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].. .]OHDANTO

l-.L. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Tiedotusaineiston tuottaminen ja tietouden levittaminen ty6-
el-iikela insliSdeinnd st;i kuul-uu El-dketunvake skuks en laki seitite i -
siin tehtaviin. Jotta tyoel-SkejSnjestelmii voisi mahdol-l-isimman

hyvin t;iyttti;i sil1e asetetut velvoitteet, on sekd tydel-Hketur-
vaa hoitavien l-aitosten ettS tyoeliikelakien piiniin kuuluvien
yksildiden kannal-ta tlirkeStii saada tyoelSketunva mahdollisim-
man laajal-ti tunnetuksi. Asiallisen tiedon levitt;iminen on

my6s omiaan est;imai;in tunhia ennakkol-uuloia ja asiatonta anvos-
telua, jota saattaa tietiimdttdmyyden vuoksi helposti syntyd.

TyoeltikejAnjestelm;in tiedotus- ja koul-utustoiminta tarvitsee
pynkiessiiiin tavoitteeseensa - ihmisten tiedon tason parantami-
seen - tietoa siit;i, mita ty6el-;ikei;ir:jestelm;istH tiedetSSn,
miss;i vSestonyhmissH ia miss5 asioissa tiedot ovat Puutteell-i-
simmat, mite tiedotuskanavia kaiyttaen tietoja tyoeliikkeistti
panhaiten saadaan jne. Niinpd Ellketunvakeskus p;i5tti jo
vuonna L963 aloittaa sar^jan tutkimuksia, joil-la mitattaisiin
tydeldkelakien tuntemusta yleison keskuudessa sekd siind ajan
mittaan tapahtuvaa kehitystii. K;isi1l-5 oleva tutkimus on sar-
jassa nel j;is. Ensimmdinen tutkimusnapo::tti on vuodel-ta l-965
ja seunaava vuodelta l-968. Kyseisten tutkimusten haastatte-
l-ut on tehty vuosina J-96a ja l-967. Kolmannen tiedon tason
tutkimuksen aineisto on vuodel-ta L9721).

Aikaisempien tiedon tason tutkimusten 1a samalla koko tutki-
mussar^jan tavoitteeksi on asetettu p;itiasiallisesti seunaavien
kysymysten selvittdminen :

- Mita yleisd tiettiei ty6elzikelaeista ja niiden keskeisimmist;i
yks ityi skohd ista?

l-) Tutkimuksen tuloksia ei ole julkaistu napontin muodossa.

KK
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Mit;i tietol-;ihteit;i on k;iytetty tyoel-rikej ;irj estel_maa
koskevan tiedon hankinnassa sekd mite tiedotusvEli-
neit5 keiyttaimaillai yl-eisd miel_uiten toivoo saavansa
ty6eliikej ;inj estelm;i5 koskevaa infonmaatiota?
Kuinka yleiso asennoituu t;imrinhetkiseen el5ketunvaan?
Mitd muutoksia ajan my6t;i on tapahtunut kaikissa
edell5 mainituissa seikoissa?

Ede1lH 1uete11ut kysymykset ovat my6s k;isilld olevassa tutki-
muksessa peruskysymyksiii, Naiiden lisdksi on tiedon tason
tutkimuksissa selvitetty joitakin ajankohtaisia enityisongel-
mia. Teih5n tutkimukseen on l-iitetty joukko miel_ipide- ja
asennekysymyksi.i' joi11a pyniteidn servitteim;idn yJ-eison suh-
tautumista sosiaaliturvaan ja enityisesti el-;iketunvaan sekd
niiden kehittamistarpeeseen. Neim5 kysymykset muodostavat siksi
laajan ja erillisen asiakokonaisuuden, ettii on katsottu asian-
mukaiseksi napontoida ne e::il_lisenai osatutkimuksena.

Toinen aikaisemmista tiedon tason tutkimuksista poikkeava ky-
symysnyhmei on e1;ikeliiisiai koskevat kysymykset, 3oi11a on tan-
koitus servittii;i eliikel-;iisten kokemuksia eldkkeen hakemiseen
riittyvistai kiiytannon vaikeuksista. Naita koskevat tulokset
esitet;itin raportin kohdassa 3.5.

1. 2. Tutkimuksen kasitteista

Ty6elHke ja ansioelSke

El;ikevakuutuksen nimikkeisto ei o]-e teiysin vakiintunut. pu-
hutaan tyoeJ-eikkeist;i, vinkael-;ikkeistei, ansioeliikkeistE jne.
merkityksen vaihdellessa yhteydestri r^iippuen. Nimikkeiden
menkitystd on selvitetty muun muassa vakuutusal-an oppikinjas-1\sdt', jossa ty6eJ-5ke on m;i;i::itelty yleisnimikkeeksi, jonka
piiniin kuuluvat myos valtion ja kuntien el-likkeet. viimeksi
mainittuja nimitetd;in myds virkael-dkkeiksi. Ansioeleikkeet tai
ansiotasoellikkeet on mdtiritel-ty oppikinjassa el;ikkeiksi, joiden
mri5::lit mitoitetaan henkilon ansiotason mukaan. TyoeLeikkeiden

l-) Teivo PentikS.inen: Vakuutusoppi, Helsinki 1979.



?

Liseiksi nditii ovat siten my6s tapatunma- ja l-iikennevakuutus-
elaikkeet. Mainitussa laihteessS on mybs todettu, ettd ty6eleik-
keist;i puhuttaessa niil-l-;i tarkoitetaan toisinaan vain yksi-
tyisen sektorin tyde15kkeitA. Niin ik;idn ansioelHkkeen kdsit-
teen on todettu ol-evan vakiintumattoman.

Haastattel-ulomakkeen kysymysten rajoittuessa koskemaan pdti-
asiassa yksityisen sektonin el-;ikelake ja, ty6nteki jiiin eLtike-
lakia (TEL), lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijdin
el-5kel-akia (LEL), ynittljien el-iikelakia (YEL) ja maatal-ous-
ynittaijien elSkelakia (MYEL) tarvittiin n;iil-l-e l-aeiLIe yksi
yhteinen nimittrijai. T;istii syystH kyseiset lait meisniteItiin
haastattelul-omakkeessa tydeldkelaeiksi. Myoskin tutkimustu-
l-oksia esitett;iessd k;isitetti ty6e),tike ja tydeliikelaki kayte-
t8tin tiissS suppessa me::kityksessS. Vastaavasti tyoeldke j dn-
1este1m511E tar-koitetaan vain kyseisten eldkelakien mukaista
eldketurvaa hoitavaa organisaatiota.

Kdytettdessai kdsitett;i ansioeleike poiketaan jonkin verran
edelki selostetusta mSSrittelytavasta. Ansioeldkkeisiin ei
tdssd tutkimuksessa sis5llytetE tapaturma- ja liikennevakuu-
tusel-;ikkeit;i. Kdsite kattaa sen sijaan kaikki tyo- tai virka-
suhteeseen penustuvat el;ikkeet. AnsioelSkelakeja ovat siten
edel-l-ei Luetellun neJ-jHn tydelSkelain l-isdksi julkisen sekto-
nin eldkel-ait, valtion eleikelaki (VEL) ja kunnallisten vinan-
haltijain ja tydntekijtiin e15kelaki (KVTEL) sek;i endait muut
tydsuhteeseen per:ustuvat e15ke1ait kuten esimenkiksi menimies-
ten ekikelaki (MEL).

Kas itette tydeleikelaitos kiiyteteiain vastaavasti tyoelakelakien
mukaista el-Eketurvaa hoitavista Laitoksista eIi eleikevakuutus-
yhtiOistti, el5kekassoista ja -s55ti6ist;i, Tydeliikekassasta (TEK)
ja Maatal-ousyr"itt;ij ien elSkelaitoksesta (MELA). Ansioeldke-
laitoksilLa tankoitetaan y1-eisesti kaikkia ansioeLdketurvaa
hoitavia l-aitoksia.

Kun on kyseessS tietojen - t5.ssH tapauksessa ty6el;ikejEnjes-
telmiiS koskevien tietojen - tutkiminen, tarkastellaan seuraa-
vassa muutamia siihen liittyviH kdsitteit;i.
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Tiedon laji

Tietoa voidaan tankastel-la keiytt6tankoituksen mukaan ja jakaa
se kolmeen luokkaan: onientoivaan tietoon, kayttdtietoon el_i
praktiseen tietoon sekri viihteell-iseen tietoon. Tutkimukses-
sa tarkastellaan kahta ensiksi mainittua tiedon 1a1ia.
onientoivana tietona voidaan teissS tutkimuksessa pitri;i tie-
toja tydelEkelains;iEddnnostd el-i tydeLdkeraeista ja niiden
sisd116st6. ,rokapSivriisessd eltim;iss6. ta11a tiedolla on 1ei-
hinnai vHlillinen menkitys. Rapontin kohdassa 2. kesitellaan
tdt5 tiedon aluetta.

Kdyttdtietoa on se tieto, jota tanvitaan enilaisista el5mdn-
til-anteista selviytymiseksi. Ty6e1;ikejtinjestelmrin kdytt6tie-
tona voidaan pitiid esimenkiksi tietoa tyoel;ikerakien piiniin
kuulumisesta, tydeleiketunvan ta::kistamiseen tai tydel-rkkeen
hakemiseen liittyvien seikkojen tuntemista jne. Ty6elH.ketie-
don t&t& aluetta tarkastellaan kohdassa 3.

Tiedon taso

Tiedon tason kasitteella pynitaH.n kuvaamaan yleisesti tiedon
mddnS& tutkitussa joukossa tankasteLtavana ajankohtana. Tie-
don taso ei ole staattinen i1mi6, ioka olisi maeriteltH.vissri
kertakaikkisesti, vaan se vaihtelee tietojen jatkuvasti uudis-
tuessa. Tiedon taso on aina jossain mri;inin suhteell_inen kdsite.
on otettava huomioon kenen kannalta tasoa on LH.hdetty mEeirit-
telemE;in. Liseiksi vaikuttaa se, mistd tiedon alueesta on
kysyrnys. Tiedon tason maarj.ttelyssH voidaan ktiyttdd apuna
seunaavia kasitteite:

- veihimmeiistaso
- keskim;iiln5inen taso
- optimitaso
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VShimm;iistaso mddr"itellaen tHssri yhteydessei tiedon tasoksi,
jonka alapuol-eIl-a ei voi o11a joutumatta vaaraan jeede ilman
etuuksia ollessaan oikeutettu niitei saamaan. V5himmtiistiedon
tason maanittelyssli on lShdetty ty6el-;ikeieinjestelmin k5ytto-
tiedoista e1i vakuutetuil-Ie itselleen t;i::keimmtist5 tiedon
1ajista. V;ihimm;iistiedon tasoa tankastelLaan kohdassa 3.6.

KeskimaiH.niiinen tiedon taso on emp.iinisesti todettavissa esi-
me::kiksi l-askemal-la tutkitussa joukossa saatujen tietopiste-
mtirinien keskianvo. T5main tutkimuksen orientoivista tiedoista
e1i tydeJ-SkeLakien ja niiden sisril-16n tuntemisesta on l-aadittu
aikaisempien tutkimusten tapaan tiedon tason mittani, jonka
avulla on laskettu myos tietopisteiden keskianvoja eni vastaa-
janyhmissei. Kyseislti tiedon tasoa tankastellaan kohdassa 2.4.

Tiedon optimitaso voidaan tiissai yhteydessE ymrn5ntetE toivotuk-
si tiedon tasoksi. Tiedon optimitasoa ei napontissa oLe tan-
kasteltu, koska sen m5dr:ittely on enitt5in vaikea - e11ei
peniiti mahdoton - tehtaivei.

Tiedon tarve

Yleisdn tiedon tarvetta vcidaan tankastella kolmen kSsiteparin
avulla:

- absoLuuttinen ja suhteel-1inen tiedon tanve
- koettu ja tosiasiall-inen tiedon tanve
- akuutti ja latentti tiedon t"o,r" 1)

Absoluuttj-sta tiedon tar^ve on sil-l-oinr kun tiedon taso 3aid
a1le mdtiriteJ-1yn veihimrn&istason. Suhteellisella tiedon tar:-
pee11a puoJ-estaan ymmSnnet55n tilaa, jossa tiedon taso i;iai
a1le keskimeiiin;iisen tason.

1) Suominen, Elina: KansaLaisten tiedon tarve.
Yleier.adion PTS-e1in, sa::ja 3/73
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Tiedon tanve on koettua el_i subjektiivista siIloin, kun hen-
ki16 itse kokee tanvitsevansa tietoja jostakin asiasta. To-
siasiallisella e1i objektiivisella tiedon tanpeel_l-a puo1es-
taan ymmEnnetS;in ti1aa, jossa henkil6lt5 voidaan todeta puut-
tuvan tietoja niippumatta hatnen omista tuntemuksistaan. Ai-
kaisempien tutkimusten valossa nEyttHE sil-tai, ett5 koettu
tarve ja tiedon tosiasiallinen taso eiviit ldheskd5n aina vas-
taa toisiaan. Henkilot, jotka ennestiiEn tietEvH.t paljon,
tuntevat tanvitsevansa l-isriei tietoa, kun taas ne, joiden tie-
don taso on heikko, eivH.t tunne olevansa lis5tietojen tan-
peessa. Tiedolla on taipumus kasautua sinne, missE sitd jo
enne stdiin on .

Kolmantena kiisiteparina tiedon tarpeesta puhuttaessa on
iLmenev;i eli akuutti tiedon tanve ja piilevii el-i l-atentti
tiedon tarve. Kulloinenkin el-eimdntil-anne vaikuttaa siihen,
millaiseksi tiedon tarve koetaan. Nuori henkil_6 ei oletet-
tavasti ol-e yhtei kiinnostunut elSkkeistd kuin vanheneva pian
el-Hkkeelle j;irivH ihminen.

1. 3. Tydeltikejdnjestelmiin tiedotustoiminta

Taustaksi tutkimustuloksil-le tar.kastellaan seunaavassa lyhy-
esti yleisoon ja p;i;iasiassa vakuutettuihin kohdistuvaa ty6-
elaiketiedotusta. Vakuutettujen tydel;iketiedotuksesta huoleh-
tivat ensisijassa Eliketunvakeskus, El-;iketiedotustoimisto,
ty6elSkelaitokset ja Ty6elaikelaitosten Liitto, joiJ-La kulla-
kin on oma painopistealueensa.

Ty6eldkeLaitosten ts . e1;ikevakuutusyhti6iden, elaikeseiaiti6iden,
elSkekassojen jne. tiedotustoiminta suuntautuu suuneksi osaksi
omaan asiakaspiiniin, ty6nantajiin sekH ty6paikoiJ_1a tyoeldke-
asioita hoitaviin henkildihin. Ty6elHkelaitoksista Ty6eld.ke-
kassa kohdistaa tiedotusta huomattavassa md.H.r"in my6s suoraan
vakuutettuihin, maatalous-, metsE-, nakennus- ja satamaty6n-
tekijoihin. Samoin MaataLousynittrijien eleikelaitos tiedottaa
suoraan asiakkailJ-een, maanviljeJ-ij<ii1l-e. My6s muiden ty6eld-
kelaitosten toimesta on jossain miiri::in levitetty tyoel;iketietoa
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oman asiakaspiinin liseiksi vakuutetuil-l-e. Enti$nti tiedotuksen
muotona on naiden l-aitosten toimesta jHr:jestetty e15kkee11e
valmennusta. Eltikkeel-l-e val-mentaminen tankoittaa tydel;ike-
tietouden jakamista el-;ikeikeiei 15hestyvi11e, jotka saavat hen-
kilokohtaisen kutsun tilaisuuteen 3a my6s nekiste::iotteen sekit
tiedon siita, miten heid5n elSkkeensii on muodostunut ja kuinka
suuri se on. Teihain mennessii valmennustilaisuuksiin on osal-
listunut joitakin tuhansia vanhuuselaikkeelle siirtyvia.

Vakuutusyhti6iden keskusliitossa toimivat Vakuutusyhti6iden
tiedotuskeskus ja Vakuutusalan koul-utuskeskus jakavat yl"eisen
vakuutustiedotuksen ja -koul-utuksen yhteydessd my6s tietoa
ty6eliikkeistei. Ty6el-tike j ein j estelmtin tiedotuksesta puhuttaes-
sa ei voida unohtaa tydmarlgkina3Snjest6jti, jotka jakamalla
materiaaLia ja j;injest;im;i)"l5 tydel-rikkeitd kasittelevia til-ai-
suuksia tukevat jdnjestelmain tiedotustoimintaa.

Elaiketunvake skus

El-Sketunvakeskuksen tiedotustoiminta 1-iittyi l-970-luvu1la
kiintedsti tydelSkej 5::jestelm;issri tapahtuneisiin muutoksiin
ja uudistuksiin. Naiistai menkittavimmtit olivat ynittejien ja
maataLousynitttij j-en e1;ikel-akien voimaantulo ( 197 0 ) , uusien
eliike-etuuksien, ty6ttdmyyseleikkeen (l-971) ja osaty6kyvyttd-
myyselSkkeen (1973) Iiittaminen el-iike-etuihin sekts vuosikym-
menen puolj-v51-issii tapahtunut ty6el5kkeiden tasokonotus.
My6s perhe-eliike o1i viime vuosikymmenell-e tultaessa viel-ti
melko uusi eliikemuoto, jota ol-i tehtdvii tunnetuksi.

SeitsemiinkymmentSluvulla kohdistettiin ty6el-Sketiedotusta
enemmSn enityisnyhmiin ja enityiskysymyksiin kuin edellisel-l,d
ty6ekikelakien voimaantulon vuosikymmenel-15. Niin sanottu-
jen suunten ikdl-uokkien tull-essa l-970-l-uvu1)-a ty6e1;imai5n on
en;is keskeinen kohderyhmei o1Iut nuor?et tyontekijrit. Alaikdna-
jan poistaminen TEL:n piiniin kuulumiselta 1971- ohjasi tiedo-
tusta samaan suuntaan. Muista er'ityisryhmistit mainittakoon
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el;ikeikdd 1-rihestyvH.t henki16t, Ruotsista pal-anneet siir.tolai-
set, pienty6nantajat sekei asepal-ve]-usta suorittavat nuoret.

Tiedotuksen sis5lto on entistl enemman painottunut tyoei-Eke-
tur"van omakohtaisen valvonnan el-i eleikelakien piiniin kuulu-
misen ehtojen ja nekisteniotteen til-aamisen tunnetuksi teke-
miseen. Taimei on ndkynyt my6s otepyyntdjen voimakkaana
kasvuna koko seitsemiinkymmentdluvun ajan. vuonna Lg70 ti-
lattiin noin 50 000 rekisteniotetta vastaavan luvun oll-essa
vuonna L978 jo 100 000. Vuoden 1979 alkupuoliskolla toimeen-
pantiin ttvanmista el5kkeesit'-tiedotuskampanja. Ty6e1;iketurvan
omakohtaiseen valvontaan kehotettiin lehdist6n, television,
ulkomainosten sekH. julisteiden viirityksel-15.. vuoden aikana
otepyyntdjen mdairH nousi 150 000:een.

