ulkopuolisten saama keskiarvo, ja se kertoo
rnyris osaltaan tyrielaikelakien piiriin kuuluvien korkearnrnasta tiedon tasosta

suhteessa ulkopuolisiin. Toisaalta esitetyt luvut kertovat rny6s siit;i, ett:i tyci-

elzikelakeja koskeva inforrnaatio on levinnyt suhteellisen hyvin rnycis lakien pii-
riin kuulurnattornien keskuuteen ja tzimzi inforrnaatio on otettu heid.an keskuudes-'

saan aktiivisesti vastaan. Ulkopuolisista rnenestyivdt trtietokilpailussarr parhai-
ten julkisten yhteiscijen palveluksessa ty6skenteleveit, joiden saamien tietopis-
teiden keskiarvo on vain 7 0/o tyaetekelakien piiriin kuuluvien keskiarvoa pie-
nempi.
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Kuviosta voidaan rnycis havaita yleison tydelziketietouden lisaiaintyneen

voirnakkaasti siirryttiiessii vuodesta 1954 vuoteen 1967. Tzirnzi ilmenee erityi-
sesti tttietairneittcirnienrt osuuden selviind vdhenernisend - pienenihiin tiirnd osuus

kaikkien haastateltujen osalta periiti 23 prosenttiyksikcillzi. ttHyvett tiedotrr saa-

neiden osuuden kasvu ei sen sijaan ole ollut - ymrnairrettzivii2i kylla - yhtei ri-
peziai. Erityisesti on huornattava tiirndn osuuden pysyrninen rniltei ennallaan tyci-

elzikelakien piiriin kuuluvien keskuudes sa.

Tarkasteltaessa eri taustarnuuttujien yhteyksizi tiedon tasoon voidaan

todeta, ettzi tzirkein tiedon tasoon vaikuttava tekij:i on lakien piiriin kuuluminen.
Erityisen selviisti tzirnzi k5y ilmi, kun tarkastellaan tiedon tasoa sosiaaliryhrnit-
tztin erikseen lakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten osalta.

TrS{o" tago_jg so siaali ryhrnzi

So s iaaliryhrnityks e s s ii on noudatettu HeIs ingin kaupungin tila stotoimis -
ton julkaisernaa sosiaaliryhmitysrnallia, joka perustuu eri arnrnattien nautti-
rnaan yhteiskunnalliseen arvostukseen. Perusteena keiytettiin t:issii tutkirnuk-
sessa kunkin vastaajan ornaa arnrnattia. Korkeirrlpaan sosiaaliryhrniein I sijoit-
tuvat johtavassa asernassa olevat yrns., II sosiaaliryhrniizin tulevat pienyrittii-
jat, ylernpi toirnihenkilOst6, rnaanviljelijat jne. , ryhrnzizin III arnrnattitydnteki-
jet, alernpi toirnihenkilosto, pienviljelijzit jne. sek2i ryhrnzizin IV apu- ja seka-

tyrintekijatt. Arnrnatittornat perheenjdsenet (esim. kotirouvat, opiskelijat jne.)
sijoittuvat rnallin mukaisesti sekaryhrnzizin V. Tzirnai ryhrnzi ei ole rakenteel-
taan yhtii hornogeeninen kuin neljd ensirnrneiist5, sillzi siihen tulevat vastaajat
voivat vaihdella esirn. koulutustasoltaan huornattavasti. Teistzi syystai siihen
kuuluvat vastaajat on j;itetty seuraavan tarkas',.:lun ulkopuolelle.

Lukuisissa sosiologisissa tutkirnuksissa on todettu, ettai ns. ylernpiin
sosiaaliryhrniin kuuluvat henkilot ovat yleens5 aktiivisernpia tietojen hankinnas-

sa ja siten rnyos parernrnin perillai asioista kuin alempiin sosiaaliryhrniin kuu-

luvat. Kuviosta Z saatetaan selvdsti havaita, ettzi tzirnzi pitaiai paikkansa sekii

lakien piiriin kuuluvien ettZi ulkopuolisten keskuudessa. Krrrnrnassakin ryhrn;is-
sei tuntevat ylernpiin sosiaaliryhrniin kuuluvat tyoelSkelakeja parernrnin kuin
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iiI...\"/jO Z. .|IEDON TASO LAK.EN PIIRIIN KUULUViEN .IA ULKOPUO-
LISTEN OSALTA SOSIAALiRYHMITTAiN. PROSENTTIA.

( 35)
(rz1)
(245)
(162)

( 26)
(1r8)
( 43)
( 45)

i,;r l<ie r -rriiriin
ktrriluvat

Ulkopuoliset

I
II
iII
IV

I
II
iII
IY

z5

EI ti"tar.rzittornzit
$ heikot tiedot

50 75 100 To

Q koht^I^iset tied.ot
fl hyvztt tiedot

alernpiin ryhrniin kuuluvat. Huorniota herzittzizi, kuviossa kuitenkin se, ettzi I ja
II sosiaaliryhrnzi:in kuuluvat ulkopuoliset eivZit tunne ty6elskelakeja parernrnin
kuin lakien piirissii olevat III ja IV sosiaaliryhmaizi.n kuuluvat. Tdrn2i johtunee

ensinnd.kin siit;i, ettii ty6elikejzirjestelrniin tiedotustoirnirrta kohdistuu ensi si-
jas sa tyOel;ikelakien piiriin kuuluviin, jotka siten rrttjrrn2i5vdtil ulkopuoliSia
usearnrnin niiitii lakeja koskevaan inforrnaatioon. Toisaalta voi rnyos otaksua,
ettd ne henkilot, joita jiirjestelrnzi luiheisesti koskee, ovat rnyos innokkaarnpia
hankkirnaan tiit:i jztrjestekn:iei koskevaa tietoutta kuin jzirjestelrniin ulkopuolella
olevat henki16t. Mainittakoon vield, ettd lakien piiriin kuuluvien keskuudessa.

yli puolet alirnpaankin sosiaaliryhrnziiin kuuluvista ornaa vaihintaiain kohtalai'set:
tiedot tydeleikelae ista.

Tiedon taso 3ar_su$rguell

Iv{iesten ja naisten sijoitturninen tiedon tason eri luokkiin iknenee ku-
viosta 3
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i(UVIO 3. TJEDON T^{SO SUKIJPUOLEN I4UI!\AN. PR,OSENTTIA.

L;r iiien oiiriin
kuuluvat,

Ulkopuolis et

T--^ :1-1-:r\. t I t\Na

1VI

\r

,\,I
N

M
|i

(35 3)
(257)

(165)
(zzo)

(5i8)
(+tt)

Z5

ffi tietarnzittOrozit
S i-,eikot tiedot

50 15 100 To

ffi kohtalaiset tiedot
u hyvat tiedot

Kuten kuviosta havaitaan, tuntevat rniehet tydelzikelakeja keskimzizirin
hiernan parernrnin kuin naiset. Suurin ero on trhyveit tiedotrt Saavuttaneiden

osuudessa, joka on rniehilld. suurernpi kuin naisilla. Tarkasteltaessa eroja fie-
don tasossa sukupuolen rnukaan koko aineiston puitteissa on otettava huornioon,

ettd. rlaisista on tyoei;ikeiakien uikopuoiclia suuren-;pr osa i<uii: :'r"richistA, rnikei

seil<ka osaitaalr sel,ittaiii naisten ireikoinpa'a iiedon taso;r. Aii<aiscnir:iiirhan on jo

useassa yhteydessd. todetta, ettd ulkopuoiiset tuntevat tyoelSkelakeja huonorn-

rnin kuin lalcien piiriin kuuluvat.
Kun rniesten ja naisten tiedon tasoa tarkastellaan erikseen lakien pii-

riin kuuluvien ja erikseen ulkopuolisten osalta, voidaan todeta, ettii lakien pii-
riin kuuLuvista tuntevat naiset nziitzi lakeja huonornrnin kuin rniehet, joskaan ero

tiedon tasossa ei ole kovin suuri. Ulkopuolisten keskuudessa rniesten tiedot ei-
vdt sen sijaan osoittaudu rnerkitseviisti naisten tietoja parernrniksi.

Lakien piiriin kuuluvien osalta tarkasteltiin lisiiksi rniesten ja nais-
ten tiedon tasoa sosiaaliryhmittziin. Ta116in voitiin tod.eta ensinndkin se, et-
t:i edellisessd kappaleessa havaittu sosiaaliryhrnittiiinen tiedon tason vaihtelu
koskee sekzi rniehizi ettai naisia. Kurnrnankin sukupuolen kohdalla on. alerrr-
piin sosiaaliryhiniin kuuLuvilla selveisti heikompi tiedon taso kuin ylernpiin
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ryhrniin kuu1uvilla.
Miesten osalta saatiin esiin kaksi suhteellisen hornogeenista ryhmiii:

I sosiaaliryhrniiiin kuuluvat, joilla oli selviisti parhain tiedon taso sekd II, III
ja IV sosiaaliryhrnzi5n kuuluvat, rninkii. ryhrnzin siszill5 ei sosiaaliryhrndl.li ollut
vaikutusta tiedon tasoon.

Naiset voitiin my6s jakaa kahteen ryhrnziein, joista tiedon tasoltaan pa-

rempi koostui I ja II sosiaaliryhrnaiiin kuuluvista ja huonompi III ja IV sosiaali-
ryhmziii.n kuuluvista.

Alirnrnissa sosiaaliryhrnisszi sukupuolen rnukaan suoritettu vertailu
osoitti, ettii n2iiden ryhrnien rniehet tuntevat tycield.kelakeja parernmin kuin
naiset; jopa niin, ettii IV sosiaaliryhrnzin rniehill5 on parernpi tiedon taso

kuin III sosiaaliryhrnln naisilla. My6s k;ivi ilrni, ett2i II sosiaaliryhrnii,n
rniehet tuntevat tydeleikelakeja jotakuinkin yht2i hyvin kuin I ja II sosiaaliryh-
rniin naiset.

Edellzi esitetyn perusteella voidaan lakien piiriin kuuluvat jakaa tiedon
tasonsa puolesta kolrneen ryhrnziein:

1. Heikoin ryhrrui, joka koostuu III ja IV sosiaatiryhrnzi.zin kuuluvista
naisista. Heistii on tthyvd.nrt tiedon tason ornaavia vain 1?,% ja vas-
taavasti tietzirnatttdrnizi tai heikot tiedot ornaavia yhteensii 50 qo.

Teihtin ryhrnaizin kuuluu noin 29 % tydel;ikelakien piiriin kuulu-
vista.

Z. Vziliryhrn2i, joka on suurin ja johon sijoittuu 58 % lakien piiriin kurr
luvista" Siihen kuuluvat I ja II sosiaaliryhrn;in naiset sekd II, III
ja IV sosiaaliryhrnein rniehet. Tiissii ryhrnd.ssd on rrhyvdt tiedotrr

ornaavia 29 % ja tietzirnzitt6rni5 tai heikkotietoisia 34 %.

3. Paras ryhrnai, johon kuuluu vain 4 % lakien piiriin kuuluvista. Se

koostuu I sosiaaliryhrnain rniehistzi, joista perziti 65 % omaa ithyvtit

tiedottt ja joista heikkotietoisia on vain 6 %.

Mainittakoon, ettei edellii. olevan tarkastelun ulkopuolelle jiii valitetta-
vasti 9 % Lakien piiriin kuuluvista. Tiirnzi ryhrnd koostuu niist5, joiden sosiaa-.

liryhrnii:i ei saatu selville. Se sijoittuu tiedon tasonsa puolesta heikoirnrnan ryh.
rniin ja vSliryhrnSn vSlirnaastoon, si115 siihen kuuluvista sai I8 {o hyvet tiedot ja
49 To oli tietiirnzitt6rniai tai heikkotietoisia.
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rylqi1se

Eri ikairyhrnien tiedon tason selvittiirniseksi jaettiin haastatellut vii-
teen ikairyhrnaiein, jotka selviiivzit kuviosta 4.

iiuVlO 4-. TItrDON TASO LAKIEN i,;lRiIN KUULUVItrI{ JA -LILKOPUO-

L-STEN i.:trSKUUDESSA I'IAR.Y::I,i:TTA.N. PROSENTTIA.