Automaattinen nekiste::iotepalveLu aloitettiin kokeiluluontei-
sesti arkuvuodesta L977. Nykyisin nekisteniote lHheteteitin au-
tomaattisesti kaikitre ty6ntekij din eleikel-akien al-aisissa ty6-
suhteissa o11ei11e henkildil-l-e vuoden sisdl-ld tydsuhteen pHdt-
tymisestei. Samoin ensimm;iistii kentaa tydelakelakien piiniin
tulevat henkilot saavat r"ekister-iotteen pyytaimdttii. vuonna
1979 otteita lahetettiin L84 000 kappa1ett6., joiden mukana
seunasi aineistoa tydel-iketurvasta ja sen penusteista.

vuodesta 1974 alkaen El-iiketunvakeskus on osal-listunut sE5nn6l-
lisesti kaupalJ-isiin messuihin ja vastaaviin tapahtumiin.
Messuosastol-l-a asiakkaita on pa)-vel-tu miknofiLmilte siir.netyn
ty6suhdenekistenin avu1la. Henkil6kohtaiset eleiketietonsa
messuilLa tankistaneita on ol1ut 6 000-10 000 kunakin kes5-
kautena.

Enikoistuminen niin asioihin kuin kohderyhmiin on heijastunut
my6s E)-Hketunvakeskuksen esiteval-ikoimaan. vuosina lgzB-1977
muutettiin koko esitteiston nakenne. ryAntekijdn eldke )a
Irittd.jdn eLdke ol-ivat edeLleenkin penusesitteina. N5iden
r"innall-e tuotettiin nelj;i eJ-dkelajin mukaan toimitettua
es itettii, Vanhuue eld.ke, Ty dkyug tt AmA y I eld,ke, Iy dtt1nyy s e Ldke
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)a Perhe-eltike. Lis&ksi toimitettiin enityisesitteita mriiind-
tyi1Le vdestonyhmille. Omat esitteensd saivat nuoret, muissa
Pohjoismaissa tyoskennel-l-eet, oman maan vienastydliiiset,
osaeldkkeeseen oikeutetut sekei Ldaiktsnit.

Esitteit5 puolestaan jakavat ja pitdvrit tanjolla elEkelaitok-
set, pankit, posti, ty6mankkinajri::jest6t ja end5t vi::anomaiset.
Vuodesta 1976 l-ahtien alkoivat myds Kansaneldkelaitoksen pai-
kallistoimistot pal-ve1la ty6elHkeasiakkaita ja jakaa E15ke-
tunvakeskuksen toimittamia esitteitd .

Koko seitsemdnk5rmmentSl-uvun ajan on ty6el-Sketiedotusta tapah-
tunut r^adion ja myds jonkin verran television vailityksell-;i.
TydelHkeasioita on k5sitelty muun muassa nadion ajankohtais-
lHhetyksissiir trsosiaalisessa kinjelaatikossa" ja ileltikeikiiis-
ten palvelu::adiott-nimisessd ohjelmassa, joka l;ihetettiin vuo-
sina 1971-1978. Aiheet ovat keskittyneet tydelHketurvan
penusteisiin, elliketurvan tankistamismahdollisuuteen ja
tydel;ikkeen hakemiseen.

Ty6etrdkelaitosten Liitto ja Elaketiedotustoimisto

Tyoellikelaitosten Liitolla (TELA), joka vuonna 1964 penustet-
tiin lakisliHteistai ty6eldketunvaa hoitavien laitosten yhteis-
el-imeksi., on niin ikddn tiedotus- ja koulrrtustoimintaa. Ty6-
elHkel-aitosten Liiton tiedotustoiminta suuntautuu muun muassa
po1-iittis iin p4&toksenteki j 6ihin j a ammattiyhdistysliikkeeseen.
Liiton toimesta levitetdiin tietoa myds joukkotiedotusviilineiden
kautta toimittamalla ty6el;ikkeisiin liittyv5S uutis- ja antik-
kel-imateriaalia. Alueellisia lehdistdseminaaneja liitto jEn-
jest65 sekts yksin ettii yhteistydssH Eldketunvakeskuksen kanssa.
Liitto julkaisee vuo,sittain ilmestyvain Eld.ke ja muu sosiaal-i-
vakuutus- kinjasen, jonka painos on noin 300 000. E1dkkeelle
siintyvien val-mennustoimintaa vanten on kustannettu kolme
e s itettS.
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El-;iketiedotustoimisto perustettiin Eldketu::vakeskuksen j a Ty6-
elHkelaitosten Liiton toimesta vuonna 1966. Eldketiedotus-
toimiston tehtrivS.nd on viedd ty6e1;iketietoa ensisijaisesti
ammattiyhdistysliikkeen kentaille jdnjestiimdll5 esitelmH- ja
J-uentoapua ammattiyhdistysten tiLaisuuksiin sekd toimitta-
maLl-a uutis- ja tiedotusaineistoa ammattiyhdistyslehdist6lle.
Elriketiedotustoimiston toiminnassa ylitettiin vuonna 1979
ensimmH.isen kennan 30 000 osanottajan raja. Toiminnan tehos-
tuminen on kohdistunut leihinnA ammattiyhdistysliikkeen Luot-
tamushenkil6iden kunssi- ja koulutustoimintaan keskeisimpien
tydmankkinajrinjest6jen kentdssH.. Vaikka Eleiketiedotustoimis-
ton toiminnan varsinainen kohdenyhmd onkin ammattiyhdistys-
liike on tiedotustoimintaa ul-otettu myds eni kansalaisjHnjes-
t6ihin lihinnd tilauspyyntdjen penusteella. EntistE enemmiin
toimistolta pyydetiiEn ajankohtaisia katsauksia myds elcikel;iis-
j ainjest6jen tilaisuuksiin.

1.4. Tutkimusaineisto ja sen analyysi

Otanta ja aineiston edustavuus

Tutkimuksen penusjoukkona on tH.ss& kuten aikaisemmissakin tut-
kimuksissa koko 18-64-vuotias viiestd. Koska alueellisesti
koko vaiest6n kasittilvei satunnaisotos tulisi suhteettoman
kalliiksi, valittiin haastattel-utydn suonittaneen Suomen Gal-
lup 0y:n kuntarungosta haastattelukunnat siten, ettH. otos-
a1uee1la asuva v;iest6 vastaisi eLinkeinonakenteensa puolesta
koko maan vriestdii. Haastattelukuntia on kaiken kaikkiaan 81,
joiden maantieteellinen jakautuminen n5.hdH.dn liitteenE 1
olevasta kartasta.

Tutkimuksen otanta suoritettiin Elaketurvakeskuksen henkitd-
ja ty6suhdenekisteneitH. hyvtsksi kaiyttHen kesdkuussa 1979.
Veiestdnekistenikeskukseen L5hetettiin 8 650 otoshenkildd.
koskeva osoitepyyntd. Saaduista osoitteista noin 3 500 si-
joittui haastattelukunniksi valituille aLueil_le. Lopullinen
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2 500 henkil-6;i keisittEvd otos poimittiin tdstd aineistosta
el-okuussa l-979. Otoksen jakautuninen haastattelukunnittain
ja ld;ineittHin nrihdiilin liitteestli 2.

Otantamenettely vastaa ldhinnts ositettua satunnaisotantaa.
Koska tavoitteena on ve::::ata eni tydeJ-Skelakien piir.iin kuulu-
vien tietoja ty6eJ-dkejrinjestelmdsta, yrittajien e1i YEL:n
piiniin kuuluvien henkil6iden ::iittdvEn edustuksen vanmista-
miseksi poimittiin ynittHjiH suhteessa enetnmrin kuin muita
henkil6itri. Aineistoa analysoitaessa kaytettiin 1uonnolli-
sesti otantasuhteen mukaan painotettuja lukuja.

Otoksen edustavuutta ja haastattelukadon vaikutusta edusta-
vuuteen on tankastel-tu liitteessei 3. Tutkimusaineiston voi-
daan katsoa edustavan perusjoukkoa iiin, didinkielen ja asuin-
alueen suhteen hyvin sekH sukupuolen suhteen vHhintri;in tyydyt-
t8.vE.sti. Kaupungeissa asuvat ovat asuinpaikan kuntamuodon
osalta tutkimusaineistossa yliedustettuina penusjoukkoon
vennattuna. Tutkimustuloksia ta::kasteltaessa kaupungeissa ja
maaLaiskunnissa asuvien tydekiketiedon tasossa ei kuitenkaan
todettu ol-evan eroa, joten yliedustus todennHktjisesti ei ole
vaikuttanut v5.estdn ty6eldketiedoista saatuun kuvaan.

Haastattelulomake

Haastattelul-omakkeen suunnittelussa on lalhdetty siita, ettd
lomakkeeseen sisdl-1ytet3.H.n aikaisempien tiedon tason tutkimus-
ten keskeiset kysymykset mahdoLlisimman ventailukelpoisessa
muodossa. Teknisesti lomake on pynitty laatimaan siten, ett5.
se olisi sekd haastattelujen suorittamisen ettii aineiston
kasittel-yn kannalta mahdol-l-isimman sel-keH.. Ennen haastatte-
l-ulomakkeen viimeisteJ-yei suo:ritettiin Suomen Gallupin toimesta
muutama koehaastattelu l-omakkeen testaamiseksi.
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Haastattel-ulomakkeen kysymykset jakautuvat aihepiineittaiin
ja vastaa3aryhmittain j;irjestyksessii seuraavasti :

1. Kaikkia haastateltavia koskevat kysymykset 1-26

- sosiaali- ja el5keturvaa koskevat mielipiteet
- tydeleikelakien ja niiden sisdllon tunteminen
- tietol;ihteet ja tyoel;iketiedon tarve

2. Aktiivihenkilditd koskevat kysymykset 27-42

el5kelakien piiriin kuuluvuus
tydeliikkeen hakeminen
ty6elSketur:van tankistaminen
ammatt iyhd i stysto iminta

3 . E15.ke1;iisiii koskevat kysymykset 4 3-48

el5kelakien piiriin kuuluvuus
tal-oudeIl inen toimeentulo
ansioel8kkeen hakemiseen liittyneet vaikeudet

Edell-5 lueteltujen lisriksi on eni vastaajaryhmiltd kysytty
tanpeelliset taustatiedot. Rapor:tissa kdsitelt5viit haastat-
telulomakkeen kysymykset ovat liitteen5 4.

Haastatteluj en suorittaminen

Tutkimuksen haastattelutydn suoritti Suomen Ga11up 0y. Haas-
tattelut tehtiin pS5osaksi loka-marraskuussa 1979. Kentt5-
tydta oli tekem5ssd 106 haastattelijaa, jotka perehdytettiin
koulutustilaisuuksissa haastattelulomakkeeseen ja jossain
m;ieinin myds ty6elaike j;ir j estelmaen liittyviin yleisiin asioihin.
Haastattelijoille jaettiin 1is;iksi kinjalliset haastatteluoh-
jeet. Koulutuksen testaamiseksi ja taiydentaimiseksi haastat-
tel-ijoille liihetettiin koulutustilaisuuden j;ilkeen joukko
testikysymyksi;i, joihin heiddn tuli vastata. Vastaukset tan-
kistettiin ja palautettiin takaisin haastattelijoille kommen-
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tein vanustettuina. Testaus todettiin sekli koulutettavien
ettd kouluttaji-en taholta hyddylliseksi ja suullisia ja kin-
jallisia haastatteluohj eita tiiydentiiv8ksi -

Haastateltaville lShetettiin postitse ennen haastattelua
tiedote, jossa kernottiin tutkimuksesta sekii motivoitiin haas-
tattel_un antamiseen. HaastateLtavien tavoittamiseksi tuli
tehdii vaihinteian kolme k;iyntikentaa. Kymmenessli prosentissa
saaduista haastatteluista trind kayntien maksimima;inaiksi ase-
tettu naja ylitettiin. Useimmissa tapauksissa niitti yksi
tai kaksi ktiynti;i. Haastatteluja saatiin kaiken kaikkiaan
I 971, joten kadon osuus on 21 prosenttia otoksesta.

Yleisin syy haastattelun saamatta jii5miseen oIi kielt5yty-
minen. Ndiden syiden osuus katoaineistosta oIi 37 prosent-
tia. Toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille muuttaminen
o1i syyni 26 prosentilla haastattelematta idtineist;i otoshen-
ki16istri. Haastateltavaa ei tavoitettu uusintakSynneistd
huolimatta 21 pnosentissa katotapauksista. Muu syy haastat-
teLematta jiiiimiseen o1i 16 pnosentilla. viimeksi mainittui-
hin sisdltyviit muun muassa matkoiLl-a ol-leet (5 eo), sainaat
(3 eo), varusmiehind tai merellti palvelleet (3 eo) ja kuolleet
( I e" ) henki 16t .

Aineiston alkukcisittely ia tankistus

Haastattel-uvastausten p;iiiasiatlisen koodaustydn aineiston
tietokonekasittetya varten suoritti kolme koodaajaa, jotka
kinjalLisen koodausohjeen lisdksi saivat koulutusta tehtdvan
suorittamiseen. Niiden kysymysten, joiden osalta vastauksia
vennattiin Eliiketunvakeskuksen tydsuhde- ja el,iiketapahtumare-
kistenitietoihin, koodaus suonitettiin erikseen ennen lomak-
keen va:rsinaista koodausta. Esikoodauksen yhteydessd tankis-
tettiin my6s, ettei haastattelijoiden lomakkeell-e tekemiit men-

kinn;it olivat asianmukaisia.
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Aineiston tallentamisen j;ilkeen se tankistettiin koodaus- ja
tallennusvirheiden ldytSmiseksi ja konjaamiseksi. Lisiksi
tar-kistettiin koodien keskin5inen nistiriidattomuus. Aineis-
to oli valmis analyysiS vanten maaliskuuhun 19BO mennessE.

Tilastollinen analyysi ja aineiston penusluokitus

Tutkimusaineisto on anal-ysoitu keytteimaill-d etupd;issH ristiin-
taulukointia. Saatujen prosenttil_ukuerojen menkitsevyyttei
ei o1e tilastollisesti testattu, koska me::kitsevyystestien
antamia tuloksia voidaan luotettavasti tulkita vain painotta-
mattomassa aineistossa.

Ana1yys15 varten on koko aineisto luokiteltu ty6el;ikelakien
piiriin kuuluviin ja tyoetiikelakien ulkopuolisiin vastaajiin.
Viimeksi mainitut henkil6t on ryhmitelty edelleen muiden an-
sioelSkelakien (VEL:n, KVTEL:n jne.) piiriin kuuluviin sekri
ansioeld.kelakien piiriin kuulumattomiin vastaajiin (nm. koti-
aidit ja opiskeli-jat) sen mukaan, mita he ovat lomakkeella
ilmoittaneet ammatistaan ja e1;ikelakien piir:iin kuuluvuudes-
taan. Luokittelu koskee sek;i aktiivihenkiloita etta elake-
I5isvastaajia. Viimeksi mainittuja on yhdeks;in pnosenttia
haastatteluun vastanneista.

Luokittelu tyoelSkel-akien, TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n
piiriin on tehty p;iaiasiassa tydsuhde::ekisteritietojen perus-
tee11a Tarkasteluajanjaksona on keiytetty vuosia l-970-1979
painon ollessa ajanjakson loppuvuosilla. P;i;isiSntoisesti
l-uokitus on tehty voimassa olevan tai viimeisen tydsuhteen
perusteella. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa henkilo on
kuulunut nykyisen tai viimeisen ty6e1;ikelain piiniin hyvin
lyhyen ajanjakson. T5lkiin on luokitus tehty aikaisemman
tyounan pe::ustee1la katsomalla, minkri tydel;ikeJ-ain piiniin
henkilo on kuulunut pisimp;i;in. Mika1i henkilo ol-i kahdessa
tydsuhteessa tai tydsuhteessa ja itsentiisenti ynittSjdnS sa-
manaikaisesti luokitus on tehty sen mukaan, mitA henkild on
lomakkeella ilmoittanut p;iH.asiall-iseksi toiminnakseen.
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Aikaisemmissa yleis6n tydeJ-Sketiedon tasoa koskevissa tutki-
muksissa ei o1e keiytetty hyveiksi El;iketunvakeskuksen nekis-
teneistei saatavia tietoja. Neiin ollen myds luokittelu ty6-
el;iketakien pii::iin kuuluvien ja u1-kopuoJ-isten vastaajien
nyhmiin on tehty yksinomaan lomaketietojen Perusteella. Toisin
sanoen luokitus penustuu vastaaian omaan kiisitykseen ty6elEke-
l-akien pii-::iin kuuluvuudesta sekd vastaajan ansiotydtd ja
ammattia koskeviin tletoihin. Voidaan tietysti kysy;i, miten
ventailukelpoisia edell-isten tutkimusten luokitukset ovat
k;isi11ei olevan tutkimuksen perusluokituksen suhteen. Luoki-
tuksen perustuessa yksinomaan lomaketietoihin se ei tiiysin
vastanne tosiasiallista til-annetta. Esimerkiksi osa vastaa-
jista ei todenniikoisesti oIe tiennyt tydel;ikelakien piiniin
kuuluvuuttaan ja osa11a tyoel;ikelaki on voinut oll-a v;i3n5.

Jotta saataisiin jonkinlainen kiisitys mahdollisten enojen
suur:uusluokasta, vuoden 1979 aineisto l-uokiteltiin ede1lA
sel-ostettuihin luokkiin erikseen lomaketietojen pohjal-ta.
Verrattaessa ttitai luokitusta tyosuhderekistenitietojen mu-

kaan tehtyyn luokitukseen voitiin todeta, ettii 79 pr"osenttia
tapauksista luokittui samalla tavalla. TyoelSketiedon tason
kehitys huomioon ottaen nH.iden eri luokitusten yhteneveiisyys
olisi saattanut o1l-a edell,isi1l;i tutkimusker^noil1a jonkin
verlsan vtihiiisempi. Edell-5 esitettyyn perustuen voidaan kui-
tenkin sanoa, ettii haastatteluvastauksiin pohjautuvat luoki-
tukset edustavat tyydyttdvSsti nekistenitietoihin Pel:ustuvaa
luokittelua tydelSkelakien piiniin kuul-uvien ja ul-kopuolisten
nyhmiin.

Ajal-)-iset ventailut seunaavissa tarkasteluissa on tehty etu-
p55ssH vuoden 1972 tutkimustuloksiin. Joidenkin kysymysten
osal-ta saatuja tuioksia on verrattu myds vuosien 1964 ja 1967

vastaaviin lukuihin. Todettakoon, ettii ventailujen suonitta-
mista haittaa paitsi eri tutkimuske::tolen haastattel-utekniset
enoavuudet my6s lainsziSd;innon huomattavat muutokset tyoeldke-
I eir j estelmSn voimas saoloaikana.
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2. TYOELAKELAKIEN TUNTEMUS

Tyoeliikelakien tuntemista mittaavat kysymykset, joita kasitel-
1ti5n kohdissa 2.1.-2.3., koskevat kaikkia haastateltuja. Koh-
dassa 2.1. tarkastellaan ensiksi haastateltujen tietoisuutta
voimassa olevista el-iikelaeista. Tdm5n j;ilkeen selviteteidn
ty6elHke-etuuksien, vanhuus-, tyokyvyttdmyys-, osatyokyvytt6-
myys-, perhe- ja tydttomyyse)_;ikkeen ja niihin 1;iheisesti liit-
tyvien seikkojen tuntemista kohdassa 2.2. Muut tydeldkelakien
tuntemista mittaavat kysymykset e1i tyoelaikelakien piiniin
kuulumiseen vaadittavia odotusaikoja, ansaitun tyoeliikeoikeu-
den jatkuvuutta sekai eniiitri tyoel-rikkeen mi;in;iyt5rmiseen liitty-
vi5 asioita koskevat kysymykset keisitelleiHn kohdassa 2.3.
Asiakokonaisuuden viimeisen5 kohtana 2.4. kuvataan yl_eison
tiedon tasoa ty6elSkelakien sis;i116n tuntemisessa. Tiedon
tason mittani on laadittu edel_l5 kasitel_tyjen keskeisimpien
kysymysten pohjalta, joten esitys on samalla yhteenveto koh-
tien 2.1.-2.3. tarkasteluista.