I-ii kie r.
piiriin
l<ur.rluvat

Jlkopuo-
lis et

lB-24 v.
25-3+ v.
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v.
'1 o ).4 --

25-34 v.
35-44 v.
45-54 v.
55-C+ v.

(157)
(13e)
(t44)
( e e)
( 71)

(. o i /
|. ,Ji

( 76)
( 7z)

d-Z5
?-
L..i tIe larTlaElol'11 a[

N heikot tiedot

50 75 100

EZ kohtalaiset tiedot
fi hyv;it tiedot

Myos teissii on lakien piiriin kuuluvat ja ulkopuoliset pidetf,y erillziein,

koska jokaisessa ikziryhrneissd. on lakien piiriin kuuluvilla parernpi tiedon taso

kuin sarnanikziisillzi uikopuolisilla. Kuviosta 4 lnavaitaan, ettii kurnrnassakin
vastaajaryhrnzissd nuorin ikziryhrne (18-Z4-vuotiaat) tuntee ty6eliikelakeja vzihi-

ten. Tata vanhernpien vastaajien keskuudessa ei tiedon taso kurnrnassakaan pii5-

vastaajaryhrnzisszi kuitenkaan parane systernaattisesti izin kasvaessa.

Huornattava on rnyos, ettd lakien piiriin kuuluvien nuorinkin ikziryhrnei

on selvinnyt tttietokilpailussart vdhintzizin yhtzi hyvin kuin rnikd tahansa ikziryhrnei

ulkopuolisista. lv{ainittakoon vieId., ettd lakien piiriin kuuluvien vanhirnrnan ikZi-

ryhrn5n kaikki vastaajat ovat perill;i tydelzi.kelakien olernassaolosta ja ettii heil-
ld on rnyos selvdsti parhairnrnat tiedot tyoelzikelaeista.
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Tiedon taso i"_qg'4ryCiklgl

Sen selvitt5.miseksi, onko haastateltujen asuinpaikalla yhteyttzi heidzi.n

tiedon tasoonsa, jaettiin sekii lakien piiriin kuuluvat ett;i ulkopuoliset kaupun-
geissa, asutustaajarnissa sekii avoimella rnaaseudulla asujiin. Lakien piiriin
kuuluvien keskuudessa ei asuinpaikan todettu vaikuttavan haastateltujen tiedon
tasoon" Ulkopuolisista sen sijaan kaupungeissa ja asutustaajarnissa asuvien tie-
don taso on korkearnpi kuin avoimella maaseudulla asuvien. Ero johtuu siitai,

ettti avoimella rnaaseudulla asuvista ulkopuolisista pertiti ZB % sijoittuu ryh-
rnitein rrtieternattdrnaitr!. Maaseudulla asuvat, lakien piiriin kuulurnattornat hen-
kil6t ovat ilrneisesti sellaisia, jotka joutuvat kiiytzinn6n eliirniissii kaikkein vzihi-
ten kosketuksiin tyciel2ikelakien kanssa, mikti niikyy rny6s heidd.n rnuita heikorn-
massa tiedon tasossaan.

Tiedon taso ie-v!.9=t te is kuntatietous

Haastateltujen yleisen yhteiskuntatietouden selvittlrniseksi esitettiin
heille kaksi yleisluonteista, suornalaista yhteiskuntaa koskevaa lcysyrnystei.

Toinen kysyrnyksistti koski rrraarrlme vzikilukua ja toinen piiiirninisterfui. Yl-
leittdvzin suuri osa vastaajista (82 %) vastasi oikein kurnpaankin kysyrnyk-
seen, 15 % vastasi oikein jornpaan kurnpaan ja ainoastaan 3 lo erehtyi kum-
rnassakin. Jos tiirnii olisi ollut etukzi.teen arvattavissa, olisi yleistai yhteis-
kuntatietoutta koskevien kysyrnysten rneiaird.2i lisdtty tai kysyrnykset valittu
vaikearnrniksi. Koska yleistietoutta ka::toittavia kysyrnyksiS oli nii.in vii-
hain ja haastatellut vastasivat niihin kovin sarnalla tavalla, eiviit vastaajien
yleistietouden aste-erot tulleet riittzivzi.n hyvin kartoitetuiksi, jotta voitai-
siin tehdzi erityisen pitlcille rnenevid. johtopdait6ksiS yleisen yhteiskuntatie-
touden ja ty6elziketietouden vd.lisestzi. riippuvuussuhteesta. Joka tapaukses-
sa nziillei n?iyttiiii olevan yhteytti toisiinsa. Vaikuttaa siJ.tii, ettd. ne, jotka
ovat huonoimrnin perillai yleisisti asioista, tuntevat viihiten rnycis ty6elaike-
lake ja.
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3. TIETOil{.HTEET

3.1. Mistii lehteistii tiedot tydel;ikeiaeista on saatu

Ty6eltikelakien olernassaolosta tietoisilta tiedusteltiin kysyrnyksessd.
4, rnist:i lzihteistzi he ovat saaneet tietonsa TEL:sta ja LEL:sta. Kysyrnys oli
kaksiosainen siten, ettzi ensin tiedusteltiin paiziasiallisinta tietolaihdettii ja sen
jailkeen rnuita lzihteitzi. Seuraavassa tarkastellaan aluksi, rnitei kaikkia lShteitei
vastaajat ovat rnaininneet ja sen jzilkeen, rnitzi he kdyttdrnistzi5n laihteistei pitdvdt
tzirke irnpainzi.

Taulukko 12. Eri tietolahteita kayft:ireiden prosenttiset osuudet kaikista haastatelluista paavastaajaryhmittain.

Kaytett), tietolahde Lakien piiriin kuuluvat Ulkopuoliset Kaikki

Lehdet
Ty6paikka
Radio
Televisio
Esittelylehtinen
Tuttavat, perhe
Ammattiyhdistys
Selostustilaizuus
Muu
Ei osaa sanoa

35

&
22

2T

18

tt
4

2

1t
1

43

9

26

21

18

24

4
2

18

2

38

28

24

2t
18

L6

4

z
t4

1

Haastateltuja s97 321 918

Eniten herittziii taulukossa huomiota s€, ettii rnikzi:in tietolzihde ei
esiinny tiiysin hallitsevana niin, ett;i valtaosalla haastatelluista olisi jokin sarna
l:ihde tiedon vzilittaijzinzi. Ty6elzikelakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten kes-
ken on eroavuutta ptiziasiassa kahden seikan suhteen: Lakien piiriin kuuluvilla
tydpaikka ndyttelee keskeisintd osaa tiedonvzilityksesszi; ulkopuolisilla sen mer-
kitys on luonnollisesti varsin vzihzi.inen. Toinen ero on siinzi, ettzi ulkopuolisilla
tuttavien ja perheenjaisenten rnerkitys on selvzisti tiirkezirnpi kuin lakien piiriin
kuu1uvilla.
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Mainittakoon vielii eriis seikka, joka ei ilrnene taulukosta: ainoa TEL:n
ja LEL:n piiriin kuuluvien kesken havaittu ero tietolzihteiden kziytcissii on ser

ettzi jzilkirnmiiiset ovat saaneet tietonsa tiedotuslehtisest;i selvdsti usearnrnin

(ZB %) kuin ensin rnainitut (L6 %). Tzirnzi johtunee siit5, ettei LEL-tycielzikekas-

6at - erityisesti rakennusalan tyd,eleikekassa - ovat julkaisseet runsaasti juu-

ri niiden piiriin kuuluville tarkoitettuja tiedotuslehtisiai.
Tzissai yhteydessd on syytzi mainita rny6s kysyrnyksestd, jossa haasta-

telluille nlytettiin Elaiketurvakeskuksen viirneksi julkaisernaa tied<.r;uslehtistii
(Tyoelate TEL-LEL. Julkaistu joulukuussa 1966. ) 3a tieausteltiin, ovatko he

niihneet sitii. Lakien piiriin kuuluvista L5 % ja ulkopuolisista l0 % ilrnoitti niih-

neensd kyseisen lehtisen. Kaikkdin useimrnin sen ovai. niihneet TEL:n piiriin
kuuluvat rniehet (ZZ %).

Teirkein tietoliihde

Seuraavassa tarkastellaan, rnistzi lzihteistzi haastatellut katsovat pii2i-

asiallisesti saaneensa ty6elzikelakeja koskevan inforrnaation.

Taulukko 13. Eri tietolahteitn tdrkeimp?ina piteneet. hosenttia.

Terkei:r
tietoliihde

Lakien piiriin kuuluvat Ulkopuoliset

Kaikki

23

t9
t3
12

1L

10

3

10

2

TEL
LEL Yht Julk.

palv.
Yrit-
taj at

Ei t6issi
Yht

M N Yht M N Yht

Ty6paikka
Lehti
Radio
Esittelylehtinen
Perhe, tuttavat
ty6n ulkopuolella
Televisio
Ammattiyhdistys
Muut lahteet
Ei osaa sanoa

3t
24

tt
13

5

7

4

7

o

3s
L3

16

8

7

13

4

7

3

33

18

13

10

6

10

4

7

I

28

N
10

L7

7

9

3

LL

L

32

t9
t3
t7

6

9

4

8

L

t6
25

15

t2

7

10

7

9

3

L2

23

L4

18

9

4

4
13

3

2

2t
13

6

t7
L7

25

2

17

15

t2

29

TL

2

t4
2

2

18

15

11

27

12

1

L6

1

7

2t
L4

t2

t9
11

3

L4

2

Haastateltuja 257 22s 84 11s 597 82 6t 42 136 178 321 918
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Taulukossa prosenttilukujen surnrna nousee valitettavasti hiernan yli
sadan. Tdrnzi johtuu siit;i, ett;i vaikka vastaajia pyydettiinkin ilrnoittarnaan ai-
noastaan yksi lahde teirkeirnrnd.ksi, osa heiste Q %) ei kyennyt p2izittzirnzizin, rni-
kei heid;in kdyttzirnistzizin tzihteistzi on kaikkein tztrkein ja rnainitsi siten usea1n-
rnan kuin yhden lzihteen tei.rkeirnrnziksi. Taulukosta voidaan rnainita seuraavat
havainnot:

- Tzisszikzizin ei rnikzizin tietolShde nouse erityisen keskeiseen asernaan
rninkeiein vastaajaryhrnzin kohdalla. Lakien piiriin kuuluvista noin
kolrnannes ilrnoittaa peieiasiallisirnrnaksi tietolzihteekseen tycipaikan.
Seuraavaksi useimrnin heillzi esiintyvzit lzihtein:i lehdet, rad.io, esit-
telylehtiset ja televisio. Ulkopuoliset ovat kiiyttineet tiedonhankin-
nassaan etupzizisszi lehtizi, tuttavia, radiota, esittelylehtisizi. ja tele-
vis iota.

- Lakien piiriin kuuluvilla esiintyy tycipaikka tzirkeirnpzinzi tietolaihtee-
nd, selvd.sti usearnrnin kuin ulkopuolisilla" Nziiden kohdalla taas per-
heellzi ja tuttavilla on huornattavasti keskeisernpi aserna tiedon v;itit-
tzijeinzi kuin rnitzi on lakien piiriin kuuluvilla. Erityisen suuri on per-
heen ja tuttavien rnerkitys tyosszi keiyrnzittdrnien henkilciiden keskuu-
dessa, joista runsas neljainnes on saanut ty6elztketietoutensa paa-
asiassa tzitzi kautta, Yrittzijien sekzi julkisten yhteisojen palveluk-
sessa ty6skentelevien keskuudessa ei tzirnei lzihde sen sijaan esiinny
usearnrnin kuin lakien piiriin kuuluvillakaan.

- TEL:n piiriin ja LEL:n piiriin kuuluvien kesken on eroa vain siind.,
ettzi jelkirnrnziiset ilrnoittavat tzirkeirnrnziksi tietolzihteekseen esitte-
lylehtisen hiernan usearnrnin kuin ensin rnainitut.

- Lakien piiriin kuuluvien osalta havaitaan rniesten kziyttdneen tie-
donhankinnassaan kirjallisia lzihteitzi. - lehti;i ja esittelylehtisid
usearnrnin kuin naiset, jotka puolestaan ovat saaneet tietonsa rniehiei
usearnrnin radiosta ja televisiosta.

Tarkasteltaessa lakien piiriin kuuluvien osalta tzirkeintai tietolzihdettzi
haastatellun asuinpaikan rnukaan, void.aan todeta kaksi rnielenkiintoista poikkea-
vuutta kaupungeissa ja rnaaseudulla asuvien kesken: kaupungeissa asuvilla on
tycipaikka tzi.rkeirnpainzi lzthteen:i selvaisti usearnrnin (36 %) kuin rnaaseudulla
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asuvilla (2,8 %). Nzirnzi taas ovat saaneet tietonsa radiosta (ZO To) useamrnin kuin

kaupungeissa ja kauppaloissa asuvat (6 To).

Tzirkein tietolaihde vuosina r964 ja_r_9!7_

Seuraavassa tarkastellaan rniten eri tietolzihteiden merkitys tiirkeirn-

pzinzi lii.hteenzi on muuttunut siirryttziessd vuodesta I954 vuoteen 1967. Ennen

varsinaista tarkastelua on kuitenkin syytzt palauttaa rnieliin, ettii se henkilcipii-

ri, jolle tzirnii kysymys esitettiin, ofl laajentunut huomattavasti sitten vuoden

1964. Kysyrnyshiin tehtiin vain niille, jotka olivat tietoisia ty6elzikelakien o1e-

rnassaolosta ja kuten aiernmin on todettu, tietoisten osuus on kasvanut kurnrnas-

sakin piiiivastaajaryhrniissd 20 prosenttiyksikk6zi. Vuonna 1964 iei kokonaista

32 % haastatelluista teimain kysyrnyksen ulkopuolelle ja vuonna 1967 varng To,

Niirnii huornautukset ovat tarpeen tulkittaessa seuraavassa esitettziviii tuloksia

lzihinnii. siksi, ett2i lukuisissa tutkirnuksissa on voitu todeta noin 15 -20 To ihrni-

sistei. olevan ns. hzirniirzis sii elajie; toisin sanoen sellaisia, joita rnikii5n

joukkotiedotusviiline ei tavoita ja jotka saavat rnittei kaiken ulkornaailrnaa

koskevan tietoutensa vain vaikuttajayksit6idet, kaottal). Naita henkilditai voi-

daan olettaa nyt olevan vastaajien joukossa huornattavasti enernrndn kuin vuon-

na 1964.

Kolrr.en vuoden aikana tapahtuneiden muutosten tarkastelu osoittautuu

varsin rnielenkiintoiseksi. Sarnalla kun ty6elzikelakien olernassaolosta tietois-

ten rnddrii on lisiizintynyt, on rnyds tietolahteiden rndiirzi liszizintynyt: yleis<)

niiyttiizi saavan nyt tietonsa lukuisarnrnista lzihteistii kuin aikaisernrnin' Vuonna

l964 sai kolrnesta useirnrnin esiintyneest;i lzihteestii tietonsa 75 % kaikista; nyt

vastaava osuus on 55 10. Eri lzihteiden rnerkitys tiirkeimpeinZi lzihteend on rnuut-

tunut rnyos rnelkoisesti. Tiissii suhteessa tirkein rnuutos on se, ettzi sekai la-

kien piiriin kuuluvien ettd ulkopuolisten keskuudessa lehdist6n ja radion suh-

teellinen osuus on pienentynyt selvdsti, Lakien piiriin kuuluvien keskuudessa

1) Osrno A. \Miio: YrnrnSrretiiSnko sanornasi. Tapiola 1968. s. 5l
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Taulukko 14" Eri tietol:ihteita t:hkeimpana pitiireet vuosina L967 ja t964" hosenttia"

Haastateltuja 597 3s7 321 394 918 75t

on ty6paikan osuus puolestaan lisziaintynyt eniten ja ulkopuolisten keskuudessa

osoittaa perheen ja tuttavien osuus suurinta kasvua.

Niiden lakien piiriin kuuluvien osalta, jotka ilrnoittivat saaneensa tie-
d.ot tydelzikelaeista pzi;iasiassa tyopaikalta, k;ivi tarkernrnassa tarkastelussa iI-
rni, ettzi valtaosa teelta saadusta tiedosta on perziisin vaikuttajayksiLoilte (tyo-

tovereilta, luottarnusrniehiltS, tydnantajalta ja tyonjohdolta). Tzirnii sopii var-
sin hyvin yhteen sen kanssa, rnitS edellzi esitettiin t'ha:ndrdssa elejistetr' Sa-

rnoin on tthd.rnzirassd eJ.zijistiitt kertovien tietojen kanssa sopusoinnussa se ha-

vainto, ett2t rnyds ulkopuolisten keskuudessa vaikuttajayksiloiden (tuttavat, per-
heenjzisenet) rnerkitys tiedon vzilittij;ind on lisizintynyt kol.rnen vuoden aikana

selvaisti. Niinpzi. voidaan rnelkoisella varrnuudella tehdzi se johtopzizitOs, etti
vuoden 1964 jd.lkeen tydeliikelakien olernassaolosta tietoisten rn5drdssii tapahtu-

nut kasvu on luettavissa hyvin suurelta osatrta vaikuttajayksitr-diden ansioksi.

Tata tukee viel5 se tosiasia, ettii vaikuttajayksil6t saavuttavat yleensd juuri
viirnei s et tietdrnzitt6rnzit "

Taulukosta voidaan edelleen havaita, ettd" esittelylehtisten ja television

rnerkitys tycielziketiedon vzilittzijdni on lisSSntynyt rnyos rnerkittziviisti kolrnen

vuoden aikana. Nzirnzi lzihteet esiintyvit tzirkeirnpainzi lShteenzi nyt keskirniieirin

kaksi kertaa niin usein kuin vuonna 1964"

Tiirkein tietolahde
Lakien pii.riin kuuluvat Ulkopuoniset Kaikki

1967 t964 7967 1964 1967 7964

Tydpaikka
Lehdet
Radio
Esittelylehtinen
Perhe, tuttavat tyon ulkopuolella
Televisio
Ammattiyhdistys
Muut lahteet
Ei osaa sanoa

32

t9
t2
t7

6

9

4

7

1

22

36
21

6

5

5

2

2

5

7

20

L4

t2
L9

10

3

L4

2

7

38

28

7

7

4
L

3

5

z5

19

13

t2
11

10

3

10

2

l4
37

25

7

5

5

2

5

4
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Tdrkein tietol:ihde JL tiedon taso

Varsin rnielenkiintoinen on kysyrnys siitai, onko haastateltujen pee-
asiallisesti kziyttzirneillzi tietolShteellzi rniteiiin yhteyttd. sen kanssa, kuinka hyvin
he tuntevat tyoeluikelakeja. AIIa olevassa asetelfirassa on esitetty kohtalaisen
tai hyvzin tyoelziketiedon tason ornaavien prosenttiset osuudet eri tietolzihteitd
tzirke irnpiinii pitiine i s tzi.

Kziytetty lahde
Kohtalaisen tai hyvzin
tiedon tason ornaavia

Prosenttia

Arnrnatti- yrns. yhdistys
E sittelylehtinen
Ty6paikka
Lehdet
Radio

Televis io
Tuttavat, perhe

8l
7Z

64

50

59

5Z

49

Asetelma osoittaa kziytetyllzi tietoleihteellzi olevan selvd.n yhteyden
haastatellun tiedon tasoon. Muita selvaisti parernrnin ovat ty6elzikelaeista peril-
ld ne, joiden piiziasiallisena tietoliihteend. on ollut arnrnattiyhdistys tai esittely-
lehtinen. (Naita tietolzihteitzi kziyttzineitzi on runsas viidennes tyciel;ikelakien ole-
rnassaolosta tietoisista. ) Sille, ettzi arnrnattiyhdistys ja esittelylehtinen osoit-
tautuvat parhairnrniksi tiedon veilittiijiksi, voi olla rnonia selityksiai. Ereis to-
dennuikdisirnrnistei on olettarnus, ettzi nirnenornaan aktiivisirnrnat ja valistuneirn-
rnat yksilcit ovat hankkineet tietonsa nziistzi lzihteistzi, joten tdrnzin ryhmain eri-
tyisen korkea tiedon taso voisi osittain selittyzi rnyos henkilokohtaisten orninai-
suuksien avulla.

Keskirnzizireiistzi heikornpi on tiedon taso puolestaan television tai tutta-
vien kautta tydelziketietoutensa hankkineiden keskuudessa. Mainittakoon, ett:i
nyt havaitut tulokset ovat sarnanlaisia kuin vuoden 1954 tuttirnuksenkin tulokset,
jotka siten saavat tzisszi vahvistusta. Ttilloinkin tunsivat tydelakelakeja parhaiten
ne r jotka olivat hankkineet tietonsa arnrnattiyhdistyksestii tai esittelylehtisistzi.
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Mistd l5hteistii saatu tiet:i5 gelhe1elait &glla

Tiirnai kysyrnys (n:o Z4a) esitettiin niille, jotka kysyrnyksen 23 perus-
teella katsottiin tietoisiksi perhe-eleikkeen olernassaolosta eLi 47 prosentille
kaikista.

Taulukko 15. Mista tiedot perhe-elakkeeste on saatu, hosenttia

Haastateltuja 252 59 311 183 494

TtissitkSSn rnil,d.5n lzihteistd ei osoittaudu erityisen ylivoirnaiseksi rnui-

hin niihden. Eri vastaajaryhrnien kesken on havaittavissa sarnat erot kuin ylei-
sen tycieliiketietouden hankintalzihteitzi koskevan kysyrnyksenkin kohdalla. La-
kien piiriin kuuluvat ovat saaneet tietzizi perhe-el5kkeesta ff6paikallaan selviisti
usearnrnin kuin ulkopuoliset. Nzirnei taas ovat saaneet perhe-eleikettzi koskevat
tietonsa lakien piiriin kuuluvia usearnrnin lehdist:i ja tuttavilta.

Kun vertaa eri tietolzihteiden asernaa toisaalta perhe-el;ikettei koske-
vien tietojen ja toisaalta yleisen ty<ielaiketietouden viilittiijinei, voidaan tehdii
e riiitii rnielenkiintois ia havaintoja. Tyopaikalla on saatu tietziei pe rhe - el2ikke e stit

selvSsti harvernrnin kuin sieltii saatiin tietoja tydel:ikelaeista yleensai. Sarnoin

esiintyy esittelylehtinen perhe-elzikkeen olernassaoloa koskevan tiedon vzilittzi-
jdnii harvernrnin kuin yleisen tyoeleiketietouden veilitteijzinei. Itse asiassa eri tie-

Tietolahde
Ty6elakelakien piiriin kuuluvat

Ulkopuoliset Kaiirki
TEL LEL Yht

Lehdet
Televisio
Radio
Ty6paikka
Esittelylehtinen
Tuttavat ym.
Selostustilaisuus
Ammatti- yms. yhdistys

Jokin muu lihde
Ei osaa sanoa

26

24

22

2t
8

6

2

2

6

6

55

30

15

7

11

5

t2
1t

28

25

2t
18

9

5

1

2

7

7

36

2t
23

5

8

t4
3

1

t2
9

31

24

22

13

9

9

2

1

9

8
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toliihteiden rnerkitys perhe -eliikeuudistuksen tiedottajina orr kovin samanlainen
kuin niiden merkitys oli vuonna 1964 tycielaikkeitzi yleensii koskevien tietojen le-
vittitrnisessii. Niinpd on luultavaa, ettd ty6paikka ja esittelylehtiset tulevat ai-
kaa mydten lis;izirn2i5n rnerkitystziain myds perhe-elakkeen kohdalla, ja vastaa-
vasti rna s satiedotusvzilineide n rne rkitys tuLlee veihenerneiain.