2.1. Tietoisuus elikelaeista

Haastateltujen tietoisuutta voimassa ol-evista el5kelaeista
pynittiin selvittlmiirin haastattelulomakkeen kysymykselle B.
Haastatelluille nSytettiin kor:ttia, jossa o1i lueteltuina
3oukko ellikelakej- j- kysyttiin, onko l_ukenut tai kuullut
neiist;i aikaisemmin. Taulukosta 1 n;ihteiviin vuoden 1972
tutkimustuloksen vertailuvuuden anvioimiseksi mai-nittakoon,
ettd kysymys esitettiin tuolloin kahteen kentaan. Ensimmrii-
seen kysymykseen vastattiin vapaamuotoisesti il_man kontin
tukea. Sen j;ilkeen esitettiin uusintakysymys kontin kanssa,
johon annettuihin vastauksiin taul-ukossa nHkyvei tulos perus-
tuu.

Taulukon luvuista on todettavissa, ette kansaneliikeLaista
ja tyoeldkelaeista o1Iaan paremmin tietoisia kuin muista
el5kelaeista. Toisin sanoen panhaiten tunnetaan ne 1ait,
jotka koskevat kaikkia tai hyvin suurta osaa viiestostei.
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Tankasteltaessa ty6elaikelakeja havaitaan, ett5 naiiden o1e-
massaolosta ovat paremmin tietoisia ty6eldkelakien piiniin
kuuluvat vastaajat kuin ulkopuoliset, kun taas muista el5ke-
laeista ovat panemmin pe::i11d tydeldkelakien piiriin kuulu-
mattomat vastaajat. Enot eivtst kaikkien lakien kohdaLla ol-e
kuitenkaan menkittSviri. Positiivisena asiana voidaan pittii
sita, ettti vain pnosentti vastaajista ei ol1ut lukenut tai
kuul1ut yhdestHkdin el-eikelaista. Niin ik;i5n tydeldkelakien
piiniin kuuluvista vastaajista vain kolme pnosenttia ei oll-ut
kuullut yhdest;ik;iH.n ty6elaikelaista.

Taulukko t. Haastateltujen tietoisuus elSkelakien olemassa-
olosta

Kaikki0n kuull-ut tai
lukenut

Tyoeliikelakien
piiriin kuuluvat

%

Ulkopuo-
liset

90

Kaikki
197 2

%%

Ty6el;ikelait:
TEL: sta
LEL: sta
YEL: sta
MYEL: sta
Ei o1e kuullut
t. lukenut mis-
tBtin tydel5ke-
laista

Muut elAkelait l

VEL: sta
KVTEL: sta
KiEL: sta
MEL: sta
LUEL: sta
SpvE: st;i
KEL: sta
Ei ole kuullut
t. lukenut mis-
tti5n eltikelaista

B9

64

64

B1

65

62

62

87

7)_

64

64

91
B1

62

70

1
(1643)

2

(328)
l_

c-e71)

3

91

t_

(1s83)

3 4

45
41
18

30

47

57

83

63

60

22

32

s1
58

84

48

45
l_9

30

47

57

B3

50

40
l-5
27
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Venrattaessa nyt saatuja lukuja vuoden 1972 vastaaviin l-ukui-
hin on tulos yJ-LrittdvH. Viisi l-akia yhdeks;istii on tiedetty
paremmin vuonna 1972 kuin vuonna l-979. Kahden 1ain, LEL:n
ja KEL:n kohdall-a enoa voidaan pitaa menkittiiv5nai. Onko
tietoisuus mainituista laeista vlih5isempiiS tell-a hetkellai
kuin vuonna 1972, vai onko kyseessH. tulokseen vaikuttanut
haastattel-utekninen seikka? Jtilkimmtiinen tulkinta lienee
oikea, si115 tulokset tydeJ-eikel-akien sis;iI1on tuntemista
mittaavista kysymyksistii osoittavat, etteivdt tiedot ylei-
sesti ottaen ole heikentyneet. Tuskin tiiss;ik5;in kysymyksessd
mitean merkitteiv55. heikentymistH on tapahtunut. TodennHkdi-
sesti se seikka, ettii vuonna 1972 haastatel-1ui1ta kysyttiin
el-;ikel-akeja kahdella e::i kys5rmyksellii, on pannut vastaajat
pe::usteellisemmin pohtimaan asiaa, mikii on aktivoinut passii-
vista muistia.

Ty0elSkelakien piiniin kuuluvien vastaa3ien osalta on enik-
seen selvitetty, miten hyvin he ovat ti-etoisia siit;i ty6elti-
kelaista, jonka piiniin heid;it on rekistenitietojen perusteell-a
luokiteltu. Seunaavasta asetel-masta n;ihddain, etta panhaiten
tunnetaan yleensti se tydeJ-;ike1aki, lonka piiniin itse kuulu-
taan. Ainoastaan LEL:n piiniin kuuluvat tekev;it tdssS suh-
teessa poikkeuksen. He ovat kuulleet tai lukeneet useammissa
tapauksissa TEL:sta kuin omasta ty6el;ikelaistaan. Ldhes joka
neljrinneJ-l-e LEL:n piiniin kuuluvalle vastaajalle oma tyde15-
kelaki on vienas.

0n kuuluut tai
lukenut

TEL: sta
LELlsta
YEL: sta
MYEL: sta

Ty6e1-5ke1aki,
TEL LEL

o. o_ob

jonka piiniin kuul-uu
YEL MYELqo.ba

91

73

64

60
( 1116 )

B1

76

56

64

( 204 )

B7

74

96

ol
(21_4)

68
EO

59

96
(10e)

Vennattaessa eni ty6elSkelakien piiniin kuuluvien vastaajien
tietoja toisiinsa havaitaan, ettii panhaiten tyoel5kelaeista
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ovat ti_etoisia YEL:n piiriin kuuluvat vastaajat. Keskimiiiinin
heikkoimrnin ovat penill;i muista kuin omasta tyoeleikel-aistaan
maatalousynitteij 5t .

2.2. Tydeldke-etuuksien tunteminen

Tulosten vertailusta aikaisempiin tutkimustuloksij-n

Haastattelulomakkeen kysymyksellei 9 on selvitetty sita,
miten hyvin tunnetaan tydelHkeJ-akien mukaan maksettavat
etuudet. Eliike-etuuksien tuntemista mittaava kysymys on

kaksiosainen, joista ensimmiiinen g a) on avovastauksinen
ja jSlkimmiiinen 9 b) valintavastauksinen. Haastateltavilta
kysyttiin ensiksi, minkiilaisissa el-Smtintilanteissa tai nil-
laisista eni syistti tyoelSkelakien mukaan voi saada el;iketta.
Kysymykseen vastattiin vapaamuotoisesti, jonka jiilkeen vas-
tauksen oikein ymm;irtiiminen tankistettiin uusintakysymyksel-
1ii nayttdmSllei haastateltavalle konttia, jossa oli lueteltuina
oikeiden etuuksien liseiksi muutama vai5n;i etuus. Haastatelta-
vaa pyydettiin valitsemaan kortilla olleista vaihtoehdoista
ty6el;ikelakien mukaiset etuudet.

Tankasteltaessa ty6elaike-etuuksien tuntemisen kehitystei on

kaikista aikaisemmista tiedon tason tutkimuksista saatavissa
vertailulukuja. Kahdessa ensimmHisessti tiedon tason tutkimuk-
sessa eltike-etuuksien tuntemista selvitettiin yksinomaan va-
lintavastauksisel-1a kysymyksel-Iii. Ede115 mainittuun kysy-
mykseen 9 b) saatuja vastauksia venl:ataankin seunaavissa tan-
kastel-uissa vuosien 1964 ja 1967 tutkimustuloksiin. Ventail-
tavuutta haittaa jossain mai5r:in se, etta kyseisissd tutkimuk-
sissa tydelSkeJ-akien mukaisia etuuksia kysyttiin enikseen
TEL:n 3a LEL:n osalta.

Vuoden 1972 tiedon tason tutkimuksessa esitettiin avovastauk-
sinen kysymys tiismiiLleen samassa muodossa kuin kysymys 9 a).
Avovastauksiseen kysymykseen saatua vastausta ei kuitenkaan
tuolloin tarkistettu valintavastauksisel-la kysymykse)-1ii.
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Avo- ja valintavastausten ventailua

Kiinnitett5k66n t;iss;i yhteydessei huomiota ny6s avo- ja val_in-
tavastausten perusteella saatujen tulosten keskineiiseen pa-
remmuuteen. Kuten seunaavista tarkasteluista havaitaan on
eliike-etuuksien tuntemisessa huomattavan suuni ero avo- ja
valintavastauksisten tulosten vriIill;i. Vain vanhuusellkettd
koskevat tulokset tekeveit tdssd suhteessa poikkeuksen.

Val-intavastauksinen kysymys valmiine vastausvaihtoehtoineen
on avovastauksista kysymystd helpompi, joten etuuksien tunte-
mista osoittavat pnosenttiluvut ovat luonnollisesti korkeammat
valintavastausten perusteell-a vennattuna avovastauksiin. Kon-
tilta on myds mahdol-lista veikata oikea vastaus, vaikkei
asioita tuntisikaan.

Avovastausten tulkinta herdttiiS muutamia kysymyksiE. THnkein
ndistii lienee se, ovatko vastaajat kysymykseen 9 a) vastates-
saan todella tankoittaneet niitd tyoelaike-etuuksia, joita
heid;in on olete.ttu tarkoittavan. Ver.taamalla kysymykseen
9 a) ja 9 b) annettuja vastauksia toisiinsa voitiin todeta,
ettei n5.in oIe asian laita kaikissa tapauksissa. Esimenkiksi
ensinunaiseen kysymykseen rrvanhuudenl, rtianrtr ttt5ysin pa1ve1-
1ut'r tms. vastanneet eivrit kaikki o1e j;ilkimmSisessS kysymyk-
sesse hyveiksyneet vanhuuseleikettE tydelrikelakien mukaiseksi
etuudeksi. Kumpaankin kysymykseen johdonmukaisesti vastannei-
den osur.is vaihtelee el-iike-etuudesta riippuen 7 6-94 pnosentin
vei1i115. Toisin sanoen suurin osa vastaajista on tarkoiftanut
niitd etuuksia, joita heidSn on oletettu tarkoittavan.

Poikkeavatko avo- ja valintavastaukset toisistaan tason suh-
teen? Tdhein pyrit;i5n vastaamaan taulukon 2 lukujen avu11a.
Pelkdsteirin cikeita etuuksia maininneiden vastaukset on er"o-
tettu niist;i vastauksista, joissa on sekti oikeita ettts vdei-
nid etuuksia. Tulosten perusteelLa on todettavissa, ettH
vastausten taso kohoaa huomattavasti siirryttaiess;i avovas-
tauksista valintavastauksiin. rfEi osaa sanoart-vastausten
samoin kuin tdysin vSSnien vastausten osuudet putoavat muu-
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tamaan pnosenttiin ja oikeita etuuksia maininneiden osuudet
selviisti kasvavat. Kortti valintavaihtoehtoineen on aktivoinut
muistamista ja tlissS nimenomaan tiet;imistA. Kontin avu11a
tehdyt arvaukset lieneviit sittenkin poikkeustapauksia.

Taulukko 2 Tydeleike-etuuks ien tunteminen

Ty6e15ke-etuuksien
tunteminen

Avovastaukseen
penustuva tul-os
Kys. 9 a)

Va1 intavastaukseen
perustuva tulos
Kys. 9 b)

1)

Tiesi 1-2 etuutta
oikein, ei vdSniA
etuu\sia
Tiesi 3 tai useampia
etuuksia oikein, ei
vaarraa etuuKsIa
Tiesi 1-2 etuutta
oikein, myos vti;iniei
etuuks ia
Tiesi 3 tai useampia
etuuksia oikein, myds
vri5riii etuuks ia
Vastauksessa vain v5iirlii
etuuksia
Ei osaa sanoa
YhteensH.

2l

46

100
(1e68)

E

16

.) .)

2T

3t

3

100
(1s70 )

B

t_7

1)Su.i-"u.".liikettii ja sairautta yleisesti koskevat maininnat
muodostavat avovastauksissa oman luokkansa samoin kuin ty6ky-
vyttdmyytt;i ja tydkyvyttdmyysel.ikett5 koskevat maininnat
omansa. Sairauteen viittaavia mainintoja ei tesse o1e hyvrik-
sytty oikeiksi vastauksiksi. Sairaus-tyckyvytt6myysmaininto-jen oikeellisuutta koskeva pohdinta on esitetty kohdassa 2.2.2.
Maininnat sukupolvenvaihdos- ja luopumisellikkeistd on ttiss;i
hyvdksytty oikeiksi vastauksiksi. SukupolvenvaihdoselSkett;i
koskevat sd;innokset sisiiltyvdt maatalousynitt;ijien eJ-eikelakiin,
3oten sukupolvenvaihdoselSke on tyde1dkelaiksi maaritellyn
e1;ikelain mukainen etuus. Luopumisel-tike mti;in5ytyy sen sijaan
luopumiselEkelain mukaan. Sek5 sukupolvenvaihdosel-rikettd
ettd luopumiselSkett;i koskevia mainintoja on kolmessa Prosen-tissa vastauksista.
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EdeLLci esitettaan pe?ustuen pannaan seuraaoissa tarkasteluissa
pcidpaino ua1,intauastauksisiin tuloksiin. Tay,kasteltaessa
elcike-etuuksiin Liittytsien erityiskysAmAsten tuntemista on
mukana kulloinkin oain kgseisen eld,ke-etuuden tienneet uas-
taajat. Siten esimerkiksi perhe-elcikkeen edunsaajien tunte-
ntsta tarkasteLlaan kysyngksessci 9 b) perhe-eltikkeen tiennei-
den oastaajien osalta.

2.2.1. Vanhuusel5ke 3a yleinen vanhuuseldkeikai

Vanhuusel2ike

Tiedusteltaes sa haastateltavilta , minkeilais is sa el_2im;intilan-
teissa tai mil-laisista eni syistd tyoeldkelakien mukaan voi
saada eISkettS 69 pnosenttia vastaajista mainitsi vanhuuden,
i;in tai muun vanhuuselaikkeeseen viittaavan seikan. Ta11a
avovastauksisella kysymyksella mi"tattuna vanhuusel5ke tunnet-
tiin yhtd hyvin jo vuonna 1972, si11;i vanhuuselaikkeeseen vii-
tanneiden vastaaj ien osuus oli tuo11oin yhtd suuni.

Vanhuuselaike on siis tuntematon noin kolmasosaLle vastaajista.
Kysynyksen uudelleen esittiiminen kontin kanssa ei merkitt;i-
vdsti muuttanut tul-osta. Kontilta tlimAn e15ke-etuuden val_it-
si 71 prosenttia haastatelluista. Verrattaessa taitei tulosta
vuosien 1964 ja 1967 valintavastauksisiin tuloksiin voidaan
vanhuuseLaikkeen tuntemisen todeta sel-v;isti f-isai.intyneen. Mo-
1emmi1la tutkimuskenroilla kolmasosa vastaajista tiesi van-
huusel5kkeen TEL:n mukaiseksi etuudeksi ja noin viidesosa
LEL:n penusteeJ-1a saatavaksi etuudeksi.

Tarkas teltae s s a vanhuus e l-akkeen tuntemi sta va s taa j aryhmitt;i in
havaitaan, ettd valintavastausten mukaan t5mii etuus tiedetHlin
yht;i hyvin tydelSkelakien piiniin kuuluvien ynittAjien ja
muiden ansioel;ikelakien kuten VEL:n ja KVTEL:n piiniin kuulu-
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Kaikki
L97 2

TydeLHkelakien
piiniin kuuluvat
TEL LEL YEL MYEL

Ansio- Kaikki
el-aike-
l-akien
piiniin
kuul-u-
mattomat

Muiden
ansio-
ekike-
lakien
piiniin
kuuluvat

Avovastau s 9o 9o 9o 9o 9o

7B

75

b

60

o-.o 9o

69 69

(kys. 9 a)
Mainitsi
vanhuuden,
iEn, taiysin
pal-ve1-l-ut
tms.

Val-intavastaus
(kys. 9 b)
Mainitsi
vanhuus-
eldkkeen

68 66 72 65

72 68 75 62 66 7t

vien vastaajien keskuudessa. Heikoiten vanhuuseltikkeest5 ovat
penilJ-5 maatalousyritt5j;it. E::o seunaavaan eli ansioeltikel"a-
kien piiniin kuulumattomien nyhm{;in ei kuitenkaan ole merkit-
tHv;in suuri.

Huomiota kiinnittiiii tuloksissa se seikka, ettd kahdessa vastaa-
janyhm;issa - MYEL:n pii::iin kuuluvien sekd muiden ansioeleike-
lakien piiniin kuuluvien keskuudessa - elSkkeen saamisen edel--
J-ytys ikei, vanhuus, t?iysin paIve11-ut jne. tiedet5ein kolmen
p::osenttiyksikon verran panemmin kuin t5smdLlinen nimike van-
huuselH.ke. Tdm&n epaijohdonmukaisuuden mahdollisena syynti on

se, etta yleisesset kiel-enkiiytdss;i puhutaan usein vain eldk-
kee1le siintymisestS. Vanhuusellike tenmin5 lienee jonkin
verr?an vieras. Luul-tavasti tiedet5d.n suunin piir"tein ne ol-o-
suhteet, joiden val-l-itessa vanhuuselSke mydnnetHHn, mutta ei
osata yhdistHii ntiitii oikeaan nimikkeeseen.
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Yleinen vanhuusel;ikeik;i

vanhuusel;ikei;in tuntemista tarkastellaan vanhuuseleikkeen ko:r-
tilta maininneiden vastaajien keskuudessa. vanhuusel;ikkeestd
tietoisista vastaajista 78 prosenttia tuntee tyoeleikel_akien
mukaisen yleisen vanhuuselskei5n. Koko tutkimusaineistosta
nSiden vastaajien osuus on 56 pnosenttia. Oheisista l_uvuista
n5hddein, ett;i ty6elSkelakien piiniin kuuluvat tuntevat 65
vuoden vanhuusel;ikei5n paremmin kuin ulkopuol_iset vastaajat.

Vuonna 1972 vanhuuseliike tunnettiin jokseenkin yhtd hyvin.
Tuolloin vanhuusel;ikkeen tienneisti vastaaj ista 77 prosenttia
vastasj- oikein elaikeikiiS koskevaan kysymykseen.