3.2. Mistzi lehteistii liszitiedot rnieluiten haluttaisiin

Niilta haastatelluilta, jotka olivat tietoisia ty<ielSkelakien olernassa-
olosta, kysyttiin rnyds haluaisivatko he liseitietoja nziistd. laeista. Mydnteisen
vastauksen antaneilta kysyttiin edelleen, rnitzi tietolzihdettzi kiyttiien he rnielui-
ten hankkisivat ndrnti lisaitiedot (kysyrnykset 5 ja 6a). Tiirniin kysymyksen yh-
teydessii haastatelluille niiytettiin yhd.eks;in eri vastausvaihtoehtoa sisziltzivd

kortti, joka oli laadittu vuoden 1964 tutkirnuksesta saatujen tietojen perusteella.
Taulukossa on esitetty eri vaihtoehtojen saarla kannatus. Taisseikin prosentti-
lukujen surnrna ylittzi5 sadan, koska erziSt vastaajat ovat ilrnoittaneet useamrndn

kuin yhden liihteen rnielilaihteekseen.

Taulukko 16. Mista liihteista halutaan lisiitietoja ty6ellikelaeista. Prosenttia

Toivottu tietoliihde Lakien piiriin kuuluvat Ulkopuoliset Kaikki

Esittelylehtinen
Televisio
Sanomalehti
Radio
Selostustilaisuus tyopaikalla
Muut yhteensa
Ei osaa sanoa

Ei halua Usatietoja

N
t7
L4

8

6

6

1

24

33

t4
10

8

3

4

o
39

37

t6
13

8

5

5

1

30

Lisziinforrnaation tarve on varsin suuri, sillei perziti 70 % kaikista ha-
luaisi liszitietoja tydelzikelaeis(.a, eikzi siten ilrneisesti katso tuntevansa netitai

lakeja riittzivzisti. Kuten odottaa sopii, ovat lakien piiriin kuuluvat innokkaarn-
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pia hankkirnaan liszitietoja kuin ulkopuoliset. Lakien piiriin kuuluvista niiet 76 %
ja ulkopuolisista 6l % ilrnoitti olevansa kiinnostunut liszitietojen saarnisesta.
Saatu tulos on varsin sarnanlainen kuin erddn ruotsalaisen tutkirnrrk""rrl) ,,rro",
rnissei tiedusteltiin ruotsalaisten rnaanviljelijoiden halukkuutta hankkia liszitieto-
ja sikzilziisistzi sosiaalivakuutuslaeista; siellzikin oli lisdtietoja haluavia 70 %

kaikista.
Vastaajien kzis ityksen mukaan e s ittelylehtinen olisi para s info rrnaatio-

vdline, sillzi kaikista liszitietoja haluavista sitzi ehdotti 53 To. Se oli selveisti
eniten toivottu liseitiedon lahde rnyos vuonna I964. Tzirnain jalkeen tulevat suo-

situirnrnuusjzirjestyksesszi tyypilliset joukkotiedotusvzilineet: televisio, sano-

rnalehti ja radio. Varsin pieni osa vastaajista haluaisi hankkia liszitietonsa eri-
tyisissai selostustilaisuuksissa" Mielenkiintoisena liszihavaintona rnainittakoon
vielai, ettzi sekzi lakien piiriin kuuluvien ettd ulkopuolisten keskuudessa tieto-
lzihteiden suosituirnrnuusjztrjestys on cama. My6sk2i5n ei vastaajien tiedon ta-
soIla ollut lakien piiriin kuuluvien keskuudessa yhteytt;i eri lzthteiden suosituirn-
rnuusjdrjestykseen, vaan se oli sarna kaikilla tiedon tasoilla.

HaIu liszitie en saarTllseen JE tiedon taso

Varsin rnielenkiintoista on tarkastella sitei, onko haastateltujen nykyi-
se1lzi tyoelikelakien tunternuksella yhteyttzi heidzin haluunsa saada lisziinforrnaa-
tiota ko. laeista. Toivottavaahan olisi, ettzt juuri ne henkilot, jotka tuntevat
lakeja viihiten, olisivat innokkairnpia tietzirnddn niistzi enernrndn.

Taulukon antarna tulos on varsin rnyonteinen liseiinforrnaation levitti-
rnisen kannalta. Kaikkien haastateltujen osalta ne henkilot, joiden tyOelzike-
lakitunternus on heikko tai kohtalainen, ovat halukkaarnpia saarnaan lis;itietoja
kuin tyoel;ikelakeja hyvin tuntevat. Paiai.vastaajaryhrnitt;iin asiaa tarkasteltaes-
sa todetaan teirnein pitzivzin paikkansa e rityis e sti ulkopuolisten ke skuude s sa

l) Bonderna vet lite om Socialforszikring; Tidskrift for allrnzin forszikring
to / 1967



50

Taulukko 17. Usetietoja haluavien prosenttiset osuudet tiedon tasou mukaan.

Tiedon taso
Lisetietoja haluavia

Lakien piiriin kuuluvat Ulkopuoliset Kaikki

Heikko
Kohtalainen
Hyve

77

78

72

65

67

47

72

74

62

Ty6eliikelakien piiriin kuuluvien keskuudessa ei tydel5ketietoudella ole tilas-
tollisesti rnerkitseviiai yhteyttzi halukkuuteen hankkia lisiitietoja, joskin suun-

taus on sama kuin ulkopuolisilla.
Tyoelskejarjestelrnzin f'vaikeana ryhrndnSrr voitaneen pitziii niiti la-

kien piiriin kuuluvia, jotka tuntevat tydeleikelakeja heikosti ja jotka lisliksi
osoittautuivat haluttomiksi hankkimaan lisiitietoja niiistd laeista. Taimii ryhrnii

rnuodostaa vajaan kymmeneksen kaikista lakien piiriin kuuluvista. Siihen kuu-

Iuville ei ldytynyt rniteiiin selvii yhteisiei tuntornerkkeja. Voisi olettaa esirner-
kiksi, ettd, nuoret olisivat haluttomarnpia hankkirnaan lisiitietoja kuin vanhat,

rnutta n2iin ei ilrneisesti kuitenkaan ole, sillii ie[e ei todettu olevan yhteyttai ha-

luun hankkia liseitietoja. Selityksen t5rniin ryhrnin rnuodosturniseen teyffy lciy-

tyii rnuista, ehkai psykologisista tekij<iistai.

Miksi liseitietoia_ei haluttu

Tiirnai kysyrnys (n:o 6b) esitettiin niiIle, jotka eivtit halunneet lisaitieto-
ja tyoelzikelaeista eli 30 prosentille tydeleikelakien olemassaolosta tietoisista.

Useirnrnat taulukon vastauksista voidaan tulkita osoitukseksi kiinnos-

tuksen puutteesta. Teillaisiksi voitaneen katsoa suoran vastauksen liseiksi rnyos

vastaukset tftiedot eivzit ole ajankohtaisiart, trei kuulu lain piiriinrr ja rtei osaa

sanoarr. Kun niiin vastanneet lasketaan yhteen, kziy ilrni, ettti 7l %zLLa lisaitieto-
ja haluarna';tomista on syynd kiinnostuksen puute, vain 20 /o katsoo tuntevansa

tycielZikelait riittaivtin hyvin ja loput 9 % ilrnoittaa saavansa tiedot tarvittaessa.
Lakien piiriin kuuluvat katsovat ulkopuolisia usearnmin tuntevansa lait riitt;i-
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Taulukko 18. Milai lisitietoja ei haluttu. hosenttia,

Haastateltuja 85 59 1M 60 63 l2z 267

vasti, rnihin kzisi.tykseen voidaan ldytdzi realistinen perusta. Tiedon tasoa kii-
sittelevdn luvun yhteydessdhzin keivi selv;isti ilmi, ettzi lakien piiriin kuuluvat
tuntevat tyoelzikelait parernrnin kuin ulkopuoliset. Edelleen voidaan taulukosta
havaita, ett:i kurnrnassakin peavastaajaryhrnzissii rniehet ilmoittavat syyksi ny-
kyisten tietojensa riittzivyyden usearnrnin kuin naiset.

4. SUHTAUTUMINEN TYOELAKELAKEIHIN

4.1 Kzisitykset vanhuus- ja tycikyvyttornyyselzikkeen rne rki-
tyksestd. toirneentulon turvana

Kzisityksizi ty6elaikkeen rnerkityksestd. toirneentulon turvaajana koske-
va kysyrnys kuului sananrnukaisesti seuraavasti: rrKun ajattelette tyontekijain
toimeentulon turvaarnista vanhana tai tyokywyttdrnzinai, niin onko tydelzikelaeilla
siinii suhteessa rnerkitystS, ja jos on, niin kuinka paljon?rt Vastaajille annettiin
kortilla valrniit vastausvaihtoehdot, jotka vaihtelivat rnd.d.reestd rlhyvin paljon"

Vastaus

Lakien piiriin kuuluvat Ulkopuoliset
I(aikkiM N Yht. M N Yht

Ei kiinnosta
Tietaa jo riittivasti
Tiedot eivit ole ajankohtaisia
Ei kuulu lain piiriin
Saa tiedot tarvittaessa
Ei osaa sanoa

28

36

11

6

5

t4

39

t6
t4

3

t9
9

33

27

t2
5

LI
L2

30

24

13

30

11

6

24

6

20

22

4
18

22

t4
17

25

7

13

?a

20

1s

15

9

13

Yhteensa 100 100 100 100 100 100 100
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aina rniiiireeseen rrei lainkaantr. Koska kysyrnys oli tzisrniilleen sarna kuin vuo-

den 1964 tuttirnuksessa, on rnahdollista tehdai myos vertailuja yleisdn kzisitys-

ten rnuutoksista kolrnen viirneksi kuluneen vuoden aikana. Taulukossa 19 on

esitetty vastausjakauturnat sekii tyoel2ikelakien piiriin kuuluvien ettii nziiden Ia-
kien ulkopuolella olevien osalta.

Taulukko 19. Tydelakkeiden merkitys toimeentulon turvana. hosenttia

Haastateltuja 610 453 38s 630 99s 1 083

Taulukon rnukaan valtaosa haastatelluista katsoo tydelzikkeillzi olevan
I'paljonrr rnerkitystzi toirneentulon turvaajana vanhuuden tai tytikyvyttrirnyyden

varalta; tzitzi rnieltii on 78 % kalkista ja vain 15 % pftiie tydeliikkeiden rnerkitys-
td viihziisenii tai kokonaan olernattornana. My<is voidaan todeta, ett;i negatiivi-
set rnielipiteet ovat viihentyneet selviisti siirryttdessd vuodesta 1964 vuoteen

1967. Vuonna 1964 oli tydelzikkeisiin viiheksyviisti suhtautuvia 23 % kaikista;
nyt heitzi on endd rnainitut 15 %.

Taulukosta voidaan vield todeta, ettzi lakien piiriin kuuluvien ja ulko-
puolisten suhteuturnisessa ei o1e havaittavissa rnit2iSn olennaisia eroja. TzissS-

kin suhteessa tilanne on rnuuttunut vuodesta 1964, sillzi tuolloin ulkopuoliset ei-
vat antaneet tydelzikelaeille yhtzi suurta rnerkitystzi kuin lakien piiriin kuuluvat"

Mainittakoon vieli erd.s seikka, joka ei ilrnene esitetystii taulukosta:

Lakien piiriin kuuluvista sekei TEl:laiset ettii LEl:laiset suhtautuvat ty6elzike-

lakeihin yhtzi rnycinteisesti.

Tydelikkeet merkitsevdt
toimeentulon turvana

Lakien piiriin kuuluvat Ulkopuoliset Kaikki

1967 1964 7967 t964 1967 t964

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vihiin
Hyvin vihiin tai ei lainkaan
Ei osaa sanoa

37

N
11

5

7

26

42
L4

12

6

38

4t
9

4
8

22

38

10

t3
L7

37

41

10

5

7

24

N
t1
t2
t3

Yhteensi 100 100 100 100 100 100
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Tarkasteltaessa vastauksia haastatellun iain rnukaan todettiin i;in vai-
kuttavan suhtauturniseen. Vanhat antoivat tyoelzikelaeille selvZtsti suuremrnan

rnerkityksen toirneentulon turvana kuin nuoret.
Vastaajien tyoelziketietouden voi taulukon 20 perusteella todeta rnycis

vaikuttavan selvd.sti heidzin kzisityksiinsit tyoelzikkeiden rnerkityksestd toirneen-
tulon turvaajana: ty6elaikelakien merkitystii korostavat eniten ne, jotka rny6s

tuntevat niirnii lait parhaiten.

Taulukko 20 Minki merkityksen eri tiedon tason omaavat antavat ty6eliikelaeille toimeentulon tuvana
Prosenttia.

Haastateltuja 345 332 23s

T;imzi tulos saa vahvistusta rnyos erzieistzi. ruotsalaisesta tutkirnuk"."t"l), rnisszi

tiedusteltiin yleison rnielipiteitzi yleisistzi vakuutuskassoista. Tzisszikin kzivi iI-
rni, ettzi yleisiin vakuutuskassoihin suhtautuivat rnyOnteisirnrnin ne, joiden tie-
dot sosiaalivakuutuslaeista olivat tziydellisirnrniit.

Haastatellun asuinpaikan rnukaan vastauksia tarkasteltaes sa voitiin to-
deta, ettd suhtauturninen on lairneinta lakien piiriin kuuluvien rnaaseudulla asu-

vien keskuudessa, joista ainoastaan 24 /q katsoo tyoelSkelaeilla olevan I'hyvin

paljontr rnerkitystai toirneentulon turvana. Niiidenkdiin keskuudessa ei kuitenkaan

l) Per Kernpe: De forsekrades Ssikter orn den allm.dnna fcirsiikringskassorna
och den allrn2inna forszikringen. Moniste. s. 24.

Tyde likkeet merkitsev it
toimeentulon turvana

Ty6elziketiedon taso

Heikko Kohtalainen Hyva

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vrhin
Hyvin viihdn tai ei lainkaan
Ei osaa sanoa

28

46

t1
6

9

42

39

9

5

5

46

5t

1t
4
2

Yhteensii 100 100 100
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ole negatiivisesti suhtautuvia keskim;iztrziistd enempzizi. KeskimziSrziistd vzi-

hernrndn antavat tyoelzikelaeille rnerkitystii rnyos lakien ulkopuolella olevat

kaupungeissa asuvat vastaajat. Varsin ylliittiivii5 on, ettii vastaajien sosiaa-

liryhrndn ei todettu vaikuttavan heidein suhtauturniseensa tyoeliikelakeihin, vaan

se on y"etzi rnydnteistei sekzi johtavassa asemassa olevien ettzi tyoviieston kes-

kuude s sa.

4.2 Kzisityks et perhe - elzikkeen rnerkityks est;i toirneentulon
turvana

Yleisdn suhtauturnista perhe-elakkeen firerkitykseen selvitteivzi. kysy-

rnys kuului seuraavasti: rrMiten paljon Teidiin rnielestdnne perhe-elzikkeillzi. on

rnerkitystei perheiden toimeentulon turvana?rr Tairnii kysyrnys esitettiin ainoas-

taan niille, jotka aiernrnin olivat osoittautuneet tietoisiksi perhe-elaikkeen oIe-

rnassaolosta, joten u1kopuo1el1e jai 53 % kaikista. Haastatelluille annettiin kor-
tilla sarnat vastausvaihtoehdot kuin edellei esitetyss2tkin kysyrnyksessd.'

Kuten edellzi kaisitellynkin kysyrnyksen kohdalla eivait tzisszikzizin tyo-

elzikelakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten vastausjakauturnat poikkea juu-

ri nirneksikzian toisistaan. Lakien piiriin kuuluvien keskuudessa sen sijaan

TEl:laisten suhtauturninen on selvdsti rnyonteisernpai;i kuin LEl:Iaisten.

Taulukko 21. Kasitykset perhe-elakkeen merkityksesta toimeentulon turvana .zastaajan sukupuolen mukaan
Prosenttia.

Perhe-elakke illa merkitysta Miehet Naiset Kaikki

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vehan
Hyvin vihiin tai ei lainkaan
Ei osaa sanoa

25

43

22

7

3

32

39

24

2

3

29

47

23

4
5

Yhteensa 100 100 100

Haastateltuja 264 230 494
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Taulukon rnukaan naisten suhtauturninen perhe-el:ikkeeseen on hiernan
positiiviserrrpaa kuin rniesten, joskaan rnit:izin suuria eroja ei sukupuolten kes-
ken ole havaittavis sa.

Varsin rnielenkiintoinen on kysyrnys siitai, poikkeavatko narrnisis sa

olevien ja nairnattornien henkildiden kaisitykset perhe-el5kkeen rnerkityksestd.
toisistaan. Tutkirnus osoittaa, ettii n2iin on todella asian laita. Nairnisissa o1e-

vat antavat perheelzikkeille selvdsti suurernrrran rnerkityksen kuin nairnattornat.
Myos ikei todettiin vaikuttavaksi tekijziksi: vanhernrnat henkilot katsovat perhe-
eldkkeen rnerkityksen suurernrnaksi kuin nuoret.

Haastateltujen sosiaaliryhrnzillzi ei sen sijaan todettu olevan vaikutusta
heidzin kdsityksiinszi perhe-elzikkeen rnerkityksestd.

Verrattaessa yleis6n suhtauturnista perhe-elzikkeen ja toisaalta van-
huus- ja tyokyvyttornyyseliikkeen rnerkitykseen toirneentulon turvaajana, voidaan
todeta, ettzi ajallisesti vanhernrnille elztkelajeille - siis vanhuus- ja tyokyvytto-
rnyysel5kkeelle - osataan antaa selveisti enernrndn arvoa kuin uudelle tulok-
kaalle pe rhe-eleikkeelle 

"

4.3. ErziitA rnielipiteitzi tyoelzikelaeista

Myos kysyrnyksessii 34 tiedusteltiin vastaajien rnielipiteitzi ty6el;ike-
laeista valrniiden vastausvaihtoehtojen avulla. Hei1le ndytettiin urnpirn:ihkziises-
sei jzirjestyksesszi viisi eri korttia, joista kussakin oli kaksi vastakkaista rnieli-
pidevziittzirnzizi ja pyydettiin valitsernaan aina se, joka sopisi heidzin rnielestiizin
parhaiten kuvaarnaan ty6elzikelakeja. Valittavina olivat seuraavat vastausvaih-
toehdot:

I. oikeudenrnukaisia - epzioikeudenrnukaisia
Z. suuriarvoisia - vihdarvoisia
3, Huornattavan ihrnisjoukon etu - harvojen etu
4. elzikkeet helposti saatavis sa - el;ikkeet vaikeasti saatavis sa

5. elzikkeillzi suuriarvoinen merkitys - el5kkeet rnitzittornizi
Miltei kaikkien vaihtoehtoparien kohdalla valtaosa vastaajista asettuu

kannattarnaan tyOelzikelakien kannalta positiivista vaihtoehtoa. Vastaa jista 80 lo
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katsoo ty6elzikelakien rnerkitsevdn huornattavan ihrnisjoukon etua, 78 To pitaa

niitzi suuriarvoisina, 7l /q katsoo elakkeiden rnerkityksen suuriarvoiseksi ja

65 To pitzizi tyoelaikelakeja oikeudenmukaisina. Ainoaksi poikkeukseksi tztstzi

yleisestzi linjasta osoittautuu kysymys siitzi, ovatko eleikkeet helposti vai vai-
keasti saatavissa: 42 To vastaajista on niiet sitii rnieItS, ettzi eLiikkeet ovat vai-
keasti saatavissa ja vain 3Z To katsoo niiden saarnisen olevan helppoa. Viitatta-
koon teissii yhteydessit kappaleessa 2.4. esitettyyn tulokseen, jonka rnukaan

39 To ty}el;ikelakien piiriin kuuluvista ei osaisi kziantyii oikean laitoksen puoleen

saadakseen lornakkeita ty6elzikkeen hakua varten'
Vastaajaryhrnittziin eri vaihtoehtojen kannatusta tarka,'-teltaessa todet-

tiin, ettzi lakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten vastaukset eivzit poikkea rnin-

kzizin vaihtoehtoparin kohdalla toisistaan tilastollisesti rnerkitseviisti. L...lit.er

piiriin kuuluvien keskuudessa suoritettu tarkastelu osoitti, ettd TEL:laisten ja

LEL:Iaisten kesken syntyy rnerkitsevd ero ainoastaan yhden vaihtoehtoparin

kohdalta: LEL:n piiriin kuuluvista pitziet suurernpi osa (29 flo) tyoelaltkeitzi rni-
tzitt6rninai kuin TEL:n piiriin kuuluvista (16 %).

Tulos on oikeastaan hiernan ristiriitainen sen kanssa, rnikzi esitettiin
kappaleessa 4. l. ja rnissd ilrneni, ettd LEL:laisten ;a TEL:larsten kzisitykset

vanhuus- ja tyokyvytt6rnyyseleikkeen rrlerk:tyksest5 toirneentulon turvana eivzit

poikkea toisistaan. Ilrnennyt ristiriitaisuus on rnahdollisesti selitettavissA niin,

ettzi vaikka LEL:taiset pitzivzitkin tyoelzikkeitzi rnitzittominai hiernan usearnrnin

kuin TEL:laiset, he katsovat neiill-5 pienill:ikin elakkeillzi olevan !!paljonir rner-

kitystzi. heidzin toirneentulonsa turvana.

5" SUHTAUTUJVIiNEN TAMANFIETKISEEN ELAKETURVAAN

Haastateltujen suhtauturnista rnaarnrne tdmdni-'r-etkiseen e1d'keturvaan

pyrittiin selvittairnii;in kahden eri kysyrnyksen avulla, joiden perusteella heidait

voitiin jakaa kolrneen eri ryhrnd.an: r'rnyonteisesti!', rrveilittaivei sti:! ja!!kieltei-
sestirr suhtautuviin. Toisessa ndistzi kysyrnyksistzi (kysyrnys 35) tiedusteltiin
yksinkertaisesti, minkzilaiserksi naastatellut katsovat rnaarn.ITre tairnzinhetkisen
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elSketurvan. Kysymys o1i ns. avoin kyeymys; valmiita vaetausvaihtoehtoja ei
annettu. Toiaessa kysyrnyksesse. (kysyrnys 36) neytettiin vastaajille ertiitS, eld,-

keturvaa koskevia lausurnia ja heitd pyydettiin valitseuraan niiet{ ee, joka par-
haiten vastaa heidSn otnaa mielipidettii,iin.