Tyoel;ikelakien
piiniin kuuluvat

h

Ulkopuo-
liset

'o

Kaikki Kaikki
197 2

%9o
Yleisen 65 vuoden
vanhuus e 15ke ilin
tienneiden osuus
vanhuus elrikkeen
tunteneista vas-
taaj ista

80 71 ld 77

( 1171 ) (238) (1409) C_083)

Yleisin vinhevastaus on voimassa olevaa eleikeikd.E al-empi ikei.
Tutkitussa aineistossa n;iiden vastausten osuus on 17 prosent-
tia. Mainittakoon, ettS muiden ansioeleikel,akien piiniin kuu-
luvista vastaaj ista per:;iti joka nel- jeis ilmoitti 65 vuotta
alemman elSkeiein. Valtion ja kuntien palvelussuhteissa 65
vuotta alempi elSkeik;i on yJ-einen, joten todenn;ikoisesti
moni niiiden lakien piiniin kuuluva henkilo mainitsi omakohtai-
sen el;ikei;in.

Voimassa olevaa eI;ikeik;ii konkeamman iiin vastanneita on al_1e
pr.osentin. Miehille ja naisill-e eni elHkei5n ilmoittaneita
on kaksi pnosenttia vanhuuseliikkeen tienneistai vastaajista.
Kaksi pnosenttia tutkituista ei osannut vastata esitettyyn
kysymykseen.
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2.2,2. Ty6kyvyttomyys- ja osaty6kyvyttomyysel-dke

Kds itteellinen ta:rkastelu

Tyokyvytt6myyseJ-rikkeen tuntemisen tar"kastelua vaikeuttaa huo-
mattavasti k5sitteelliset ongelmat. YleisessS kielenkdytos-
sii ei suinkaan aina k;iytetai tzism;illistei nimikettd puhuttaessa
ty6kyvyttomyysel;ikkeestei. Er'5s usein esiintyvti tenmi on sai-
nasel;ike. Muitakin ilmaisuja kdytettdneen tydkyvyttomyysel-iik-
keen sijasta.

Ty6kyvyttdmyyttH tarkoittaviksi vastauksiksi on avovastauk-
sessa (kys. 9 a) luokiteltu sek;i tydkyvyttdmyys- ett;i osaty6-
kyvytt6myyselSkkeeseen viittaavat vastaukset. Viimeksi mai-
nittuja o1i vastauksissa siksi vdh;in, ettei katsottu aiheel--
liseksi luokitell-a niitti enikseen. Sairaselaketta sek6. sai-
rautta yleisesti- koskevat rzastaukset ovat omana luokkanaan,
johon ei o1e sisdllytetty selvdsti sainausp;iivdnahaan tai
sainausvakuutukseen viittaavia vastauksia eik8 mydskSSn eni-
tyisesti joitakin yksittaisi5 sainauksia koskevia mainintoja.

Sair"aseliikkeen sekei muiden sair:aus-sanaan viittaavien ilmai-
sujen kdytdn yleisyyttH kuvaa se, etta tutkitun aineiston avo-
vastauksissa esiintyy kyseisiei ilmaisuja 35 pnosentissa ta-
pauksista. LisAksi sek;i tyokyvytt6myyteen ettei sairauteen
viittaava maininta on 17 pnosentissa ja yksinomaan tydkyvyt-
tdmyyteen vii-ttaava maininta 20 pnosentissa vastauksista.

SairaselHkkeeseen tai sainauteen - samoin kuin tydkyvyttdmyy-
teenk&cin - viitatessa ei vastauksissa aina o1e tankoitettu
ty6el5kelakien mukaista ty6skyvyttdmyyselHkettai. Sekaannusta
aiheuttaa enityisesti sair:ausvakuutuslain mukainen sainaus-
priiveinaha. Viitteitri siit3, mita avovastauksill-a on tarkoi-
tettu, saadaan tutkimalla miten j;i)-kimm;iiseen kysymykseen
9 b) on vastattu.
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Taulukosta 3 n;ihd55n, ettli avovastauksessa tydkyvyttdmyyden
ja/tai sainauden maininneista ltihestulkoon kaikki, 92 pnosent-
tia ovat kor:ti1ta vastanneet tyokyvyttdmyys- jaltai osaty6-
kyvyttdmyyseliikkeen. Vajaa puolet, 41 prosenttia on ty6kyvyt-
tdmyysekikkeen lis;iksi valinnut kontilta myos sainausp5ivH.na-
han. Tulos on osoitus siita, ett5 ep;itietoisuus sainausvakuu-
tuslain ja tyoeldkelakien etuuksien er:oista on yleistei.

Avovastauksessa tyokyvyttomyyden jaltai sair"auden mainneista
tdysin oikein tienneiksi voidaan katsoa vain ne vastaajat,
jotka ovat valinneet kontilta yksinomaan tyokyvyttdmyys- jal
tai osatyokyvyttdmyysellikkeen. N;iiden osuus avovastauksista
on 51 pnosenttia. Huomattakoon, ettd niiiden tdysin oikeiden
vastausten osuus on mer"kitteivristi suunempi niiden vastaajien
nyhmdssii, jotka avovastauksessa ovat maininneet yksinomaan
tyokyvyttomyyden ver::rattuna sellaisiin vastaajiin, joiJ-1a
esiintyy vastauksessa sana sainaus joko yksinaiiin tai yhdessii
tyokyvyttomyyden kanssa.

Taulukko 3 Tydkyvyttdrnyysel;ikkeeseen viittavien
oikeellisuus valintavastausten penust

avovastausten
ee11a

Va1 intavastaus
(kys. I b)

Ma init s i
tyokyvyt-
tomyyden

Avovastaus (kys. 9 a)
Mainitsi Mainitsi Kaikki
ty6kyvyt- sairauden
t6myyden
Ja saarau-
den

o- o, o-l'o'o9c

Mainitsi tyokyvytto-
myys- jaltai osaty6-
kyvyttomyys elSkkeen
Mainitsi ty6kyvytt6-
myys- jaltai osaty6-
kyvyttdmyyse liikkeen
s ekd sai::ausp.iiv5r^ahan
Ma inits i sai::auspiiivai-
r^ahan
Ei maininnut mitean
ede115 olevista etuuk-
s ista
Yhteensei

66 40

54

4B

41

6

100
(678)

sl_

41

4

100
(1r+35)

3

3

)J E 4

100
(401)

100
(3s6)
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Tyoel;ikelakien mukainen tyokyvyttdmyysel;ike voidaan sekoittaa
paitsi sainauspaiivdrahaan myds tapatur:mavakuutuslain etuuk-
siin. Avovastauksessa tapatunmaan tai loukkaantumiseen viit-
taavat vastaukset on luokiteltu omaan luokkaansa. Naita esiin-
tyy 13 prosentissa vastauksista. Ovatko avovastauksessa ta-
paturman maininneet henkildt tankoittaneet tydkyvyttdmyyselei-
kett6. vai jotain muuta etuutta? Vastausta trih;in kysymykseen
on haettu tutkimal-l-a niitS avovastauksia, joissa on viitattu
tapaturmaan mainitsematta tydkyvytt6myytt;i tai sair"autta.

Tutkituista 50 vastaajasta noin nel-jiisosa, 26 pnosenttia on
jSlkimmeiisessa kysymyksessii vastannut vain ty6kyvyttdmyys-
el;ikkeen. Noin joka kymmenes, 11 prosenttia tutkituista on
valinnut kontilta yksinomaan tapatunmakorvauksen ja leihes
kaksi kolmasosaa, 61 pnosenttia on vastannut tydkyvyttdmyys-
elSkkeen lis;iksi joko tapatunmakor:vauksen, sainauspEiveinahan
tai molemmat. Tapatunman maininneista vastaajista on ndin
o11en yksinomaan tydkyvytt6myysel;ikettd tarkoittaneita henki-
l-6ita selvdsti v;ihemmiin kuin sainauden tai tydkyvyttdmyyden
maininneista vastaaj ista.

Ty6kyvytt6myyseJ-5ke

Ve::rattaessa tyokyvytt6myyselSkkeen tuntemista vuosien 1972
ja 1979 avovastausten penusteel-Ia voidaan edel-1E esitettyyn
viitaten sanoa, ettd luotettavin tyokyvyttomyyselSkkeen tun-
temisen mittani tdssS kysymyksessii on tyokyvyttdmyyteen tai
tydkyvyttomyyseliikkeeseen viittaavat vastaukset. T;imtin
vuoksi seunaavaan asetelmaan on otettu mukaan vain ne avo-
vastaukset, joissa esiintyy kyseisiei ilmaisula. Luvuista
nlihddrin, ettei ty6kyvytt6myyseJ-rikkeeseen viittaavien vastaus-
ten osuus on 11 pnosenttiyksikk6ei pienempi vuonna 1979 kuin
vuonna L972. Lukujen per:usteel-Ia ei voida vanmuude1la peiei-
teJ-1-ii, ettri tyokyvytt6myyseLdkkeen tuntemus olisi taantunut
seit semS.nkymmenteiJ-uvun aikana . Avovastausten ventailtavuuteen
vaikuttanevat heikentiivdsti paitsi jo ede11d todetut seikat
myos haastatteLutilanteeseen sekd aineiston kH.sittel-yyn liit-
tyv5t tekijHt.
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Avovastau s 9o 9o 9o 90

Tyoel.ikelakien
piiniin kuuluvat
TEL LEL YEL MYEL

Ansio- Kaikki
eliike -
lakien
piiniin
kuulu-
mattomat

o, o-o?

Muiden
ans io-
el-eike-
lakien
piiniin
kuuluvat

'o

Kaikki
197 2

-i)

49

(kys. 9 a)
Mainits i
tyokyvytto- 36 40 47 44
myyden
Valintavastaus
(kys. I b)
Mainits i
ty6kyvytto- 85
myysel6.kkeen

87 87 B0

38

90

34 JU

B3 B6

Valintavastausten perusteella tydkyvyttomyyselSkkeen ty6eldke-
etuudeksi tietd;i 86 pnosenttia kaikista vastaajista. Etuuden
taiysin oikein tunteneiksi voitaneen katsoa edellit mainituista
ne vastaajat, jotka eivrit o1e hyv;iksyneet kor"tilta sainauspdi-
vdnahaa eiv;itkei tapatunmakonvausta. NEiden vastaajien osuus
koko aineistosta on 37 pr.osenttia. Tydkyvyttdmyyseliikkeen
osittain oikein tienneitai on ndin o11en loput 49 prosenttia.
Todenniikoisesti he tiethvdt suurin piirtein, mist8 etuudesta on
kysymys, vaikka tiismdllisesti oikeata vastausta ei o1e osattu
antaa.

Tankasteltaessa valintavastauksia ansioeleikelakien piiniin
kuuluvuuden mukaan nShdiiiin, ettd parhaiten ty6kyvytttlmyys-
eliikkeen tiet;iveit muiden ansioel-Hkelakien kuten VEL:n ja
KVTEL:n piiniin kuul-uvat vastaajat ja heikoiten tydeliikelakien
piiniin kuuluvat maanviljelij;it. Viimeksi mainittujen tiedot
eiv;it kuitenkaan ol-e ansioelSkelakien piir"iin kuulumattomien
vastaaj ien tietoja menk-itt;iveisti veihdisemmHt.

Vemattaessa tyokyvyttdmyysel;ikkeen kysymyksessli 9 b) tiennei-
den osuutta vuosien 1964 ja 1967 tutkimusten valintavastauk-
sisiin tuloksiin voidaan sanoa, ettii tietoisuus tydkyvyttd-
myyseliikkeestd on lisei;intynyt. TEL:n mukaiseksi etuudeksi
tydkyvyttdmyysel;ikkeen val-itsi kortilta vuonna 196r+ 32 p::o-
senttia ja vuonna 1967 54 prosenttia tutkituista. Vastaavat
luvut LEL:n osalta olivat 20 ja 25 pnosenttia.
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0 s aty6kyvyttomyys eltike

Osatyokyvyttomyysel5ke tuli voimaan vuoden 1973 alusta.
Etuuden tuntemista kartoitetaan n;iin ol1en ensimmdistii
kentaa. 0satyokyvyttdmyysel-;ikkeen valitsi kontil-ta 43 p::o-
senttia kaikista vastaajista. Etuuden tiiysin oikein tien-
neiksi katsotaan myos osatyokyvyttomyyseliikkeen osal-ta net
jotka eiveit ole maininneet sairauspiiivdt-ahaa eivdtk;i tapatun-
makonvausta. Ndiden vastausten osuus koko aineistosta on 17

prosenttia. L;ihes poikkeuksetta osatydkyvyttomyyselakkeen
vastanneet henkil6t tiet;ivdt rnyos tyokyvyttdmyyselHkkeen.

Tyoel-rikelakien
piiriin kuuluvat
TEL LEL YEL MYEL

Muiden
ansio-
eleike-
lakien
piiniin
kuuluvat

Ansio- Kaikki
eliike-
lakien
pi in iin
kuul-u-
mattomat

Val-intavas-
taus
(kys.9 b)
Ma init s i
osatyoky-
vyttdmyys-
el-Akkeen

oo,o-o,

41 45 54 49 44 37

90

43

9o

Panhaiten osatydkyvyttomyyselSkkeen tuntevat YEL:n pii-rrin
kuuluvat ynitt;ijait. Toisin kuin tyokyvytt6myysel;ikkeen koh-
da1la maatalousynitt;ijHt ti-etdvdt ede115 mainittujen ohell-a
muita vastaajanyhmi;i panemmin osatydkyvyttomyyseldkkeen. Te-
h;in vaikuttanee se, ettA osatyokyvyttdmyyseltikel-5isi5 on

suhteellisen paljon maatal-ousynittdjien keskuudessa rre::rat-
tuna muihin nyhmiin. Vlhiten tunnettu osaty6kyvytt6rnyyseldke
on lakien piiniin kuulumattcmien vastaajien keskuudessa.
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2.2.3. Penhe-eI;ike ja elaikkeen saajat

Penhe-e15ke

Vanhuus- ja tyokyvyttomyysel-aike ovat kuul-uneet tydelaikel-akien
perusteella maksettaviin etuuksiin ty6e1;ikejeinjestelmlin alus-
ta lukien. Penhe-e15ke liitettiin tyoelSke-etuuksiin vuoden
19 67 aLussa. Tiimiin e1;ikeJ-a j in tuntemista selvitettiin ensim-
m5.isen kennan jo saman vuoden kevei511d haastatel-Lussa tutki-
muksessa. 0n luonno11ista, etta perhe-elaikkeen tuntemus ol-i
viel5 tuolloin vennattain v5hdistS. TEL:n mukaiseksi etuu-
deksi perhe-elakkeen valitsi kontilta joka viides ja LEL:n
penusteella maksettavaksi etuudeksi joka kymmenes vastaaja
vuonna 1967.

Vennattaessa pe::he-eliikkeen vuonna 1967 tunteneiden osuuksia
ktisill;i olevan tutkimuksen val-intavastauksiseen tulokseen voi-
daan penhe-eleikkeen tuntemisen todeta lisaiSntyneen. Kysymyk-
sessd 9 b) perhe-eldkkeen tyoeliikelakien mukaiseksi etuudeksi
mainitsi 44 pnosenttia haastatelluista. Tietoisuus penhe-
e1H.kkeestH. vaihtelee vastaajanyhmitt5in siten, ettd YEL:n
piiniin kuuluvat vastaajat ovat muita panemmin peni1L;i penhe-
ekikkeen olemassaolosta. Toisel-l-e sijalJ-e sijoittuvat muiden
ansioeliikelakien kuten VEL:n ja KVTEL:n piiniin kuuluvat vas-
taajat. Heikoimmat ti-edot t;issA kuten useimmissa muissakin
kysymyksissa on ansioelSkel-akien piiniin kuulumattomilla vas-
taajill-a. Eno LEL:n piiniin kuuluvien nyhmAein ei kuitenkaan
o1e menkitt;iva.

Vaikka tietoisuus perhe-el5kkeestE vuosien 1979 ja l-967 tul-os-
ten valossa on selviisti kasvanut, nliin ei voida sanoa verrat-
taessa vuosien 1979 ja 1972 avovastauksisia tuloksia kesken;iiin.
Perhe-el-aikkeen maininneiden osuus on jopa pienentynyt seitse-
mri115 pnosenttiyksikolki tankastel-tavana ajanjaksona. Teht5es-
sri pts;iteJ-miii avovastausten penusteella on muistettava, ettli
sek5 haastattelutilanteeseen ettti saatujen vastausten l-uokit-
teluun liittyy tekijoitd, jotka saattavat jossain meiH.nin hei-
kent;iii vertailtavuutta.
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1e ja orvoil-
Ie)

L2 12 14 14 19

50 38

6 l_3 20

44

Valintavastaus
(kys. 9 b)
Mainitsi per^- 43 40 54 43
he-e15kkeen

Penhe-,e15kkeen voimassaoloaikaan nd.hden etuudesta tietdmdttd-
mi5 on h5mmeistyttHvtin paljon. Vallntavastausten mukaan vH.h5.n

yli puolet haastatelluista ei tiedH penhe-eJ-Ekkeen kuuluvan
tyoel5ke-etuuksiin. Tilanne edunsaajien kannalta ei kuiten-
kaan ole niin huolestuttava kuin saattaisi olettaa, silj-ii pen-
he -eldkkeeseen o ikeutetuille henkil-6i1te l-dhetetHEn ElHketunva-
keskuksesta kehotus hakea eldkettli, mikaili he eiviit ole sitii
tehneet. Tiedotuksen avu11a tulisi kuitenkin pdlistd siihen
tavoitteeseen, ettd tydelEkelakien mukaiseen penhe-el&kkee-
seen - samoin kuin muihinkin elEke-etuuksiin - oikeutetut
henkil6t ovat tietoisia oikeuksistaan ja osaavat eldkettH oma-
aLoitteisesti hakea.

Penhe-el6kkeen saajat

HaastatteLul-omakkeen kysymyksel-1d l-l- on pyr"itty selvittEm55.n
penhe-e15kkeen edunsaajien tuntemista. TankasteLussa ovat
mukana vain penhe-eldkkeestd tietoiset el-i valintavastauksessa
penhe-elHkkeen maininneet henkiL6t.
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Edunjattajien puolisoista penhe-el&kkeeseen ovat oikeutettu-
ja tietyin edeJ-lytyksin vain naispuoliset l-esket. Edunsaajia
on t5mtin vuoksi kysytty enikseen miehen ja naisen jeiLkeen.
Lapset ovat oikeutettuja penhe-eleikkeeseen samoin penustein
sekri isdn ettd ;iidin kuoltua. Oikein vastanneiden osuudet
ndhdddn seuuaavasta asetelmasta.

Penhe-eldkkeen edunsaaj at Oikein vastanneet penhe-e1dk-
keestei tietoisten vastaajien
ryhm5ssE
Osuus penhe-eldk- Osuus koko
keest5 tietoisista aineistosta
vastaa3 ista

9o 9oMiehen j illkeen:
- leski aina, jos on ala-

ikaiisiai lapsia
- 40 vuotta triyttrinyt Ieski,

vaikkei olisi alaikEisiei
laps ia
al-le 18-vuotias lapsi
lapsi 21 ikH.vuoteen saakka,jos on tydkyvyt6n

Naisen jElkeen:
- aIle l-8-vuotias lapsi
- lapsi 21 ikdvuoteen saakka,jos on tydkyvyton

6

38

26

39

22

L7

1l_

).7

l-0

10
( 1e 71)

J

23
(87s)

Naislesken oikeuden penhe-eI5,kkeeseen siinH. tapauksessa,
ettei on alaikitisiS J-apsia, tiet55 38 p::osenttia penhe-eleik-
keestH tietoisista vastaajista trim;in osuuden ollessa koko
aineistosta 17 pnosenttia. L5.hes joka neljas tutkituista,
23 pnosenttia on siin;i kSsityksessH, ettii my6s miesleskeIld,
jo11a on alaiktiisiti J-apsia, on oikeus tydelrikelakien mukaiseen
penhe-e15kkeeseen.
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Vain hyvin harvat tiet5vlit sen, ettS l-apseton 40 vuotta ttivt-
t;inyt leski on tietyin edellytyksin oikeutettu saamaan penhe-
e15kett5. 0ikean vastauksen tdhein kohtaan antoi vain kuusi
prosenttia tutkituista. Lesken oikeudesta perhe-eliikkeeseen
onkin runsaasti viiiriS k;isityksiS. Pe::he-e15kkeen tienneis-
tE vastaajista noin loka toinen on sit5 mieltA, ettE nais-
l-eski on aina oikeutettu saamaan perhe-eJ-eikett5. Miesl-es-
kil_l-e perhe-el-akettS kaikissa tapauksissa ehdotti 1-3 pnosenttia
tutkituista. Joka viides perhe-el-iikkeen tienneistri on sit:i
miel-tri, ettii tyokyvytdn naisleski voi saada miehen jiilkeen
el-:ikett5. V;ihiivaraisuuden eldkkeen saamisen pe::usteeksi nais-
leskell-e hyvaiksyi 1-6 pnosenttia tutkituista. Miesl-esken osalta
nH.ma p::osenttiluvut ovat muutamaa prosenttiyksikkod pienemmSt.

Penhe-el-iikkeeseen oikeutettujen 1-asten yliik;irajasta on pa1-
jon ep;itietoisuutta vastaajien keskuudessa. Penhe-ekikkees-
tri tietoisista vastaaS ista l-aihes joka toinen ilmoitti, ettai
isdn kuoleman j;ilkeen al-l-e 16-vuotias J-apsi on oikeutettu
saamaan penhe-el;ikettai. Runsas kolmannes tutkituista il-moit-
ti saman ikanajan Sidin jtilkeen saatavan perhe-elakkeen osal.ta.
Yleisen penhe-e1;ikelain (PEL) mukaan penhe-elSkkeeseen cvat
oikeutettuja al-1e 16-vuotiaat lapset, joten sekaannus iktina-
j ois sa on ymmii::::ettdv;i.

T;iysin oikean vastauksen - a1l-e l-8-vuotias l-apsi - antoi
miehen osalta kysyttdessii 26 pnosenttia pe::he-el-eikkeestd
tietoisista vastaajista, mika on l-l- prosenttia koko aineistos-
ta. VastaavastL 22 pnosenttia perhe-el-Skkeestd tietoisista
e1i joka kymmenes haastateltu henkiLo vastasi oikein t5hein
kohtaan kysytt;iessH edunsaajia naisen j51keen. Vain muutama

prosentti tutkituista il-moitti ik;i:rajaksi 20 vuotta.

Panhaiten tiedet;iEn se, ettti edunjettajein kuol-lessa tyokyvyton
a1l-e 2I-vuotias 1-apsi on oikeutettu penhe-el5kkeeseen. Miehen
osalta kysyttiiess;i tiimiin tiesi 39 pnosenttia ja naisen osalta
23 pr"osenttia pe::he-el5kkeest;i tietoisista vastaai ista vastaa-
vien osuuksien koko aineistosta ol-Lessa J-7 1a 1-0 pr:osenttia.
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Tyoel-eikelakeihin kuuluvaksi s;i;inn6kseksi yhdistetdHn vansin
usein yleisen penhe-e15kelain kohta, jonka mukaan a1l-e 21-vuo-
tias lapsi on oikeutettu penhe-ellikkeeseen, ios hrin opiskelun
vuoksi ei voi hankkia elatustaan. Miehen osalta kysyttEessd
t;itai mieltr ori 46 pnosenttia ja naisten osalta 27 p::osenttia
perhe-el;ikkeest;i tietoisista vastaaj ista.

Ede115 jo todettiin penhe-el;ikkeen vaihliinen tuntemus. Sama
koskee myos penhe-el-eikkeen edunsaajia. Vei;iniri kasityksie
on nunsaasti, eiv;itkei tydelSkelakien piiniin kuul_uvien tie-
dot teissci suhteessa osoittautuneet ulkopuolisten tietoja pa-
nemmiksi.

2.2.4. Tyott6myysellike ja ty6ttomyyseleikeik5

Tyottomyyse 1;ike

Tyottomyysel5ke liitettiin tyoelaike-etuuksiin vuoden 1971
heindkuussa. E1;ikelajin tuntemi-sta mitattiin ensimmiiisen
kenr^an vuoden 1972 tutkimuksessa. Tyottdmyyden ty6elE.kkeen
saamisen penusteeksi mainitsi avovastauksessa tuolloin 1l-
pnosenttia haastatelluista. Seitsemiin vuotta myohemmin vas-
taava p::osenttiosuus on jokseenkin sama ollen 12 pnosenttia.
N;iiden tulosten mukaan tietoisuus ty6tt6myyselaikkeestd on
yhtri vdh;iist5 nyt kuin l-ain voimaantulon aikoihin. Toistet-
takoon myos taiss;i, ettii pei5telmien tekeminen avovastausten
penusteella on jossain m;ieirin epitvanmaa.

Valintavastauksisessa kysymyksess;i 9 b) on ereiSnei vaihtoehtona
tydttomyysavustus, joka saatetaan helposti sekoittaa ty6tt6-
myysel;ikkeeseen. Avovastauksessa tydttdmyyden maininneista
vastaajista t5ysin oikein tienneiksi katsotaankin ne henkiJ-dt,
jotka valitsivat kortilta ainoastaan tydtt6myysel;ikkeen.
N;iin tulkiten avovastauksista tdysin oikeita on 52 prosent-
tia. Osittain oikein tienneinri voidaan pitdd niitai ty6tt6-
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814L2
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39 J6
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39
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myyden maininneita vastaajia, jotka hyvtiksyivat kontilta
ty6eJ-iike-etuuksiksi sekii tyottdmyysel5kkeen ettii tyott6myys-
avustuksen. Tdhein nyhmii;in kuuluu 24 pnosenttia avovastauk-
sessa tyottomyyden maininneista haastatelluista. Loput avo-
vastauksista voidaan tulkita kokonaan v;i5:riksi.

TiedusteLtaessa tyoeliike-etuuksia kontin kanssa t;iysin oikean
vastauksen, vain ty6ttomyyselSkkeen maininneita on 25 pnosent-
tia kaikista haastatelluista. 0sittain oikean vastauksen k5-
sitt;ien sekd tyottomyyselSkkeen ettd tydttdmyysavustuksen
antoi 14 pnosenttia tutkituista. Tyottomyysel-Skkeen val-itsi
kortilta n;iin ol1en 39 pnosenttia haastatelluista. Ventailu-
kohdetta t5l-l-e valintavastauksiselle tuloksell-e ei ole aikai-
semrnista tutkimuksista, joten arviota tyottdmyyseldkkeen tun-
temisen kehityksestai ei talta osin voida esitt5.i.

Tankastel-taessa eliike-etuuden tuntemista vastaajanyhmittdin
havaitaan, ettei siinei ol-e kovinkaan suur:ia enoja eni nyhmien
vril-il-l-;i. Tydttdmyysel.ikkeest;i tietoisten osuus on jonkin
vel?ran pienempi maatalousynittdjien keskuudessa muihin nyh-
miin vernattuna, Eno tyoel;ike1-akien ul-kopuol-isten nyhmien
vastaaviin osuuksiin ei kuitenkaan o1e menkitteivei.
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Tyottdmyys elaike ikri

Tydttdmyysel-Skkeen ik;iraja o1i 60 vuotta l_ain voimaantulosta
vuoden 1978 heinH.kuuhun saakka. Tuoll-oin se tilapiiisesti
alennettiin 58 vuoteen, jota ik;ina3aa sovellettiin vuoden
19 7 9 J-oppuun. Kyseisen vuoden syksyllri p;i;itettiin alentaa
tyottomyysel;ikkeen ik;irajaa edelleen siten, ettH vuoden l_gB0
alusta lukien 1925 tai sitd ennen syntyneet ovat oikeutettu3a
saamaan tyottomyysel;ikettei laissa maaritel-1yin edellytyksin.
Lain muutosta kaisiteltiin lehdist6ss;i samoihin aikoihin, kun
haastattelut keiynnistyiv5t. Esimenkiksi eneieissd peiiv5leh-
dessd o'1 i otsikkona 6.9.1979 I'Tyott6myysel;ikkeen ikdraja
55 vuotta". Niimei ajankohtaiset uutiset ovat saattaneet jaada
lukijoiden mieliin ja vaikuttaa siten annettuihi-n vastauksiin.

TyottdmyyseldkeikdS koskevaan kysymykseen tHsmrilleen oikea
vastaus on haastatteluhetkellri voimassa ol1ut 5B vuoden ikd-
na j a. TydttcimyyselskkeestA tietoisista vastaaj ista taimiin
i5n tiet55 27 pnosenttia osuuden ollessa koko aineistosta 11
prosenttia. Taulukon 4 luvusta neihddin, ett5 ty6elAkelakien
piiniin kuuluvien vastaajien ja ulkopuolisten tiedoissa ei o1e
merkittaviiii eroa.

Taulukko 4 Tyottdmyysel;ikkeen alaikArajan tunteminen tydttd-
myyseliikkeen tienneiden vastaajien ryhmaiss;i

Tyt5ttdnryys-
e1;ikkeen
a laikdraj a

TyoelSkelakien
piiriin kuuluvat

o-6

Ulkopuo-
1 iset

Kaikki

90

55 vuotta
58 vuotta
60 vuotta
6 3 vuotta
Ei osaa sanoa
Yhteensri

r+4

15
7

7

100
(6sl_)

36

l-9

4

I
100

(r27 )

43
a1

fE1J

7

I
100

(77 B)
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Ty6tt6myyselSkeiiin tienneiksi voidaan katsoa my6s 55 vuoden
iktinajan ilmoittaneet vastaajat, sil-l-d kuten edell-li todettiin
ikeinajan alentamisesta kinjoitettiin pdivail-ehdissii vuoden
1979 jeilkipuoliskol-Ia. Entis haastateltava l-iittikin vastauk-
seensa huomautuksen muutoksen voimaantul-osta. Uuden alenne-
tun ikdnajan tienneitS on pen5ti 43 pnosenttia tydttdmyysellik-
keestii tietoisista vastaajista. Koko aineistosta viimeksi
mainittujen osuus on 17 pnosenttia.

AJ-kupereiisen 60 vuoden ikairajan vastanneita on L5 prosenttia
tutkituista eli kaikista vastaajista kuusi pnosenttia.

Tydtt6myyselHkeikdrajaa kysyttiin my6s vuoden 1972 tutkimuk-
sessa. Tuol-loin voimassa ol-leen 60 vuoden ::ajan tunsi vain
l-5 vastaajaa el-i prosentti tutkituista. Vennattaessa tHtH
tuLosta edelld kennottuihin tul-oksiin on todettava, ettli
ty6tt6myyselskkeen alaiktsnaia tunnetaan ta1la hetke115 sel-
viisti panemmin kuin seitsemHnkymmentiiluvun alkupuolel-J-a.
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2.3. Tydekikelakien er5iden yksityiskohtien tunteminen

seunaavassa tarkastellaan tyde)-rikeJ-akien keskeisten yksityis-
kohtien tuntemista. Kasiteltavist;i kysymyksist.i osa on toi-
sintoja aikaisemmista tiedon tason tutkimuksista, osa uusia
ensimmd.istii kertaa esiintyvi;i. Tankasteltavina ovat ensiksi
tiedot tydel;ikelakien piiniin kuul_umiseen vaadittavista odo-
tusajoista e1i tiedetii;inkd, miten pian ty6suhteen tai y:ritys-
toiminnan alkamisesta kuulutaan el-5kel_akien piiniin. TEmEn
jSlkeen tarkastellaan el;ikeoikeuden jatkuvuuden tuntemista
sek5 er.iiit5 tyoeld.kkeen suunuuteen liittyvi5 kysymyksiE.

TydeJ-;ikelakien piiriin kuulumiseen vaadittavat odotusajat

Ty6ekikelaeissa maariteltyjei odotusaikoja kysyttiin valinta-
vastauksisilla kysymyksilla 14 ja 15. Taul-ukon 5 tul-oksista
havaitaan, ettei tydelSkelakien mukaisia odotusaikoja tunneta
kovinkaan hyvin. Panhaiten tiedet.irin se, ett5 LEL:n piiriin
kuulutaan heti. T;imainkin tietei5 vain nunsas nel-jdnnes, 28
prosenttia haastatel-luista.

Taulukko 5 Tyoel;ikelaeissa maar"itel-tyj en odotusaikoj en
tunteminen tyoeldkelakien piiriin kuuluvuuden
mukaan.

Odotusaika TyoelSkelakien
piiriin kuul-uvat
TEL LEL YEL MYEL
9o9o9o%

Ulkopuo- Kaikki Kaikki
liset

'o ,o

l-97 2

%

TEL: 1 kk
LEL: kuulu-
taan heti
YEL: 4 kk
MYEL: 4 kk

21 19 27 13 16 19 4

29 32 44 32

3283
2231

(111s ) ( 204 ) ( 214 ) (109 )

19
2

t_

(328)

l6

3

2

(1970)

22

1

1

c_583)
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Tietoisuuden LEL:a koskevassa kysymyksessei ei my$sk;iiin voj-da

katsoa lisHiintyneen, sil1;i jo vuonna l-964 oikean vastauksen
LEL:n odotusaikaa koskevaan kysymykseen antoi 29 prosenttia
tutkituista. Tulos on y115tt;iv5, kun tiedettian, ettei LEL:a
koskeva stiEnn6s o1e muuttunut tankasteltavana ajanjaksona.
Kysymys esitettiin t5smeill-een samassa muodossa vuosien l-979
ja 196a tutkimuksissa. vuoden 1972 haastattelulomakkeessa
kysymys o1i sen sijaan avovastauksinen ja tasta syyst5 vaati-
vampi. 0ikein vastanneiden osuus oli tuol-1oin alhaisempi,
22 prosenttia haastatelluista,*

Tyoeleiketietoutta koskevien tutkimusten mukaan TEL:n odotus-
ajan tunteminen on v;iheiisempiia kuin LEL:n vastaavan saenndk-
sen tunteminen. Saatujen tulosten mukaan tama Pitaa edell-een
paikkansa. Voimassa olevan kuukauden odotusajan tuntee ta1la
hetkellei vain noin joka viides henkil-o. syynS tiihan samoin

kuin aikaisempienkin tutkimusten saman suuntaiseen tul-okseen
on osaltaan se, etta TEL:n odotusaikaa koskeva sdiinnos On muut-
tunut tydeleike jdr" j estelm;in voimassaoloaikana. EnsimmSinen

muutos tapahtui vuoden 1965 alussa. AJ-kupeniiinen kuuden kuu-
kauden odotusaika aleni neljeiksi kuukaudeksi. Toinen muutost
odotusajan aleneminen kuukauden pituiseksi, astui voimaan
vuoden 1971 heinrikuun aLusta lukien. Enityisen huonosti TEL:n
odotusaika tunnettiin juuni vuonna L972. o1ihan muutos vast-
ik5;in tapahtunut. Erilainen kysymystekniikka vuonna l-972

lienee myos vaikuttanut tulokseen, sil1ii voimassa oll-een kuu-
kauden pituisen odotusajan tiesi tuoLl-oin vain neljH prosenttia
tutkituista.

YEL:n ja MYEL:n odotusaikoja kysyttiin nyt toista kentaa.
N5iden lakien osalta odotusaikojen tunteminen on edel-leen
v;ihaist;i. NeJ-j5n kuukauden pituisen odotusajan tietdS YEL:n
osalta kolme ja MYEL:n osalta kaksi pnosenttia kaikista haas-
tatel-l-uista.
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Yleisimm;it vinhevastaukset sek5 YEL:n etta MYEL:n kohdal-l-a
ovat rrl-2 kk" ja "kuuluu heti l-ain piiniintt. rrEi osaa sanoatt-
vastauksia on ndissii kysymyksiss;i erityisen paljon: yEL:a
koskevassa kysymyksessa 35 ja MYEL:a koskevassa 40 pnosenttia
koko aineistosta. Vastaava osuus TEL:n kohCal_l_a on 1-4 ja
LEL:n kohdalJ-a 23 prosenttia.

Tankastel-taessa odotusaikojen tuntemista tyoel;ikelakien pii-
niin kuuluvuuden mukaan havaitaan, ettd YEL:n piiniin kuuluvat
yrittdjet ovat parhaiten penil_1-;i kaikista s;irinnoksist;i. Tu-
1os ei o1e hiimmaistyttava, si11;i joutuvathan he tyonantajina
toimiessaan hoitamaan tydntekijoittensd vakuuttamisen. Y11at-
tdvS;i sen sijaan on, ettei vain kahdeksan p::osenttia ynitt;iji.std
tieteiS itseS;in koskevan neljiin kuukauden odotusajan.

TEL:n piiriin kuuluvista palkansaajista vain noin joka viides
tietri;i kuukauden odotusajan. Noin joka kolmas LEL:n piir:iin
kuuluva tietriai vastaavasti LEL:n pii::iin kuuluttavan heti.
MaatalousynittSjien keskuudessa odotusajan tuntemus on omalta
osalta kaikkein heikoin. Vain yksi sadasta on per.i115 ne135n
kuukauden odotusajasta.

Eliikeoikeuden j atkuvuus

Ansaitun tyoelHkeoikeuden jatkuvuutta tyopaikan tai ammatin
vaihtuessa kysyttiin er"ikseen pal-kansaajien ja ynitteijien
osalta. Kysymys 16 on tiism;i1leen samassa muodossa kuin vas-
taava kysymys vuoden 1972 tutkimuksessa.

Pal-kansaajien osalta tydeleikeoikeuden jatkuvuus tunnetaan
jo venrattain hyvin. Taulukon 6 tuloksista nd.hdd5n, ett;i
B5 pnosenttia haastatelluista tieteiri ellikeoikeuden pysyv;iksi.
Vain 12 prosenttia haastatelluista on sitai mieltri, etta vaih-
taessaan tyopaikkaa palkansaaja menettriH el-eikeoikeuden joko
kokonaan tai osaksi. Kolme prosenttia tutkituista ei osannut
vastata kysymykseen.
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Taulukko 6. Tyoel;ikeoikeuden jatkuvuuden tunteminen tyoeltike-
lakien piir"iin kuuluvuuden mukaan

Tyoeliikeoikeus
siiiJ-yy

Ty6e15ke1-akien
piir.iin kuul-uvat
Palkan- Yr:ittd-
saajat jet

o,qoo

UJ-kopuo- Kaikki Kaikki
liset

L97 2

o.
% ,o

Pal-kansaaj i11a
ty6paikkaa
vaihdettaessa
Ynittaj il-l-a
ammattia
vaihdettaessa

BB B3

54 63

td

47

otr 68

54 3B

C_319) (323) (328) (1e70) (Is83)

Tiedot yrittajien eleikeoikeuden jatkuvuudesta ovat viihiiisem-
mtit. Vain noin joka toinen tiet;i;i el-dkeoikeuden pysyviiksi'
Noin neljdsosa, 28 pnosenttia vastaajista anvelee, ett5 se

menetetdain loko kokonaan tai osaksi ammattia vaihdettaessa.
Liihes viidesosa, 19 prosenttia kaikista haastatelluista ei
osannut sanoa ynittrijien elSkeoikeuden iatkuvuudesta mitiiSn.
Enityisesti kiinnittii;i huomiota se, etti yrittiij;it tietavdt
omalta osaltaan heikommin kuin palkansaaj ien osalta elEkeoi-
keuden pysyv;iksi.