Mydnteieeeti suhtautuvikei luettiin sellaiset henkildt, joiden molem-
piin kysymyksiin antarnat vastaukeet kertoivat mydnteiseste, asennoitumieesta.
Vtilittiivtieti suhtautuviksi katsottiin ne, jotka antoivat kyeymykseen 35 positii-
vispitoisen, mutta kyeymykeeen 36 negatiiviaen vaetauksen. Kielteieesti euh-
tautuviksi katsottiin lopulta ne, joiden vaetaug molempiin kysymykeiin oli kiel-
teinen sekd. ne, joiden vastaus kysymykseen 35 oli kielteinen mutta kysymyk-
aeen 36 riryonteinen. Asteikotle laekettu toistettavuuskerroirrl) Baa arvon 0.96,
joten siinI euhteesea Be on hyv6. Ede1ld, kuvatulla tavalla ryhrniteltynd, oaoit-
tautui vastaajista 42 /o rny6nteisesti, 35 % viilittdviisti ja 23 % kietteisesti asen-
noituviksi. Koroetettakoon erityisesti, ettd eeitetty luokittelu ei lq;symyeten
viihiilukuieuuden vuokei pysty kovinkaan tarkaeti kertomaan yleis6n todelliaesta
aeennoitumisesta rnaanune eld,keturvaan. Se on ymmiirretttvd l5hinnai ff6-
vlilineeksi yritett?iess6 eelvitteie,r miese, vdeetdryhrnisee, ollaan eleketurv&alD-
me kohtaan tyytyvd,iaempi5, rnisee, t,aae tyytymd,ttdmd,mpid kuin rnuissa ryh-
rniesS.

Valtaoealla tutkimukeessa kliytetyietd taustamuuttujista ei' todettu ole
van merkitseve,e. vaikutusta vaetaajien suhtautumiseen maarrmer ellikettrya'snr.
Se on Bamansuuntaista lakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten keekuudesea ei-
kii. my6skdiin vaetaajan sukupuolella, aauinpaikalla tai ielle ole merkittd.vli5 vai-
kutusta asennoiturnis een.

Ainoa mukana olleieta taustatekijOiet{1 jolla todettiin olevan vaiku-
tuata, on haaetatellun eosiaaliryhm{1 kuten seuraa\ralla sivulla olerra age{ei['-.

ma tarkemmin ogoittaa.

l) Antti Eekola: Soeiologian tutkimuemenetelmIt 2. Porvoo 1967, a. 225,

a
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Suhtauturninen
eld.keturvaan

Ylernrnzit toirnihenkil6t
ja johtavassa asernassa

olevat

To

49

3Z

19

Ty6ntekij iit ja
alernrnat toi-

rnihenkilot
To

38

35

z7

Myonteinen
VSlittzivzi

Kielteinen
Yhteenszi r00 100

Asetelrnan rnukaan tydntekijzivziesto ja alernmat toirnih.enkilOt ovat tyy-
tyrniittdrnzimpiii rnaarnrne tzirnzinhetkiseen eliiketurvaan kuin ylernrniit toirnihen-
kil6t ja johtavassa asernassa olevat. Erot asennoitumisessa eivet kuitenkaan

ole kovin suuria.
Koska edella keisitellyistzi kysyrnyksistzi vain toinen on sarna kuin vuo-

den 1964 tutkirnuksessa suoritetussa vastaavanlaisessa asennernittauksessa,

voidaan yleison suhtauturnisessa tapahtunutta kehitycti tarkastella vain tdmdn

kysyrnyksen puitteissa. (Kysyrnys 35: Minkzilainen on rnaarrlrrre tiirnainhetkinen

eliiketurva ?; kysyrnys oli rnolernrnilla kerroilla avoin. ) Atla olevassa asetel-

rnassa on esitetty vastausjakautumat rnolernpien tutkirnusajankohtien osalta.

Maarnrne eleiketurva

HyvZi

Kohtalainen
Huono

Ei osaa sanoa

r967

%

t4
64
lo

3

r964

%

l8
54

ZI
1
I

Yhte ens Zi r00 100

Kuten aseteknasta havaitaan, ei suhtautumisessa ole tapahtunut kolmen

viirneksikuluneen vuoden aikana rnitiiiin olennaista rnuutosta. Vuonna 1967 an-

netaan vastaus trkohtalainen'r hiernan usearnrnin kuin annettiin vuonna 1964, rnut-

ta toisaalta vastaus rrhyvarr esiintyy nyt hiernan harvernrnin kuin vuonna 1964.
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6. HUOLESTUNEISWS TOIMEENTULOSTA VANHANA TAI TYOKYVYTTOMANA

Tate koskeva kysyrnys (kysyrnys 32) kuului sananrnukaisesti seuraa-
vasti: rrVoisitteko tzirnzin kortin avulla sanoa, onko Teitzi huolestuttanut orna tai
perheenne toirneentulo, kun tulette vanhaksi tai jos rnahdollisesti sitzi ennen t.J-

lisitte tyokywyttorn;iksi, ja jos on huolestuttanut, niin kuinka paljon 'r Vastaa-
jille nziytetyssii kortissa vaihtelivat vastausvaihtoehdot rndiireestd I'hyvin pal-
jon[ rnddreeseeri rrei lainkaantt. Kysyrnys oli taysin sarnanlainen kuin vuoden

1964 tutkirnukses sa.

Taulukko 22. Huolestuneisuus toimeentulosta vanhana tai ty6}cyvyttdmana. hosenttia.

Taulukon rnukaan 53 % kaikista on "paljont' huolestuneita. Lakien pii-
riin kuuluvien ja ulkopuolisten kesken ei huolestuneisuudessa ole havaittavissa
end.d. niitzi eroja, jotka havaittiin vuonna 1964. Tuolloin ty6el;ikelakien piiriin
kuuluvien keskuudessa "paljon" huolestuneiden osutls o1i selvzisti suurernpi kuin

ulkopuolisten keskuudessa. Erot ovat tasoittuneet siten, ettZi lakien piiriin kuu-

luvien keskuudessa rnainittu osuus on vdhentynyt huornattavasti, kun taas ulko-
puolisilla se on sdilynyt kutakui.nkin ennallaan; lakien piiriin kuuluvat ovat siis
nyt vir,lernrniin huolestuneita vanhuudesta ja tyokyvyttornyydestii kuin vielzi kolrne

vuotta sitten. Ilmeisesti tydelziketietouden lisetzintyrninen sekzi, toisaalta eliik-
keiden jatkuva kohoarninen ovat aiheuttaneet teirnztn rnyonteisen kehityksen. Ku-

ten vuonna 1964 ei nytkziiin rniesten ja naisten huolestuneisuudessa ole rnitiiiin

Toimeentulo huolestuttanut
Lakien piiriin kuuluvat Ulkopuoliset Kaikki

t967 L964 1967 t964 1967 1964

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vahan
Hyvin vihln
Ei lainkaan
Ei osaa sanoa

26

27

17

11

17

2

32

30

11

10

16

1

29

23

16

12

17

3

26

25

t4
L2

t9
4

27

26

17

11

L7

2

?a

27

13

tl
18

3

Yhteensi 100 100 100 :.oo 100 100
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eroja. LEL:n piiriin kuuluvien keskuudessa huolestuneisuus on sen sijaan oi-
reellisesti suurernpaa kuin TEL:n piiriin kuuluvien keskuudessa.

Ikziryhrnittiiinen huolestuneisuuden tarkastelu antaa satrlan tuloksen

kuin vuoden 1964 tutkimuskin: huolestuneisuus kasvaa voirnakkaasti izin rny6tai.

I8-24-vuotiailla on "paljonrr huolestuneiden osuus 28 % 55-64-vuotiailla se on

pe reiti 7l To .

Sosiaaliryhrnittiiin suoritettu tarkastelu osoitti vuonna 1964, ettd alern-

rnissa toirnihenkil6- ja ty6ntekijziarnrnattiryhrnissii oltiin huolestuneernpia kuin

ylernpien toirnihenkitoiden ja johtavassa asernassa olevien keskuudessa. Tel-
laista eroa ei ole kuitenkaan havaittavissa eniiii vuonna 1967; tyontekijzit ja
alernmat toirnihenkilot eiviit osoittaudu sen huolestuneernrniksi kuin ylernmzit

toirnihenkildt ja johtavassa asernassa olevatkaan.

Huolestuneisuudella toimeentulon turvasta ja suhtauturnisella lTraarrrrre

tiirniinhetkiseen el5keturvaan todettiin sen sijaan olevan selvzisti yhteyttzi keske-

niidn. Eniten ovat toirneentulostaan huolestuneita ne, jotka ovat tyytyrntitt6rnim-

p iei rnaarnrne t2trniinh etki s e e n e ld.ke turvaan.

7. TIIVISTELMA

Tiirnzi.n tutkirnuksen tarkoituksena oli selvittiiZi, rnissii rneieirin yleiso

tuntee tyoel;ikelakeja, rninkii merkityksen se antaa niille vanhuuden, tydkyvyttO-

myyden ja perheen turvana sek2i kuinka se asennoituu rnaarnrne nykyiseen elii-
keturvaan yleensd.. Koska vuonna 1964 suoritettiin vastaavanlainen tutkirnus,

on rnyos olIut rnahdollista tarkastella ede115 rnainituissa seikoissa kolrnen vuo-

den aikana tapahtuneita rnuutoksia. Tutkimusaineisto keraittiin haastattelernalla

995 urnpirniihk:iisesti valittua tyoik;iistai (18-64 v. ) henkil65 37 eri paikkakun-

nalla. Haastattelut suoritettiin huhti-toukokuussa vuonna L967 .

Koska tutkirnuksen tehtEiviinii on palvella ensi cijassa ty6eliikejzirjes-

telrniin tiedotustoirnintaa, tullaan seuraavassa kiisittelemizin sen keskeisiS tu-

loksia pitien liihinnzi silrniillzi niitd seikkoja, joista voi olla apua tiedotustoimin-

nan tehostarnispyrkirnyksis s it.
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Tutkirnuksessa todettiin, ettzi ty6elzikelakien tunternus on kolrnen vuo-
den aikana voirnakkaasti liszizintynyt. Tzimzi on tapahtunut ensinnatkin siten, ettii
tycielzikelakien olernassaolosta tietoisten rniiiirii on kasvanut huornattavasti:
vuonna 7964 lakten piiriin kuuluvista 7B % ilrnoitti kuulleensa tai lukeneensa
nzi.istd laeista, nyt on vastaava luku jo 98 %. Tyoelzikelakien ulkopuolella ole-
vissa ryhrniss2ikin en;i;i 19 % on tietzirnzitt6mid. tyoelzikejztrjestelrnd.n olernassa-
olosta. Lisziksi voitiin todeta, ettzi rnyos tyoelzikelakien sisziltozi tunnetaan nyt
parernrnin kuin vuonna 1964. Lakien piiriin kuuluvista oli ensirnrnd.isen tutki-
rnuksen rnukaan kohtalaisen tai hyvzin tiedon tason ornaavia 48 %, nyt heitd oli
6l Eo.

Rinnan tiedon tason nousun kanssa on yleison suhtauturninen tycielaike-
lakeihin rnyos kehittynyt positiiviseen suuntaan. Tydelzikelaeille annetaan nyt
enernrndn arvoa vanhuuden ja tydkyvyttcirnyyden turvana kuin kolrne vuotta aikai-
sernrnin. Sarnoin kdvi iIrni, ettd erityisesti lakien piiriin kuuluvien keskuudes-
sa ollaan nyt viihernrnd.n huolestuneita toirneentulosta vanhuutta tai tyrikywyttci-
rnyyttd ajateltaessa. Tiedon tason nousun voi tziydell5 syyllzi katsoa vaikutta-
neen ainakin osaksi tzihzin rnyonteiseen kehitykseen. Sen seikan tiedostarninen,
ettii tyciel;ikelait ovat nostaneet rnaarnrne vanhuus- ja tydkyvyttornyyspolitiikan
uudelle tasolle, hzilventziat varrnastj aiheetonta huolestuneisuutta tulevaisuudesta
ja on orniaan liszizirnzizin positiivista suhtauturnista nziihin lakeihin.