Sek;i palkansaajia ett5 y::itttijiS koskevassa kysymyksessH ty6-
eleikelakien piiriin kuuluvien tiedot ovat ulkopuolisten tieto-
ja panemmat. Verrattaessa saatuja lukuja vuoden 1972 vastaa-
viin tuloksiin havaitaan, ettd tietous ansaitun eleikeoikeuden
pysyvyydestH on olennaisesti liststintynyt.

Ty6e J-iikkeen kanttumispnos entt i

Ty6eJ-Skkeen kanttumisprosentti.a kysyttiin tiedon tason tutki-
musten sar^jassa ensimmEistai kentaa. Oikean vastauksen Ir5
pr:osenttia vuodessa el-;ikkeen Perusteena olevasta pal-kasta
(vuosiansiosta) antoi 3B prosenttia kaikista haastatelluista'
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v5rinistei vaihtoehdoista I;ihes yhtti usein ehdotettiin sek;i yht;i
pnosenttia ettd 2r2 prosenttia. Edel-la mainittua vaihtoehtoa
kannatti 1a ja jrilkimmaiistA 13 pnosenttia vastaajista. Kon-
til1a ensimm;iisend o11een kymmenen pnosentin kannalla o1i nelj;i
vastaajaa sadasta. L5hes kolmasosa, 31 prosenttia haastatel-
luista ej- osannut vastata mitaan esitettyyn kysymykseen.

Myos tdssei kysymyksessli tydel;ikel-akien piiniin kuuluvien tiedot
osoittautuivat ulkopuolisten tietoja jonkin verran panemmiksi,
si11ri ensiksi mainituista 40 prosenttia ja j;il-kinm5isistH 32
pnosenttia vastasi kysymykseen oikein. Toisin kuin useimmissa
mui-ssa kysymyksissti trissii palkansaajien tiedot ovat ynittajien
tietoja paremmat. Palkansaajista 41 pnosenttia ja yrittajista
33 pnosenttia tietdei tydel-rikkeen voimassa olevan kanttumispro-
sent in.

Vanhuus- ja tyokyvyttdmyyseleikkeen suuruuteen vaikuttavat seikat

Ty6e1;ikelakien mukaisen vanhuus- ja ty6kyvytt6myyseleikkeen
suuruuteen vaikuttavia seikkoja kysyttiin valintavastauksi-
sel1a kysymykselle 13, joka k;isitti kol_men oikean vastaus-
vaihtoehdon - ansiot, ansiotyossti- ja y::ittai j aineioloaika sekE
kansaneLdke ja muut eltikkeet - l-iseiksi vri5niri kansanelEkkeen
mridr;iyt5rmiseen liittyviei seikkoja.

Oikeiksi vastauksiksi voidaan katsoa ne, joissa on r"engastet-
tuna yksi tai useampi oikea vastausvaihtoehto ilman vd;ini;i
vaihtoehtoja. TSysin oikean vastauksen eli kaikki kolme oi-
kein tienneiden osuus on seitsemin pnosenttia kaikista tutki-
tuista. Kaksi seikkaa oikein maininneita on 22 ja yhden oikean
vaihtoehdon vastanneita 13 prosenttia kaikista haastatelluista.
0sittain oikean vastauksen, jossa on sek5 oikeita ettei v;iiini;i
vaihtoehtoja, antoi noin joka toinen, 54 pnosenttia vastanneis-
ta. Kokonaan v55rti vastaus on kol-messa pr:osentissa tapauksista.
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Taul-ukossa 7 on esitettynti eni vastausvaihtoehtojen sekei oi-
keiden ettd vdii::ien saama kannatus. Tuloksista on havaitta-
vissa, ettii par"haiten tiedetiitin ansioiden vaikutus vanhuus- ja
tydkyvytt6myyseltikkeen suunuuteen. Yhdeksiin vastaajaa kymme-

nestii mainitsi ansiot. Ansioiden vaikutus tiedettiin yhtd hyvin
jo edellisell-ai tutkimuskernal-l-a. Pnosenttil-uku o1i tuolloin
sama el-i 92 pr.osenttia. Mainittakoon, ettii kysymys esitettiin
vuoden 1972 tutkimuksessa avovastauksisena, joten ansioiden
vaikutuksen tuntemista on pidetteivH enitteiin hyv;in5 jo 1970-
luvun alkuvuosina.

Taulukko 7 Ty6e1;ikkeen suuruuteen vaikuttavien seikkojen
tunteminen ty6eldkelakien piiniin kuuluvuuden
mukaan

Vastaus-
vaihtoehto

TyoelHkelakien
piiniin kuuluvat

Ulkopuoliset Kaikki

,o 9o,o

Ansiot (tyotulo,
palkka, y::itt;ij;i-
tulo )

Ansiotyossd- ja
ynittH j;indoloaika
Kansaneldke ja muut
el-aikkeet

92

59

39

s0

62

37

92

59

39

Tulot ja omaisuus
elSkeaikana
Asuinkunta
Ea mltKaan eoerJ-a
mainituista, eJ-5ke
on aina samansuultuinen

(1642) (328) (le70)

Pa1vel-usvuosien tai ynitt;ijeinEolon keston vaikutuksen vanhuus-
ja tydkyvyttdmyyseldkkeen suunuuteen tietdS 59 prosenttia vas-
taajista. Vastaava tul-os vuoden l-972 avovastauksisessa kysy-
myksessd ol-i 44 pnosenttia. Mit;idn kovin merkittevH5 panane-
mista ei ternankaein seikan tuntemisessa voida katsoa tapahtu-

47

23

1

40

2L
46
23

12
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neen, si1la jo vuoden 1967 tufkimustulosten mukaan 50 pnosent-
tia haastatelluista mainitsi pal-velusvuodet valintavastauksj.-
sessa kysymyksessS.

Kansanelaikkeen ja muiden el;ikkeiden vaikutuksen tydeliikkeen
suu::uuteen tietai5 nunsas kolmannes, 39 pnosenttia kaikista
vastaajista. Taim5n sei-kan tuntemista ei ole tutkittu aikai-
seflrmin, joten vertailua sen suhteen ei voida esittde.

Katkoviivan alapuolella olevia viiii::iei vaihtoehtoja koskevat
l-uvut osoittavat, ettd melko yleisesti tyoel-;ikkeen suuruuden
miiSr;iytyminen sekoitetaan kansaneldkkeen m;i;ir;iytymiseen.
L;ihes puolet haastatelluista on sitd mieltri, ettli ellikeaikai-
set tulot ja omaisuus vaikuttavat ty6eJ-aikkeen suunuuteen.
Noin joka neljHnnen vastaajan miel-est5 myds asuinkunta vai-
kuttaa eldkkeeseen. Tasasuuruisena ty6e1;iketta pitaa kui-
tenkin vain prosentti tutkituista.

Huomattakoon, etta toisin kuin rlseimmissa muissa kysymyksiss5,
tyoel;ikelakien piiriin kuuluvien vastaajien tiedot eivait o1e
ulkopuolisten tietoja paremmat. Virheellisili kAsityksiai on
jopa hieman enemmdn tyoeleikelakien pij,riin kuuluvilla kuin
u1kopuolisi11a.

Tydellikkeiden verotus

TyoelSkkeiden verotettavuutta kysyttiin tiedon tason tutki-
musten sarjassa ensimmeiistii kentaa. Se, etta tyoel-;ike on
verotettavaa tu1oa, tiedetaiin hyvin: kahdeksan vastaajaa
kymmenest5 vastasi oikein esitettyyn kysymykseen. Vertai-l-un
vuoksi kysyttiin my6s, onko kansanel-tike venonalaista tu1oa.
Kansaneldkkeen verottomuus tiedet5ain yhtA hyv:'-n kuin tyoel;ik-
keen venonalaisuuskin, si11ai kahdeksankymmentei pnosenttia
haastatelluista antoi oikean vastauksen kansanelSkettl koske-
vaan kysymykseen.
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Edellei esitetyt tarkastelut osoittavat, ettA tydel;ikelakien
sis5l1on tuntemus vaihtelee suunesti kysymyksestii toiseen.
Kaikkein keskeisimpiaikriein kysymyksiS ei vielii tunneta niittti-
v5sti, sil1ii tydeliike-etuuksista penhe-, osatyokyvyttdmyys-
ja tyd'ttomyysel;ike ovat suurelle osall-e v5estosta tuntematto-
mia. Kauimrnin voimassa ol1eet vanhuus- ja tyokyvytt6myysel5ke
sen sijaan tunnetaan verr^attain yleisesti samoin kuin vanhuus-
eliikkeeseen liittyvii yleinen vanhuusel-Hkeikd. Parhaiten tun-
nettuihin asioihin kuuluvat niin ikSiin tyoel;ikeoikeuden jatku-
vuus tyopaikkaa tai am.'nattia vaihdettaessa, tyoelAkkeen suu-
ruuteen vaikuttavista seikoista ansioiden ja tydssiiolo- tai
ynittdjiin;ioJ-oajan vaikutus elakkeen m;iiindain sekti tyoelSkkeen
venotettavuus. Viih;iisimmiksi tydelHketiedot osoittautuivat
perhe-eltikkeen edunsaajia, tydttdmyyseliikkeen alaikiinajaa, ty6-
el5kelaeissa miieiniteltyjli odotusaikoja ja tyoel-dkkeen kanttu-
mista koskevissa kysymyksissai.

2.4. Haastateltujen tiedon taso

2.4.1. Tiedon taso vuosina 1979 la l-972

Tyoeliikelakien keskeisi;i yksityiskohtia koskevista kysymyksiste
on l-aadittu tiedon tason mittani, jol1a pynitdein kuvaamaan
tiedon tasossa tapahtunutta kehitystii viimeksi kul-uneen seit-
semdn vuoden aikana. Tarkoituksena on sel-vittiiti myds eri taus-
tatekij6iden vaikutusta tiedon tasoon. Toisin sanoen pynitliHn
osoittamaan, mitkii vastaajaryhm3it tuntevat ty6e1-eikelakela par-
haiten ja miss;i ryhmissd tyoeJ-dketietous on vdhdisintii sekd.

onko mahdollisesti tapahtunut muutoksia ndiden nyhmien tie-
doissa verrattuna vuoteen L972.



46

Tiedon tason mittariin on valittu mukaan kaikki ne ty6eJ-rikel-a-
kien tuntemista mittaavat kysSrmykset, joihin saatuja vastauksia
vuosien 1979 ja 1972 tutkimuksissa voidaan piteiri ventailukel-
poisina. Mittani kasittaa kuudesta eni aihepiini;i koskeneesta
kysymyksestd yhteensii kolmetoista kohtaa. Kustakin oikeasta
vastauksesta neiihin kohtiin on annettu yksi tietopiste. Tieto-
pisteiden meiHn;i vaihtelee siten nollasta kolmeentoista. Kun-
kin vastaajan saaman pistemriAnH.n tankoituksena on kuvata
hiinen ty6ekiketi-edon tasoaan.

Tietopisteitii on annettu oikeista vastauksista seu::aaviin
kysymyksiin:

TyoeIH.ke-etujen tunteminen
- vanhuuselEke
- tydkyvyttomyys-, osatydkyvyttdmyysekike
- penhe-elEke
- ty6ttonyyseliike

Yleisen vanhuusel;ikeitin tunteminen

Ansaitun eliikeoikeuden jatkuvuuden tiet5minen erikseen
- palkansaaj i1la
- ynittaj i1la

TydelHkkeen suulruuteen vaikuttavien seikkojen tunteminen
- ansiot ( ty6tuto, ynitt;i j ritulo )
- palvelusvuodet tai yritystoiminnan kesto

TydelEkelakien piiniin kuulumiseen vaadittavan odotusajan
tunteminen enikseen
- TEL: ssa
- LEL: ssa
- YEL:ssa
- MYEL: ssa
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Haastatellut on luokiteltu tietopistemaiainien pelrusteel-Ia ko1-
meen luokkaan, joista on kriytetty nimityksi;i rrhyv5t tiedotrr,
"kohtalaiset tiedot" ja "heikot tiedot". Luokat on pynitty
saamaan kutakuinkin tasasuuruisiksi, jo11-oin'rhyvait tj-edotrr
saaneiden nyhmd muodostuu 7-13 tietoPistetta saaneista, "koh-
tal-aiset tiedot" omaavien ryhm;i 5-6 pistettti ja rheikot tie-
dotil omaavien ryhma 0-4 pistettS saaneista vastaajista. Ktiy-
tetty luokitus on t;iysin sopimuksenvanainen ja sen tehtiivtind on

toimia ainoastaan teknisenli apuneuvona, jotta ty6eltiketie-
toutta ja siihen vaikuttavia tekij6itA voitaisiin tankastella.

Kuviosta l- havaitaan tyoel;iketietouden lisdiintyneen viimeksi
kuluneen seitsemtin vuoden aikana. TSmii ilmenee nimenomaan
ttheikot tiedot" omaavien osuuden selv5nii vaihenemisenH ja vas-
taavasti tthyviit tiedot" omaavien osuuden kasvuna. Koko ai-
neistossa ryhm5 'rheikot tiedotr on pienentynyt yhdekstsl-1ii
p::osenttiyksikollei ja tthyv;it tiedotrr omaavien osuus on kasvanut
kahdeksan pnosenttiyksik6n verlran kyseisen5 ajanjaksona.
rrKohtalaiset tiedotrr omaavien ryhmci on Pysynyt kutakuinkin
saman suunuisena.

Kt vlo 1 TIEDON TASO TYOELAKELAKIEN PIIRIIN KIJIJLI]VUI'DEN MTJXAAN

vuosINA 1979 lA 197?, PROSENTTIA

n & 60

TYOELAKETAKIEN 1979

r972PIIRIIN KIruLUVAT

ULKOPUOLISET
1979

1972

KAIKKI]
t979
r972

n ffi 80

TIEDON TASO

I rslxxo (o-4 PISTETTA)

E:fIEll xonretrlNEN (s-6 PISTETTA)

f---l HYVA (7-13 PISTETTA)

(1643)
(10a)

( 328)
( 4411

(1s7tl
( lsos)

I
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Erityisen selvdsti havaittavaa edelI;i kuvattu kehitys on
ollut tydel5kelakien piiniin kuuluvien keskuudessa. T;istai
johtuen tiedon taso on vuonna l-979 me::kittdv;isti korkeampi
tyoel-;ikelakien piiniin kuuluvien kuin ulkopuolisten keskuu-
dessa. Tydelaikelakien piiniin kuuluvilla on tietopisteit;i
keskimdainin 5 ,6 ja ulkopuolisil-1a S ,2. Edell_isellei tutkimus-
kenralla tyoelSkelakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten
tiedon tasossa ei juunikaan o11ut eroa.

2.4.2. Tiedon tasoon vaikuttavat tekijrit

Ennenkuin nyhdytd8.n seikkaperiiisemmin selvittimH.;in tiedon ta-
son ja eni taustamuuttujien v;ilisi;i niippuvuuksia, tutkitaan
ensin, mitka tekijtit ovat selvimmin yhteydessei tiedon tasoon.
Trihrin tarkoitukseen on keiytetty ns. AID-ana1yysid., jota koske-
va selostus on liitteen;i 5. Analyysi soveltuu kdytettriv5ksi
sil1oin, kun tutkittavana on yksi selitett;ivai tekijH, tdssd
tapauksessa tyoeldketiedon taso, ja yksi tai useampia selit-

1)tdvid tekijoitS'-. SelrttSvinii muuttujina on kdytetty seu-
raavia tekijditri:

Muuttuj a:

Sukupuoli
Luokat

1 = mies
2 = nainen

rka a1le 30-vuotiaat henkilot
3 0-49-vuotiaat henkil-dt
5O-vuotiaat ja sita vanherunat
henki16t

1) Ruotsin, sosiaalivakuutuslaitoksen teett5mdssd tutkimuksessaI'Fonsiikningskassonnas kontaktn5t oeh se::viceniviil (Per: Kempe -
G6nan Sttitz, Tukholma 1979) on tutkittu muun muassa vakuutettu-jen tiedo-n tasoa sosiaalivakuutuksen etuuksien tuntemisessa.
Tiedon tasoon vaikuttavia tekijoitd on kartoitettu AfD-analyy-
si11A, jossa selittavinE muuttujina on kriytetty osittain samoja
ja osittain eni muuttujia kuin kdsil-l-ai olevassa tutkimuksessa.
Mallien selitysosuudet ovat nEiss;i tutkimuksissa samaa suuruus-
luokkaa.

a-
a-
a-
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= ansioel-iikelakien piiniin kuulu-
mattomat henkiLdt

= TEL:n piiniin kuuluvat henkilOt
= LEL: n lr rr It

= YEL: n tl rr tt

= MYEL:n rr rr rr

= muiden ansioeLiikelakien piiniin
kuul-uvat henkil-6t

0

1
2
3
4
E

l=
L-

J={=
$=

f=
-t-L -

III =

fV=
\,t =

johtavassa asemassa olevat
henkil-dt yms.
pienyrittajat, ty6njohtajat,
yl-emmat toimihenkil6t Yms.
ammattitydntekij dt, alerurat
mihenkil6t
apu- ja sekaty6ntekij
ammatittomat penheenj

toi-
Et yms.
dsenet

Siviilisdtity naimisissa
avol-iitossa
naimaton
l-eski
eronnut
asumuserossa

ansiotydssii ktiyv5t henkildt
ei ansioty6ssa kdyv8t henkilOt
eldkkee1l5 olevat henkildt

Ansiotyo

Asuinalueen kaupungis-
tuneisuusaste 1 = kaupunki

2 = maal-aiskunnan taajama
3 = maaseutu

Analyysiss5 jaetaan aineistoa nyhmiin siten, ettd aluksi jae-
taan aineisto kahtia panhaimman niin sanotun selitt$jH.n Penus-
teeIla. Panas selitttijH on se tekijS, jonka perusteelJ-a 16y-
det55n kaksi eniten tiedon tason suhteen toisistaan Poikkeavaa
r"yhmiri. Kun aineisto on Saettu kahtia, jatketaan analyysi5
jakamal-La niim& ryhmdt kahtia jne. Ryhnien muodostumista ohja-
taan e::ilaisten knitee:rien avu1la. Kun k::iteenit eivdt en5{
toteudu, loppuu analyysi. Seu:raavassa kuviossa on analyysin
pd5tuJ-oksena saatu ns. AID-Puu.

l=
L-
J=
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KUVIO 2. AfD-analyysi
1.

6.

1r7 fi

1ro *

8.
612 * sukuluoli

mlset
x=5r8
a-347

,9*

Selitysosuus 9 1B eo

Tulosten mukaan tiedon tasoa.parhaiten selittaviksi tekij6iksi
osoittautuivat sosiaaliryhma, ansioelakel-akien piiniin kuuLu-
vuus ja sukupuoli. Ensimmeiinen jako suonitetaan parhaimman
selittajen, tassa sosiaaliryhman mukaan. Kuviosta nihdei5n,
etta paras tiedon taso on ensimmaiseen ja toiseen sosiaali-
ryhmeen kuuluvilla vastaajilla. Nriihin l-uokkiin sijoittuvat
johtavassa asemassa olevat henki16t, yrittajdt, maanviljeJ-ijait
ja ylemmdt toimihenkildt. Ylimmissii sosiaatiryhmissd on y1-
ldtt;iv5ts ky115 tiedon tasossa eroa sukupuol-en mukaan. Ensim-
mHiseen ja toiseen sosiaalinyhmH.Hn kuuluvil-l-a naisilla on
selvasti heikompi tiedon taso kuin ndihin ryhmiin kuul-uvi11a
miehi116.

uloElA.kela.td-
on pitrih kur-
lum

ot4
i-4:2
n-120

soBta8lirjrlaE

x-4t9
a-117

fvJaY
BosiaLiaTtneur-v
i=5,1
a=1 185

en piirlin
luiryw

1-r, ,
i=5,,
n-105,

tr.ealon t6o

7=5$
n,-1962

sosiali:yho5,

r-5t5
n=748

III

soeialiryhn6
IJeII

i-6;z
t-7TI sukupull

nlehet

7-6$
t-41o
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Kun tarkastellaan AID-puun toista haar"aa, n;ihdddn, etta so-
siaaliryhmiin kolme, neljai ja viisi kuuluvien amrnattityonteki-
j6iden, alempien toimihenkildiden, sekatydntekijoiden ja amma-

tittomien perheenjtisenten tiedon tasoa selittea naista muuttu-
jista parhaiten ansioel-Skelakien piiriin kuul-uvuus. Panhaat
tiedot ndissH alemmissa sosiaal-inyhmissd on TEL:n, LEL:n ja
YEL:n sekd muiden ansioeltikelakien kuten VEL:n ja KVTEL:n

piiriin kuuluvill-a henki16i11a. Heikommat tiedot puol-estaan on

MYEL:n pii:riin kuuluvilla pienviljel-ijdill-a ( sosiaaliryhmai
kolme) sekli ansioelaikel-akien piiriin kuul-umattomil-1a vastaa-
ji11-a. Muodostuneista kahdesta ryhm;istei ensiksi mainittu (eIi
TEL:n, LEL:n, YEL:n ja muiden ansioel;ikelakien piiriin kuulu-
vien) nyhmA jakautuu edelleen sosiaal-inyhmityksen mukaan.
Ammattityontekijoillai ja alemmi1la toimihenkildilla on panempi

tiedon taso kuin apu- ja sekatydntekijoillai sekii ammatittomilla
perheen j;iseni11;i.

Seunaavaksi tankastellaan yksityiskohtaisemmin, mil1;i tavalla
tiedon taso vaihtelee eri vastaajaryhmiss;i. Samal-la pynitddn
osoittamaan, missH ryhmissH. tiedon taso on eniten kohonnut.

Ans ioellikelakien piiniin kuuluvuus

Tankasteltaessa kuviosta 3 tiedon tasoa ansioeLiikelakien
piiriin kuuluvuuden mukaan vuoden 1979 aineistossa havaitaan,
ett;i ede11;i todettu tyoeleikelakien ulkopuoJ-isten heikko tiedon
taso aiheutuu nimenomaan ansioel;ikelakien piiriin kuulumatto-
mien heikoista tiedoista. Muiden ansioel-eikel-akien kuten VEL:n
ja KVTEL:n piiniin kuuluvien henkil-oiden tiedon taso on jok-
seenkin sama kuin esim. TEL:n piiriin kuul-uvill-a vastaajil-l-a.
Ensiksi mainitussa nyhmiiss;i tietopisteiden keskiarvo on 5r6
ja jtilkimmciisessii 5, 5.

Tyoetiikelakien piiriin kuuluvista vastaaj ista keskim;i5nin
panhaimmat tiedot on YEL:n piiniin kuuluvilla yr"ittdjil-I;i
ja viih;iisimm5t puolestaan LEL:n 1a MYEL:n piiriin kuuluvill-a
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vastaajilla. Vuoden 1972 aineistossa maanviljelijoiden tyd-
el-Sketiedon taso on LEL:n piiniin kuul-uvien palkansaajien tie-
don tasoa viel;i sel-v;isti huonompi. saman suuntainen tulos on
saatu sosiaaliturvan tietoja kantoittavassa tutkimuksessa,
jonka mukaan maanviljelijEt tuntevat muita ammattinyhmiri hei-
kommin sosiaaliturvaan liittyviri etuuksial) .

Tutkittaessa maanviljelijdiden tiedon tasoa tilakoon mukaan
voitiin havaita tydelaketietojen vaihtelevan siten, ettei vir-
jelyspinta-al-al-taan suurempien tilojen omistajil-1a on selvEs-
ti panemmat tiedot kuin pienempi;i til-oja viljelevil-ld maan-
omistajilla. Isilntien tiedot ty6elEkkeistei osoittautuivat
emiintien tieto ja panemrniksi.

Ynittrijilla - sekd maanviljelij6illd ett;i muiden a1_ojen y::it-
tajilla - tiedon tason todettiin vaihtelevan sen mukaan, toimiiko
henkild ty6nantajana vai yksinriisynittHj;inii. TutkimushetkellH
tydnantajina toimineiden haastateltujen ty6e1_Hketiedon taso
on muiden yrittajien tiedon tasoa panempi. Myoskin niill5
henki16il1d, jotka aikaisemmin ovat ol_1eet tydnantajina,
on panernmat tiedot kuin yrittejilta, joil1a ei koskaan o1e
ol1ut tyontekij6it;i yrityksessdiin.

1) U1la Kujala Tuul-a Ranta: Sosiaal-iturva - tuttua ja
tuntematonta
Tamper:een Yliopisto, Tampene 1978
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Tarkasteltaessa tiedon tasossa tapahtunutta kehityst;i ty6-
elSkelakien piiniin kuuluvien vastaajien r:yhmissii havaitaan,
ettii ttheikot tiedottt omaavien osuuden pieneneminen on menkin-
nyt 'rhyviit tiedot" omaavien osuuden lokseenki-n saman suunuista
lis5ystai. Poikkeuksen tlissA suhteessa tekee vain LEL:n piiniin
kuuluvien ryhmai: 'rheikot tiedotrr omaavien osuuden Pienenty-
essd y1i k5rmmenellii prosenttiyksik6ll-a ryhm;i "hyvlit tieCot"
ei o1e kasvanut, vaan on jopa pienentynyt muutamalla prosent-
tiyksi.kdl-1ei. "Kohtalaiset tiedot" omaavien nyhm;i on siten
kasvanut huomattavan suureksi. Eniten tydel;iketiedon taso on

kohonnut yritt5jien ryhmissd ja er:ityisesti maatalousynitt5lien
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kohda11a. Kun trhyvdt tiedot" omaavien nyhmriiin vuonna 1972
kuul-ui noin joka kymmenes vi1jeIij3, vuonna 1979 tehen nyh-
maiiin kuului noin 3oka ko1-mas.

Tyoel;ikelakien ulkopuolisten nyhmissii tiedon taso ei o1e pa-
nantunut. Muiden ansioelS.kelakien piir:iin kuuLuvien keskuu-
dessa se on jokseenkin sama kuin vuonna 1972, 3a ansioel;ike1a-
kien piiniin kuulumattomien nyhmaissei tydel;iketiedot ovat jopa
keskimaieirin heikommat vuonna 1979 kuin vuonna l-972. Mist;i
taimai johtuu? Todenniik6isesti syynei on se jo ede115 todettu
seikka, ettd vuoden 1972 aineistossa ansioel;ikelakien piiniin
kuulumattomien ryhmiidn on haastatteluvastausten penusteelJ-a
luokiteltu mukaan myds henkil6ita, jotka tosiasiassa kuuluvat
ansioelSkelakien pii::iin, mutta jotka eiv;it o1e sitA itse
tienneet (ks. ss. 14-15). Olettavasti n:iiden henkiloiden
tyoelSketiedon taso on ansioel5kelakien piiniin kuulumatto-
mien tiedon tasoa parenpi.

Sosiaalinyhm5

Aineisto on luokiteltu viiteen sosiaalir:yhm;i5n Helsingin kau-
pungin tilastokeskuksen sosiaal-inyhmitysrnall-in mukaisesti.
Penusteena luokituksessa on k;iytetty kunkin vastaajan omaa
arunattia. Ammattien sosiaalinyhmitys kyseisen ma11in mukaan
ol-i saatavissa yleisen vdestolaskennan (1970) penusteel-Ia 1aa-
ditusta aakkosellisesta ammattihakemistosta. Sosiaalinyhm5ein
f kuuluvq,t johtavassa asemassa ol-evat tai vastaavat henki16t.
Sosiaaliryhm5;in TI on luokiteltu pienynittajat, ylemmeit toi-
mihenkil-dt ja maanviLjelijait. RyhmEdn III sijoittuvat ammat-
titaitoiset tyontekijat, a1-empi toimihenkil6stb sekei pienvil-
jeJ-ijat. Ammattitaidottomat apu- ja sekatyontekijtit kuul_uvat
nyhmE.;in IV. Ammatittomat henkildt kuten opiskeJ-ijat ja pen-
heen5idit muodostavat nyhmSn V, johon sijoittuu vain 40 vas-
taajaa. Ryhmain hetenogeenisyyden ja pienuuden takia on vii-
meksi mainittu r:yhm;i j;itetty tarkastelujen ulkopuoJ-e11e.
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Aikaisemmissa tydel5ketiedon tasoa kantoittavissa tutkimuk-
sissa on tiedon tason todettu vaihtelevan sosiaal-inyhm5n mu-

kaan siten, ett;i ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvilla on sel--
v5sti paremmat tiedot ty6el5kkeistti kuin al-empiin nyhmiin
kuuluvilla henki16i11a. Saman suuntainen tulos on saatu my6s

edell;i mainitussa Ruotsin sosiaalivakuutuslaitoksen teett;i-
mdssai tutkimuksessa, jossa todettiin sosiaalisiJ-la ja talou-
del1isil1a nesursseilla kuten koul-utukse1la, tuloi11a ja so-
siaalir:yhmeillei olevan selvZin yhteyden tiedon tasoon. Niil-l-a
henki16i115, jotka saivat korkeat arvot mainituil-l-a muuttu-
ji1la, o1i my6s paremmat tiedot sosiaal-ivakuutuksestalJ

Kuviosta 4 nShdtiiin, etta tiedon tason ja sosiaal-inyhmdn veil-i-
nen niippuvuus on havaittavissa myds tlissei aineistossa sekd
tyoelSkelakien piiniin kuuluvien ettti ul-kopuolisten nyhm&ssai.

Viimeksi mainitussa nyhmSss;i ttim;i niippuvuussuhde on jopa
voimakkaampi kuin ensiksi mainitussa ::yhm5ss5. Tuloksista on

todettavissa myds, ettH kaikissa sosiaal-iryhmiss;i yhtS lu-
kuunottamatta tydelEkelakien piiniin kuuluvien tiedot ovat
ulkopuoJ-isten tietoja paremmat. Poikkeuksen tdssS suhteessa
tekevdt vain ensimmitiseen sosiaalinyhm;i5n kuuluvat vastaajat.
Johtavassa asemassa olevien ty6e1-;ikelakien piiniin kuul-umat-
tomien henkiloiden tiedot tyoel-aikkeistd ovat lonkin verran
panemmat kuin vastaavassa asemassa ol-evien ty6eldkeJ-akien
piiniin kuuluvien tiedot.

I) Pen Kempe - G6ran Sttitz: Fdrsaikningskassonnas kontaktndt
och senvicenivA, Tukholma 1979
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KUVIO 4.
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Vuoden 1972 tutkimuksessa ei vastaajan sosiaal-iryhm55 selvi-
tetty, joten ver:tailua sen suhteen ei voida tehd5. Trist;i
syyst;i ei myoskdein voida tutkia, missii sosiaaliryhmissri ty6-
el:iketietous on selvimmin lisd;intynyt.

Sukupuoli

Ty6el.iketietoutta selvittiivien tutkimusten mukaan miesten
tiedot ty6e1;ikkeist;i ovat o11eet naisten tietoja jonkin ven-
ran paremmat. Kasitysta, etta miehet ovat naisia paremmin
per^i11;i sosiaalisista etuuksista, tukee myds edellei mainittu
ruotsalainen tutkimusl). ErAitei pdinvastaisiakin tul-oksia
on saatu. Sosiaaliturvan tuntemista koskevassa tutkimuksessa
naisten todettiin tietaiv;in sosiaalitunvasta jonkin verran
enemmHn kuin miest..,2). Viimeksi mainitun tutkimuksen aineis-

1) Pen Kempe - Gdnan StUtz: Fdrs;ikringskassornas kontaktn;it
och senviceniva , Tukhol-ma l-97 9

2) U11a Kujala - Tuula Ranta: Sosiaal-iturva - tuttua ja
tuntematonta
Tampe::een Yi-iopisto , Tampere 197 8

cnrc: : I : : : : : : : : : : : : : : :: : i : : : : : : I : : : I : : : : : i: : :l
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to o1i vernattain pieni ja a1uee1lise1ta edustavuudeltaan
rajoittunut. Se kasitti yhteensii vain 300 henkildn otoksen
kahdelta eri paikkakunnalta. Niin ik;i;in ylioppilaskokelaiden
eldketurvan tuntemista koskeva se1vitys osoitti, ettti tytt6-
jen tiedot eltikejiinjestel-meist;i ovat keskimiilinin paremmat kuin

1\poikien tiedot'/. Tiimdkin selvitys o1i aineistol-taan pieni
kasittaen vain 100 yl-ioppilaskokelaan neaal-ikokeen vastauk-
set.

Miesten ja naisten sijoittuminen tiedon tason e::i l-uokkiin
niihdS5n seuraavasta kuviosta. Tulosten mukaan tiedon taso
on nyt - samoin kuin vuonna l-972 - miehill-;i jonkin verran
panempi kuin naisill-a. Molemmissa nyhmissS on tydel&ketie-
tous lis5iintynyt ja naisten tiedon taso vuonna 1979 vastaa
sita, mitS se o1i miehi115 seitsemdn vuotta aikaisemmin.
E::ityisesti kannattaa panna merkil-le naisilla "heikot tiedott'
omaavien osuuden huomattava pieneneminen. Kun ttheikot tiedottt
saaneiden nyhmiiiin vuonna 1972 kuului noin puolet naisista,
vuonna 1979 tahan ryhmdlin kuuluu en55 kolmasosa.

KUVIO 5 TIEDON TASO SI,JKUPUOLEN MIJKAAN VUOSINA 1979 
'A 

I97Z
PROSENTTIA

n

MIEHET
7979

1972

NAISET
1979

1972

60

TIEDON TASO

f rcxxo
F!.I.'I! KoHTALATMN
[---l nwA

l-) Eil-a Tuominen: Ylioppil-askokelaiden ela.ketunvan tunteminen
ylioppilaskinjoitusten neaalikokeen valossa,
Helsinki 1978

( e30
( 7e1l

(103s)

( 792\
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Sen, ettd naisten tiedot tyoeldkelaeista ovat keskimd5nin
ottaen heikompia kuin miesten tiedot, voisi olettaa johtuvan
osaksi naisten 1a miesten eroista tyoeleim;iin osall-istuvuudessa.
Naisten tydss;i kiiynti on vaih;iisemp;iri ja tSstei syyst;i my6s
tyoel;ikelakien piiniin kuuluvien osuus on pienempi naisten
keskuudessa. TEssai aineistossa miehistii B8 prosenttia ja
naisista 78 prosenttia kuuluu tyoellikelakien piiniin. Edel-
1Ah6.n on monessa kohdin tu11ut esiin se, ett5 tyoel;ikelakien
piiriin kuuluvien tiedot ovat ulkopuolisten tietoja paremmat.
Tankasteltaessa kuviosta 6 miesten ja naisten tietoja erik-
seen tydeltikelakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolisten ryh-
missei iiedon tasossa todetut enot sukupuolten vei1i1lE ovat
yh;i edelleen nd.htH.vissei.

Eriis tekij;i, jonka vaikutusta ei voida selvitt65 on se, kuinka
pitki5n henkild on kuuLunut tyoeleikelakien piiniin. Toden-
n5k6isesti naisten keskuudessa on miehiin vernattuna useampia
henki16it5, joi1la tyoel;ikelakien piiriin kuuluvuus on jai;inyt
lyhytaikaiseksi ja tristei syystd kiinnostus sekii mahdol-lisuu-
det tydelHketietouden saamiseen viih;iisemmiksi.

Kuvlo 6. TIED ON TASO SI]KUPUOI.EN JA TYOEI.A,KELC,KIEN PIIRIIN KUUITJVI'UDEN
MUKAAN, PROSENTTIA
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Tiedon tason todettiin edellii vaihtelevan hyvin selviisti so-
siaalisen aseman mukaan. Osasyynri naisten heikompaan tiedon
tasoon saattaisi ol-1a se, ettd naiset ovat keskimliSnin miehiei
heikommassa sosiaalisessa asemassa. AlD-anal-yysin tul-os
osoitti edellci sen, ettii ylimmissd sosiaaliryhmissE. naisten
ty6eJ-eiketietous on v;ihiiisempd.S kuin miesten tietous.

T&m6.n voitiin ristiintaul-ukoimalla todeta pitrivdn paikkansa
myos kaikissa muissa sosiaaliryhmissH, joskin suunimmill-aan
ero on kahdessa ylimm&ssE sosiaalinyhmd.ssli ja pienimmillStin
ammattitydntekijdiden ja alempien toimihenkiL6iden nyhmdssS.
SekS miesten ettH naisten nyhmissd sosiaalinyhmain ja tiedon
tason vailinen niipp'uvuus on suoraviivaista siten, ettH ylempiin
nyhmiin kuuLuvien tiedot ovat selvdsti al-empiin nyhrniin kuulu-
vien tietoja paremmat.