Entei rnitkd ovat ne ryhrndt, jotka te[a hetkellzi tuntevat tycielzikelakeja
vdhiten? Tutkirnuksessa kd.vi ilrni, ettzi tzi.rkein tiedon tasoon vaikuttava tekijzi
on lakien piiriin kuulurninen: lakien piiriin kuuluvat tuntevat nziitzi lakeja huo-
rnattavasti parernmin kuin ulkopuoliset. Lakien piiriin kuuluvien keskuudessa
taas osoittautuivat heikkotietoisirnrniksi alernrnissa toirnihenkild- ja tyontekijzi-
arnrnateissa tyciskenteleveit naiset. Ndistzi oli jokseenkin tasan puolet joko tie-
tiirndttornizi tai rrheikot tiedotrr-ryhrneiein kuuluvia. Myos kzivi ilrni, ettd nuorin
ikziryhrnei (I8-24-vuotiaat) tunsi tyoel:ikelakeja selveisti huonornrnin kuin tata
vanhernrnat. Juuri neiiden ryhrnien tiedon tason parantarniseen olisi kiinnitettzi-
vd huorniota ja pyrittzivi loytzirneizin keinoja, joilla ty6elziketietoutta voitaisiin
tarjota naisille ja nuorisolle heid:in kiinnostustaan herzittdvzissd. rnuodossa.

Vastakohtana edellisille voidaan mainita I sosiaaliryhrnai:in kuuluvat,
ty6elzikelakien piirissii olevat rniehet" NailLa oIi tiedon taso jo niin korkea, ettii
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vain 6 {o heistzi. joutui itheikot tiedottt-ryhrneiein.

Niisti tydeleikelakien yksityiskohdista, joiden tr:^nternusta tutkirnukses-
sa tiedusteltiin, tunnettiin parhaiten elzike-etujen jatkuvuuden periaate ja van-

huuselzikeika. Varsin yleisesti oltiin rnycis selvillzi lakien piiriin kuulurnisen

alaikzirajasta ja tydel5kkeiden rahoituksesta. Viirneksi rnainitun kysyrnyksen

kohdalla naiyttivit tosin pakollisen el5keturvan ja liszietujen rahoitus jonkin ver-
ran sekaantuvan toisiinsa. Enaizt 18 %zLLa haastatelluista oli se virheellinen kd-

sity.s, ettzi rnycis julkisia varoja kiiytetiiain rahoitukseen. Heikoirnrnin olivat vas-

taajat peri115 tydelatkelakien takaarnien etuuksien oikeista nimityksistzi sekei tyG

eleikkeen suuruuteen vaikuttavista seikoista.
Etuuksia ko s keva s sa kysymyks e s szi oli ilme isizt kaisitteellis iai vaikeuk-

sia, rnutta silti on yllzittiivzizi, ettei esirn. LEL:n piiriin kuuluvista 48 % osannut

annetusta luettelosta osoittaa ainuttakaan nirnikkeist2i rrvanhuuseldkerr, rrty6ky-

vyttcimyyselSketr ja r*perhe-eleikett oman lakinsa takaamaksi etuudeksi. TEL:ssa
vastaava osuus oli 27 0/o. Nimikkeiden osalta on asia nShtiivaisti niin, ettii mo-
nen rnielessd ovat TEL:n ja LEL:n etuudet jziSneet tSsrniillisesti hahrnottumatta
ja ne on talletettu rnuistiin vain jonkin epiirniiiiriiisen otsikonttsellaisia el5kkei-
td tai korvauksia, kun ei enii2i pysty tekerniiiin tydteirralaisina. Mite taas eliik-
keen suuruuteen vaikuttaviin seikkoihin tu1ee, niin lakien piiriin kuuluvista 77 %

tiesi palkan suuruuden ja 55 % palvelusvuosien vaikuttavan eliikkeeseen. Niiiden
lisaiksi rnainittiin kuitenkin sellai.sia tekij6itii kuin perhesuhteet, asuinpaikka ja

tulot ja ornaisuus elaikeaikana, ja teirnzi viihensi tuntuvasti kiysin oikeiden vas-

tausten mii2ir:iii tutkirnuksessa. Elaikelajien nirnien sekzi eliikkeen suuruuteen

vaikuttavien seikkojen tiisrnzillinen tunternus lienee varsin vaikeasti ornaksutta-

vaa tietoa, koska se ei ole listiiintynyt juuri lainkaan vuodesta L964.

Eri etuuslajeista tunnettiin huonoirnrnin perhe-eleke, rnikzi johtunee

siitii, ettii se tuli voirnaan vasta rnuutarna kuukausi ennen tutkirnuksen haastat-

telujen suorittamista. Vain suunnilleen joka kolrnas haastateltu niiytti tiet:iviin
perhe-elzikkeen olernassaolon" Ilrneisesti sen heikosta tunternuksesta johtuen

sille ei myOsk?idn annettu yhtzi paljon arvoa toirneentulon turvaajana kuin van-
huus- ja tydkywyttcirnyysel:ikkeelle" Vaikka tiedot perhe-eleikkeestd ovat oletet-
tavasti jo jonkin verran parantuneet kevitein 1t57 j5lkeen, olisi siihen aihetta
kiinnitteiii vielzi e rityi s tzi huorniota tiedotus toirninna s s a .
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Eliiketurvakeskuksen olernassaolon tunsi lakien piiriin kuuluvista 77 %.

Vuonna 1964 vastaava osuus oli 55 a/o, joten rnyds tiissii yleison tiet;irnys on li-
siiiintynyt selvtisti. Kuitenkaan ei 44 % lakien piiriin kuuluvista ollut tarkernrnin
selvillii siitd., rnitd. tietoja Eliiketurvakeskuksesta voi saada. Esime rkiksi tarn-
rnikuus sa L967 alkaneen rekisteriotepalvelun tunternus oli ainakin haastattelujen
ajankohtana vielel melko puutteellista.

Tietonsa tydelzikelaeista ovat lakien piiriin kuuluvat saaneet pdiiasiassa
tyopaikaltaan (3? %), terraiste (19 %), radiosta (LZ %) ja esittelylehtisiste (11To).

Ulkopuolisten keskuudessa ovat tSrkeirnpinii tiedon vEilittiijind oIleet lehdet
(ZO To), tuttavat ja perheenj;isenet (19 %) sekd, radio (t+ Eo) ja esittelylehtiset
(tz %).

Eri tietoleihteiden rnerkitys tiedon veilittSjrind on muuttuput rnelkoisesti
vuoden 1954 jiilkeen: joukkotiedotusvdlineiden rnerkitys on vdhentyrryt ja vastaa-
vasti vaikuttajayksilciiden rnerkitys lis;iaintynyt, Kun nd.in on tapahtunut saman-

aikaisesti tydetekelakien olernassaolosta tietoisten rndiiriiss;i tapahtuneen kas-
vun kanssa, voidaan olettaa, ettii td.rnii tietoisten osuuden kas'nr on luettavissa
hyvin suurelta osalta vaikuttajayksiloiden ansioksi. Tete tukevat rny6s useista
rnuista tutkimuksista saadut tulokset, joiden rnukaan vaikuttajayksil6t saavutta-
va t yle e ns ii juur i viirne i s et tie teirniittcirndt.

SiUa seikalla, mitii lzi.hteitii ihrniset olivat tiedon hankinnassaan kuiyttai-

neet, todettiin olevan selvei yhteys heidzin tiedon tasoonsa. Parhaiten olivat ty6-
elzikelaeista peirill5 ne, jotka olivat hankkineet tietonsa arrrrnattiyhdistyksestd
tai esittelylehtisistei. Tuttavilta ja perheenj;isenilt;i tycieleiketietonsa saaneilla
oli puolestaan heikoin tiedon taso, joten tStd kautta rnenee ilrneisesti usein pe-
rille epdmdeiriiistii. tai rnuuntunutta tietoa.

Kysymykseen, haluaisivatko haastatellut liszi,tietoja tydelzikelaeista,
antoi rny6ntiiviin vastauksen lakien piiriin kuuluvista 76 % ja ulkopuolisista 6L %,

joten lisdinformaation tarve koetaan rny6s yleisdn keskuudessa edelleen varsin
suureksi. Kaikkein rnieluiten haluttaisiin lis:itiedot esittelylehtisest;i, rnitzi lzih-
dett;i kannatti 53 % liszitietoja haluavista. Seuraavaksi suosituirnrnat lisetiedon
lzihteet olivat televisio, lehdet ja radio. Kysyrnyst5, esittelylehtisten rnahdolli-
sirnrnan tehokkaasta jakelusta olisi varrnaankin syytd edelleen pohtia. Tessii
tutkirnuksessa vain 15 0/o tyOel;ikelakien piiriin kuuluvista sanoi nd.hneense Ela-
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keturvakeskuksen viirneksi julkaiseman tiedotuslehtisen, jonka painos oli
340 O0O kappaletta ja jonka jakelu oli tapahtunut tutkimuksen ajankohtaan niihden

rnelko hiljattain
Surnma surnmarurn: Tutkimuksen ilahduttavin tulos on se, ettd tiedon

taso on noussut kaikissa ryhrnissS. Mutta siitai. kiiy my6s ilrni, ettit lisii,infor-
maatiota viela tarvitaan. Tulosten yksityiskohtainen tarkastelu osoitta.a, minkii
seikkojen kohdalla tietdmys on vie1d, puutteellista ja mitkS <lvat ne ryhrniit, jot-
ka tiillii hetkellzi tuntevat tydel5kelakeja viihiten. 'Se antanee viitteitd tiedotus-

toiminnan edellben kehittimiselle.

+ + +

Kuterr tutkirnuksen johdannossa todettiin, tullaan vastaavanlaisia tutki-
rnuksia suorittarnaan tulevaisuudessakin. TSmd tehdti?in l*ihtien keisityksestti,

ettii vain sellainen ptiStdksenteko, joka tukeutuu tutkimuksiin, voi olla rational-
lista - tiedotustoiminnassakin.
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NAYTTEEN EDUSTAVUUS

Kuten kappaleessa 1.3. on rnainittu, haastateltiin tutkirnuksessa yhteensei 995

henkildzi. My6s on selvitetty, ettd otantaosuus ei ollut kaikissa vastaajaryhrnis-
sd sarna, vaan se oli kaikkien Pohjois-Suornessa asuvien henkil6iden sekit koko

rnaassa maaseudulla asuvien perheenerniintien kohdalla puolta pienernpi kuin
rnuissa ryhrnissui. Tutkirnuksen helsittelyvaiheessa aliedustettujen ryhrnien vas-
taukset kaksinkertaistettiin, joltoin reikeikorttien kzisittelylukurnzizirziksi tuli
I 359 kappaletta. Tairnei aineisto on rnyds seuraavan tarkastelun perustana.

Allaoleva vertailu niiytteen ja perusjoukon kesken osoittaa neiytteen vastaavan

vdhintziiin tyydytteivzisti perusjoukkoa. Perusjoukkoa koskevat tiedot perustuvat
tilanteeseen 31 , 12. L965 .

rke
Ikeijakauturna

Ndyte Perusjoukko

18-24 v.
25-34 v.
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v"

23%
zl
z4

t7
15

zr%
ZZ

zz

19

I6

YhteensA

Sukupuoli

r00 %

Sukupuolijakauturna

Nziyte

t}a %

Perusjoukko

Miehet
Naiset

47 Eo

53

48%
5Z

Yhteensd

Asuinpaikka

100 %

A s uinpa ikka j a kauturna

N:iYte

rcl%

Perusjoukko

Kaupunki tai kauppala

Maalaiskunta
49%
5t

47%
53

Yhteensii 100 % 100 %
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HAAS TA T T E L UPAIKKAKUNNAT

ETELA-SUOMEN I(AUPUNGIT JA KAUPPALAT

Helsinki
Espoo

Turku
Pori

Hiirneenlinna
Lahti
Tarnpere
Kotka

Kouvola
Kuusankoski
knatra
Vamrnala (r2)

ETELA- SUOMEN MAALAISKUNNAT

Helsingin mlk
HyvinkSin rnlk
Laitila
Oripdzi
Pyhziranta

Kullaa
Ulvila
Larnrni
Ruovesi

Anjala

Elirneiki
Lappi T1

Nastola

(r3)

POHJOIS- SUOMEN I(AUPUNGIT JA KAUPPALAT

Jyvaiskylai

Kuopio

Vaasa
Rovanierni

Oulainen
( 5)

POHJOIS- SUOMEN MAALAISKUNNAT

Vierernti
Alajeirvi
Ylistaro

Pudasjzirvi
Kittila

Tohrnajzirvi
Heiniivesi

( i)
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HAASTATTELULOMAKKEEN TATA TUTKIMUSTA KOSKEVAT KYSYMYKSET

?. Oletteko lukenut tai kuullut ELAKETURVAI(ESKUS-nimisestii laitolsesta?

3 Maassamme on nykyisin voimassa useita eri sosiaaliturvalakeja - luettelen tesse eraita. Mistii ntiistd olette
kuullut tai lukenut aikaisemmin?

- Kansanel:ilcelaki
- Sairausvakuutuslaki

- Tapaturmavakuutuslaki
- Ty&rtekijain elakelaki, josta kapetaan lyhennysta TEL

- Ly\rtaikaisissa tydsuhteissa olevien tytintekijein elSkelaki eli LEL

3a (JoS EI KLruLLUT TEL:STA TAI LEL:STA) Niia, kaikkia lakejahan ei tule panneehsi merikille. Nlmi
tyiiel:i"kelait tulivat voimaan vuoilla t962 ja koskevat lehes kaikkia tydflrhteissa olevia palkansaajia.

Ettek6 ole tullut neita huomaaneeksi?

4. (JOS TIETOINEN TEL:STA TAI LEL:STA) Miste olette p66asiassa saanrfr tietoja TEL:sta tai LEL:sta?

Entii mist?i muualta olette saanut tietoja TEL:sta tai LEL:sta?

W5. Haluaisitteko lis2itietoja niiistii

6a (JOS I{ALUAA LISATIETOJA) Mieluiten mit:i
Vastausvaihtoe hdot kortilla :

- Radiosta

- TV:sta
- Sanomalehdeste

- Esittelyvihkosesta
- Selostustilaisuudesta ty6pailalla
- Ty6paikalta, miten?
- Selostustilaisuudesta tydn ulkopuolella
- Kysymalla

v--
? r !

L

ZZz0' r

ista?

7

6b (JOS EI HALUA TISATIETOJA) Minkahan vuoksi ette halua lis4tietoja?

Voisitteko tiistit luettetrosta mainita, mita etuja ty6utekijein eliikelaki (TEL) voi dntaa sen piiriin lcuuluville?
Enta lyhytaikaisissa tydsukeissa olevien tyontekijain eliikelaki (IEL)?

Vastausvaihtoe hdot kortilla :

- Tapaturmakorvauksen

- Vanhuuselakkeen

- Kansanelaikkeen

- Perhe-elakkeen
- Sairauskorvaulsen

- Tyttlqruyttdmyyseliikkeen
- Hautausavustulsen

- Tytitt6myysavustuksen
- Huoltoavustuksen
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8 Kuinka kauan tyOntekijiio tulee tietaaksenne olla saman ty6nantajaD palveluksessa tullakseen TEL:n piiriin?
Entii tullakseen LEL:n piiriin?
Vastausvaihtoehdot kortilla :

- Kuuluu heti
- Samalla tyelnantajalla

II

II

[il

_ttn

_illt

_[[

1 kuulcausi

4 l,nrukautta
6il

t2 rr

5 vuotta
10il
nil

9 MikS on lakien piiriin kuulumisen alaikaraja eU toisin sanoen, mista ikevuodesta lahtien vakuutetulla on

mahdollisrus saada ty6lq rftt6myyseliiketti?

10. MikS on tyoel:i"trcelakien mukainen yleinen vanhuuseliikeiki?

11. Kuinka key tyontekijen jo ansaitseman TEL:n mukaisen elike-edun, jos hln vaihtaa ty6paikkaa?
Entt LEL:n mulaisen eliike-edurr?

L2. Mitki seuraavista seikoista vaikuttavat ty6elakkeiden mukaisen vanhuus- ja tyOlcyuytttiml4lselii.kkeen suuruu-
teen?
EntS kansanel:ikkeen suuruuteen?
Vastausvaihtoehdot kortilla :

- Ansaitun palkan suuruus

- Palvelusvuosien lukumiiirl
- Perhesuhteet

- Asuinpaikka
- Tulot ja omaisuus eli*eaikana
- Ei mitaan niistt, eldke aina sama

13. Oletteko selvilla siitl, miten tytSelii"kkeet rahoitetaan? Kuka tai ketka maksavat kustannukset?

t4. Jos Teidzin pitaisi saada lomakkeita tai neuvoja tydeliikkeen hakemista varten, niin mistiihiin Te hakisitte
niita? - Enta misti muualta niit4 lomakkeita voisi saada?

15 Eliiketurvakeskul<sessa pidetaiin rekisterii vakuutetuista. Voiko sielta saada itseaiin koskevia tietoja, jos

haluaa?

L6a (Jos VASTAUS KYTLA) Mita tietoja sielta voi saada?

17. Kuulutteko Te itse nyt niiiden lakien piiriin? - (JOS EI) Oletteko aikaisemmin kuuhrnut? - (JOS KruLIru
TAI ON KU1ILUNUO Kumman eliikelain TEL:n vai LEL:n piiriin?

18a (ELIEI KOSKAAN KIruLUNUT) Mi$ehen q,rystii awelette, etta ette olekoskaan kuuhinut,ndiden tytF
elzikelakien piiriin?

t9 (JOS KtruLtru TAI ON KUULT NUT TYOELAKELAKIEN PIIRIIM Haluaisitreko Te likimiiiiriiisen arvion
ty6eliikkeestin.e ?

N. Miten menettelisitte saadaksenne tietaa sen?

2L. Onkohan Teilla tiedossanne ty6eliiltekorttinne numero?

22. (JOS KORTIN NUMERO ON TIEDOSSA) Olisi varmaan mukava saada tietiii tillainen likimllriiinen arvio
tyeielakkeestihne. Ktrn Teille on tiedossanne ty6elZ&ekortin numero, niin voisimme yhdess6 teyttee tallaisen
lomakkeen.



24a (JOS KYLLA) Mistii olette saanut tietlii sen?

Vastausvaihtoehdot kortilla:
- Kuullut radiosta
- Kuullut TV:sta
- Ty6paikalta, mi$a?
- Kuullut ty6n ulkopuolelta tuttavilta, perheenjiiseniltl yms.
- Selostustilaisuudessa tms.
- Lukenut lehdesttt, miste?

- Esittelylehtisesta, kiertokirjeestii
- Ammatti- yms. yhdistylseste
- Muualta, mistii?

3

23. Voidaanko tytlel?ikelakien mukaan maksaa myds perhe-elaketta?

25a Ketk1 saavat huoltajau kuoltua perhe-eliikettd?
Vastausvaihtoehdot kortilla :

- AIle 16-vuotiaat lapset

- Alle 18-vuotiaat lapset

- Kuolleen vanhemmat
- Seka mies- ette naislesket
- Vaia naispuoliset lesket
- Kaikki ne henkilot, joita edunjettiija on elattzinyt

26a Miten paljon on Teidiin kasittaaksenne nailla perhe-eliikkeille merkitysta perheiden toimeentulon
turvana?
Vastauwaihtoehdot kortilla:
- Hyuio paljon
- Melko paljon
- Melko viihiin
- H1ruin viihiin
- Ei lainkaan

27 (KAIKILLE; NAYTETAAN RUSKEAN KIRJASEN KANTTA) Olettekohairnebmytrtellaisrd:esitetrilTEL jaLEL
tytieliilcelaeista? - (JOS ON NIiHNYT) Teelle kotona vai jossakin muualla? Misse?

8a (Jos KoToNA) orkohan se Teilln viela tallella?

32. (KAIKILIE) Voisitteko tamiin kortin avulla sanoa, onko Teitii huolestuttanut oma tai perheenne toimeentulo,
kun tulette vanhalcsi tai jos mahdolUsesti sitii ennen tulisitte ty6lcyvytt6malai, ja jos oo huolestuttanut, uiin
kuinka paljon?
Vastausvaihtoehdot kortilla:
- Hyvin paljon
- Melko paljon
- Melko vahzin

- Hyvin vah:in

- Ei lainkaan

33. Kua ajattelette ty6ntekijain toimeentulon turvaamista vanhana tai ty6}syvytt6mana, niin onko ty6€laikelaeilla
siinii sulrteessa merkitystii, ja jos on, niin kuinka paljon?
(Vastausvaihtoehdot samat kuin kysymyksessa 32.)
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34, Minulla ou tesse jouliko kortteja, joissa kussakin on mainittu kaksi ominaisuutta. Nyt Teidiin tulisi valita
tiillaisesta parlsta aina se 6anonta, ioka mielestanne paremmin vastaa Teidiin kasitystiinDe tydelakelaeista.
- oikeudenmr:kainen ep6oikeudenmukainen
- zuuriawoinen vilhiiarvoinen
- huomattavan ihmisjoukon etu harvojen etu

- eliikkeet helposti saatavissa elakkeet vaikeasti saatavissa

- elakkeillE suuriarvoiaen merkitys eliikkeet mitettomie

35. Millainen on mielestdnne maamme tiim?iuhetftinen el?keturva. Onko se ..,..
- erittiiin hyv6
- jokseenkin lqrva

- kohtalainen

- viela jolaeenkin huouo vai
- vielakin erittiiin huono?

36. Mikt seuraavista eliiketurvaa koskevista lauseista vastaa parhaiten Teiddn mielipidett:inne?
Vastausvaihtoehdot kortilla :

- Elii}eturva ei ole viela riittave, ja sita olisi parannettava, mutta ensin on hoidettava muita viela tiir*
keempiii loysymylsie.

- Meille on jo tryva eldleturva ja on taysin tarpeetorxta sitii lis4td.
- Elaketurva ei ole vield maassamme riittilve ja sitl piteisi pikaisestl lisate.
- Maamme eliketurva on nyt talla hetkellii riittiivii, eike ole v:ilitonte tarvetta lisate sita.

38. Arveletteko, etta ty6nantajilta ty6elakkeitd varten keraftyja varoja pannaan johonkin rahastoon?

39 Varoja pannaan rahastoon tulevaisuuden varalle. Arveletteko, ett?i tlmi on tarpeellista asioiden hoitami-
seksi?

4Oa (JOS ON TARPEELLISTA) Arveletteko, etta rahasto on sen suunrinen kuin tarvitaankin vai ehka liian
zurui?

4t. Voisitteko mainita zuunnilleen kuinka suuri Suomen vakilulcu on tella hetlella?

42. Enta sahrtteko viell mulstamaan kuka on talla hetkella Suomen piiaministerinii?
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