Ika

Tydeldketietouden ja iain vdlisen niippuvuuden selvitteimiseksi
on haastatellut luokiteltu kol-meen ikH::yhmHdn. Kuvion 7 tu-
loksista havaitaan, ettri sek5 ty6eJ-,i.keLakien piiniin kuuluvis-
ta ettd ulkopuoJ-isista keskimmfliseen ik8luokkaan kuul-uvat 30-
49-vuotiaat tuntevat ty6el5kelakeja parhaiten. Sama tulos
on saatu vuonna 1972. My6s muut edell& mainitut tiedon tasoa
kartoittavat tutkimukset osoittivat, ettH. keskinmH.isiin ikA-
luokkiin kuuluvat tuntevat sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuu-
tukseen j-iittyvid asioita panemmin kuin nuonimpiin ja vanhim-
piin ikriluokkiin kuuluvat henkil6t (ks. viitteet 1 ja 2 s. 56)

Tyoeltikelakien piiniin kuuluvien nyhnH.ssti vuosien 1979 ja
l-972 tul-okset enoavat toisistaan sikeili, ettH. nyt suo::itetussa
tutkimuksessa a1le 3O-vuotiaat osoittautuivat vdhiten ty6-
e15kel-akeja tunteviksi, kun sen sijaan vuonna I972 nuonimman
ja vanhimman ik5luokan tiedon tasossa ei o1l-ut merkittavaa
eroa. Ulkopuolisten ryhmtissii nuonimman ja vanhimman ik&1uo-
kan tiedon tasossa ei oLe mainittavaa etloa kummallakaan tut-
kimuskennalla.
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KI,rVIO 7 TIEDON TASO IAN JA TYOEL4KELAKIEN PIIRIIN KUULUVUUDEN MI'KAAN
vuosINA 1979 lA 1972, PROSENTTLC
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Kun tarkastellaan ty6eJ-;iketietouden kehitystei vuodesta 1972
vuoteen 1979 havaitaan, etta tydelSkelakien piiniin kuuluvien
keskuudessa tydel5ketietous on kasvanut selviisti kaikissa
ik5nyhmissai. Enityisen voimakasta tiedon tason kasvu on ol1ut
50 vuotta t;iyttSneiden ik8luokassa. Ulkopuol-isten ryhmassa
tydel;iketi-etouden kasvu on ollut huomattavasti vahaisemp5ei.
Lisdystai on tapahtunut mainittavasti vain 30-49-vuotiaiden
ikAluokas sa.
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Aktiivit e I;ike leiis et

Verrattaessa kuviossa B ansiotydssA k;iyvien, ansiotyossti keiy-

mdttdmien sekd el;ikeleiisten tiedon tasoa toisiinsa havaitaan,
ett5 paras tiedon taso on ansiotydssei kiiyvien vastaajien nyh-
maissri. Heikoimmat tiedot tyoeliikkeista on puol-estaan nii115
vastaajilla, jotka tutkimushetkel-L5 eiviit k;iyneet ansiotyossii.
Sama tulos on saatu vuoden 1972 aineistossa. Ruotsin sosiaali-
vakuutusl-aitoksen teett;im5ssii tutkimuksessa todettiin niin
ikaein ty6ss5 kdyvien henkiloiden tuntevan sosiaalivakuutusta
muita vastaajanyhmiS panemmin. V;ih;iisimmiit tiedot saman tut-
kimuksen mukaan oli kotityotd tekevil-lai vastaaii:-l-a1).

Verrattaessa vuosien 1979 ja 1972 tuloksia vastaajarytunittain
havaitaan, ett5 v5hiten tiedon taso on kohonnut el-5kel5isten
ryhmiissei. Ansioty6ss;i kayvien ja tyossti ka.ymiitt6mien nyhmiss;i
tiedon taso on panantunut jokseenkin saman verran.

KUVIO 8 TIEDON TASO ANSIOTYOSSA TC4YUTT,;i, ANSIOTYoSTA POISSA OI.EVILI.A

JA ELAKEL\rSrLLA VUOSINA r97e JA 1972, PROSENTTIA
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Goran Stiitz: Fdrsdkringskassornas kontaktnSt
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Mistd sitten johtuu el;ikel;iisten odotettua huonompi tiedon
taso? Elaikel;iisten voisi olettaa tuntevan tyoeleikeasiat
muita paremmin, sillii onhan heistH huomattava osa ty6e1;ikkeen
saajia. Tarkasteltaessa kuviosta 9 el5keldisten ja aktiivi-
v5estdn tiedon tasoa erikseen tyoel.ikejdnjestel-m5n piiniin
kuuluvien ja ulkopuolisten ryhmiss;i havaitaan, ettH eliikeltiis-
ten tiedon tasoa madaltaa nimenomaan tydelaikelakien piiriin
kuulumattomien elaikeliiisvastaaj ien viih5inen tyoeldkkeiden
tuntemus. Tdssa ryhmdss;i ainoastaan seitsemdll-ai pnosentilla
on rrhyvAt tiedot'r. Hdmmeistytt5vdei on kuitenkin todeta, ettEi
tyoeJ-ikelakien piiriin kuuluvienkaan eleikel;iisten tiedon taso
ei o1e neiiden lakien piiniin kuuluvien aktiivien tiedon tasoa
panempi.

KIIVIO 9 TTEDoN TASo AKTrrvEtu-q Ja u,iixrtAtstuA tyorlAKELAKrEN rIIRIIN
KUULUVUUDEN MI'KAAN, PROSENTTIA
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Tutkimuksen koskiessa l-B-64-vuotiasta viiestdii suurin osa e1i
kolme neljdsosaa elskelAisvastaajista on eliikkee1l5 ty6ky-
vytt6myyden tai sainauden takia. Syyn5 ty6elaikelakien piir:iin
kuuluvien eldkelSisten odotettua huonomPaan menestykseen
ty6elEketiedon tason vertailussa on todenndkdisesti se, etta
tutkimuksen el-eikeldisvastaaj ista kuten tyokyvytt6myyseldke-
l-eiisistd yleens;ikin on suhteellisesti suunempi osuus naskaina
pidettdvil-ta LEL- ja MYEL-aIoilta. Naiiden lakien piiniin kuu-
luvien ty6elH.ketiedon tason todettiin olevan TEL:n ja YEL:n
piiniin kuuluvien tiedon tasoa selvdsti huonomman.

Ammattiyhd i stysto iminta

Er:iis tekijts, jonka vaikutusta AID-analyysissi{ ei voitu selvit-
taiH., mutta jonka suhteen tiedon taso nHyttaa vaihtelevan hyvin
selvSsti, on amnattiyhdistystoimintaan osallistuminen. Ammat-

tiyhdistystoimintaa koskevat kysymykset esitettiin vain ak-
tiivihenkildille eli kaikille muill"e paitsi elSkelaiisvastaa-
jil-le. Ammattiyhdityksiin kuuluvien aktiivijdsenten, jotka
toimivat tai ovat aikaisemmin toimineet l-uottamustehtdvissii,
ty6el5ketiedon taso osoittautui yhdistyksiin kuuluvien nivi-
j;isenten ja vansinkin ammattiyhdistyksiin kuulumattomien hen-
kildiden tiedon tasoa panemmaksi, kuten ennakkoon saattoi
odottaa. Kuvion 10 tuloksissa kiinnittyy huomio siihen seik-
kaan, ettd tydeliikelakien piiniin kuulumattomien nyhm{ssH
tiedon tason ja ammattiyhdistystoimintaan osallistumisen vtili-
nen riippuvuus on vielH voimakkaampi kuin ty6e1-dkelakien pii-
niin kuuluvien ryhmtsssii. Toisin sanoen ammattiyhdistystoi-
mintaan osallistuminen naikyy enityisesti ulkopuo1isten nyhmHs-
sd tydelHketiedon tason kohoamisena. TydelH.kelakien piiniin
kuul-uvien ammatillisesti jtir"jestdytym5ttdmien henkil6iden ja
ammattiyhdistyksiin kuuluvien r ivijiisenten tiedon tasossa
ei sen sijaan ole menkittdvairi eroa.
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KIJVIO 10 TIEDON TASO AMMATTIYHDISTYSTOIMINTAAN OSALLISTUMISEN JA
TYCELAKEI..q,KIEN PIIRIIN KUIJLWUI,DEN MIJKAAN, PRoSENTTIA

n N @ 80

TYOELAKEI.AKIEN (s58)
(7ee)
( 1s8)

PIIRIIN KUULUVAT

IJIXOPUOLISET
( e8)
( 130)

( 43)

n 80

TIEDON TASO

f rnxxo
KOHTALAINEN

[-l nwA

1. EI K1JULU AMMATTIYHDISTYKSEEN

2. KUI,JIUU AMMATTIYHDISTYKSEEN, EI LUoTIAMUSTEHTAvd

3. KI,I,LIru AMMATTIYHDISTYKSEEN, oN LUoTTAMUSTEHTAVIA

Anrnattiyhdistysten kautta tapahtuva tiedottaminen lienee osal-
taan vaikuttanut jdnjest;iytyneiden tydntekijoiden ja enityi-
sesti aktiivisten ammattiyhdistysjrisenten tyoelSketietoihin.
Ammattiyhdistyksiin kuuluvista vastaajista joka toinen ilmoit-
tikin yhdistyksensri pynkineen jollakin tavoin lis55mdein jHsen-
kuntansa el-eiketietoutta. Luottamus- ja janjest6toiminta lienee
yleisemminkin omi-aan aktivoimaan tiedon hankintaa. Sosiaali-
turvan tietoutta kantoittavassa tutkimuksessa todettiin luot-
tamus- ja janjestdteht;ivissii toimineiden tietaivdn ei-luotta-
musmiehiei useamman sosiaaliturvan etuuksistal) .

Tuula Ranta: Sosiaaliturva - tuttua ja
tuntematonta
Tamper:een Yliopisto 1978, Tampe::e

1.

2.

3.

1.

z.
3.

l- ) U11a Ku j a1a
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TIEDOT TYOELAKE.JARJESTELMAN HALLINNOSTA JA KAYTANNON AS]OIDEN
HOITAM]SESTA

Raportin toisen keskei-sen asiaryhmain muodostavat kysymykset,
joiden avull-a py::it;i;in valottamaan jai::jestelmHn organisaation
tuntemusta ja henkildkohtaisten tyoellikeasioiden hoitamisessa
tanvittavan tietouden tasoa.

Tankasteltavana on ensiksi tyoel;ikejAnjestelmiin keskusl-aitok-
sen EL;iketunvakeskuksen tunteminen, jota koskeva kysymys esi-
tettiin kaikill-e haastatel-taville. TiimSn jSlkeen tyoeleikel-a-
kien piiniin kuul-uvien vastaajien osalta on selvitettyl miten
moni heistai on tietoinen ty6el-;ikeJ-akien piiniin kuul-uvuudes-
taan 3a miten moni tuntee tydel-eiketunvaansa hoitavan laitok-
sen. Viimeksi mainittua seikkaa on luonnol-lisesti voitu kysyd
vain tydssai kdyvilt;i henki16il-t5 ia e15kel-5isil-te. EdeI15
mainituissa kysymyksissd on haastateltujen tietoja velrt:attu
El-iiketunvakeskuksen ty6suhde- j a elliketapahtumanekistenitie-
toihin. Aikaisemmissa tiedon tason tutkimuksissa nekisteni-
tietoja ei ole kdytetty, joten tietouden kehitystd ndiss;i
kysymyksissd el voida seLvitt;i5.

Tyoeliiketur?van tankistamista ja eL5kkeen hakemista koskevat
kysymykset on esitetty aktiivihenkiL6ill-e ts. kaikill-e muille
paitsi eleikeleiisvastaajil-Ie. Mukana on n;iin o11en ty6ss.i
kriyviai ja ansiotydst5 poissa ol-evia henki16itei. Tul-oksia
tankastellaan tydeleikelakien piiniin kuuluvien vastaajien
osalta. El5kel-aiisiltd puolestaan tiedustel-tiin panil-l-a kysy-
myksell-5 elSkkeen hakemiseen liittyviai vaikeuksia, joista
on kuvaus kohdassa 3.5.

Asiakokonaisuuden viimeisen;i kohtana tarkastellaan ty6e15ke-
lakien piiriin kuuluvien aktiivihenkil-oiden vShimmiistietoja.
VEhimmiiisti-etojen krisite on edell-ei tankastellun tiedon tason
kaltainen mittani: jo1la pyritii;in kuvaamaan henkil-dkohtais-
ten tydeleikeasioiden hoitamisessa tanvittavan veihimm5istie-
touden tasoa eni vastaajanyhmissai.
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3.1-. Tietolsuus Eliiketunvakeskuksesta

Kysymys El- Aketunvake skuks esta s is iil- lytett i in haastattelul_omak-
keeseen sanamuodoltaan samana kuin aikaisemmissakin tutkimuk-
sissa. Kysymyksessii 19 tiedusteltiin haastateltavilta, o1i-
vatko he kuul-1eet tai lukeneet E1;iketur:vakeskus-nimisestai
laitoksesta. My6ntriviin vastauksen t;ih;in kysymykseen antoi 83

pnosenttia kaikista vastaajista. A1l-a olevan asetelman lu-
vuista neihdd.ein, ettei tietoisuus El5ketunvakeskuksesta on jat-
kuvasti lis5iintynyt sek;i tydel;ikelakien piiniin kuuluvien
vastaaj ien ett;i ulkopuolisten ::yhmissd.

Tutkimusvuosi

0n lukenut tai kuul-1ut
E l- ;iketunvake skuks eis ta
Tyoel;ikelakien Ulkopuoliset
piiniin kuulu-
vat

1979
t97 2

1967
19 64

'o

B4

ot
77
EE

%

74
60

4l-

Ty6eltikelakien piiniin kuuluvat ovat tietoisia ElSketunvakes-
kuksen olemassaolosta ulkopuolisia useammin. Ero on viimeksi
suonitetussa tutkimuksessa seitseman p::osenttiyksikk6H. Edel-1;i
olevista l-uvuista voidaan todeta teim;in enon selvdsti pienenty-
neen siite, mita se o1i 1960-l-uvul1a suonitetuissa tutkimuk-
sissa.

3.2. Tiedot tyoeleikel-akien piiniin kuuluvuudesta

Haastateltavia pyydettiin ilmoittamaan se laki tai ne lait,
joiden piiniin kuuluu nykyisen ansiotydn perusteell-a sekei
myos ne lait, joiden piiriin on kuulunut aikaisempien tyosuh-
teiden tai yrittejatoiminnan perusteella (kysymykset 27 a 1a
2B a). E1;ikeldisilta tiedusteltiin el-likelakeja, joiden mukaan
saa el5kettai (kysymys 43 a).
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Vertaamalla n;iita vastauksia El;iketunvakeskuksen tybsuhde- ja
el5ketapahtumanekistenitietoihin on tydel-;ikelakien piiriin
kuul-uvien vastaajien osalta selvitetty, miten hyvin he ovat
itse peni1l-;i ty6elaikel-akien pii::iin kuul-uvuudestaan. Tien-
neiksi on katsottu ne vastaajat, jotka ovat maininneet yhden-
kin tydel5kelain oikein. Esimenkiksi haastatel-tu on tiennyt
kuuluneensa aikaisemman tyosuhteen penusteell-a TEL:n piiniin,
mutta ei o1e tiennyt kuuluvansa nykyisen tyosuhteen pelrus-
teella LEL:n piiniin.

TyoeJ-iike1-akien piiniin kuuluvuus tiedettiSn yJ-eisesti ottaen
hyvin. Taulukon B tul-oksista n;ihd5in, etta kaikista tutki-
tuista 79 prosenttia tietdei sek5 kuul-uvansa tydel-iikel-akien
piiniin ett;i tietHei lain oikein. Kuudell-a pnosentilla tut-
kituista tyoeleikelaki on vdli::;i. Toisin sanoen haastateltu
on il-moittanut kuuluvansa tai kuuluneensa ionkin tydel-tikelain
piiniin, mihin h;in il-moittamiensa tyosuhdetta tai ammattia
koskevien tietolen eikd nLyOsk;i5n nekister"itietolen penusteel-
la ole kuulunut. Rekistenitietojen mukaan hdn sen sijaan on

kuulunut jonkin muun tai joidenkin muiden ty6e1-rike)-akien
piiriin.

Tydel;ikelain v55::in vastanneiden .osuus on enityisen suuni
LEL:n piiriin kuul-uvien vastaaji-en keskuudessa. LEL-aloil-Ia
ty6skentelevist;i noin ioka nelj;is on il-moittanut laiksi TEL:n.
Vastauksista kdvi il-mi se virheel-linen k5sitys, ettai LEL kos-
kisi y1-eisesti lyhytaikaisia tai ti)-ap;iisi5 ty6suhteita. Nain
ol-len TEL:n il-moittaminen on ymmH::r'ettEvaiai niil-la LEL:n pii-
riin kuuluvil-l-a vastaajilla, joiden tyosuhde on ol-l-ut pysyvii.

Joka kymmenes tydel-aikel-akien piiriin kuul-uva vastaaja ei tie-
d5 ndiden lakien piiriin kuuluvuuttaan. Tankasteltaessa
miten namd tietam;ittdmdt enoavat ty6el;ikelakien pii:riin kuul-u-
vuutensa tienneistd vastaajista voitiin todeta sukupuoJ-en

suhteen eroa siten, ettii naisia on tietemtittdrnien nyhmdssH

lahes kaksi kolmasosaa, kun naisten osuus tienneiden nyhmiistd
on puolet. I;in suhteen havaittiin eroa siten, ettai nuonimman

ikrinyhmein e1i all-e 3o-vuotiaiden osuus on noin kaksinkentai-
nen tietdmStt6mien ryhmdssai tienneiden :ryhmii5n vernattuna.
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Ty6e1;ikelakien piiriin kuuluvuuden sekti ansiotydss;i k;i5rmisen
mukaan tankasteltuna voitiin todeta LEL:n piiriin kuuluvien
samoin kuin ansiotyossd k5ymdttomien osuuksien olevan noin
kolminkentaiset tietSmaitt6mien keskuudessa verrattuna naiden
lakien piiniin kuuluvuutensa tienneiden ryhm5dn.

Loput ',,iisi pnosenttia tapauksista on sellaisia, joiden osal-
ta ei voida ventaamalra lomaketietoja r^ekistenitietoihin
selvittaa, ovatko vastaajat tietoisia ty6eleikelakien piiniin
kuuluvuudestaan. vastaus j;ii neiissei tapauksissa avoimeksi.

Taul-ukko B Tydelrikelakien piiriin kuul_uvien tiedot n;iidenlakien piiriin kuuluvuudestaan vastaajaryhmittein

Ty6elEkelakien
piiriin kuulu-
vuuden tietaimi-
nen

Ansiotydssd kdyveit

TEL LEL YEL MYEL
%9o9o%

Ei ktty
ans io-
tyos s;i

a

f-IaKe- Kaakka
15iset

Yht
a 9o

Tietri;i kuuluvan-
sa ty6e15ke1aki-
en (TEL, LEL,
YEL, MYEL) pii-
naan
- tyoelSkelaki

vastaukses sa
oikein

- tyoelrikelaki
vas.taukse s sa
v;i5nin

Ei tiedd kuulu-
vansa tydel;ike-
lakien piiniin
( nekistenitie-
to3 en pe:ru-stee1-
1a kuuluu)
Vastauksen ja
rekistenitieto-jen penusteella
ei voida pd5tel-
J_a tyoetaKel-a-
kien piiriin
kuuluvuuden tie-
tdmistA

83 56 98 93 82 65 B1 79

I3 26 I 2

6 15 1 4

8301

5 7 6

7 26

100
(220 )

l_0 10

100 100 100
(89s)(12e)(]s2)

6

l_00 t-00
(BB)(130t+)

2 5

100
(1,627 )

Yhteensd 100
(103)
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Taul-ukon luvuj.sta nihdliSn, ettd tiedot tyoelSkelakien piiniln
kuulumisesta vaihtelevat vastaajaryhmittdin. Ven::attaessa
ansiotydssA kayvien, ei ansiotydssti olevien sekti el-dkelaisten
tietoja n5hdal;in, ette huonoimmin tyoel-eikel-akien piir:iin kuulu-
vuuden tieteiveit ne vastaajat, jotka tutkimushetkell-5 eiv5.t
oll-eet ansiotydssS. Heistzi noin joka neljais ei ole tietoinen
tyoelSkelakien piiniin kuuluvuudestaan.

El-;ikel.iiset ja ansiotydss;i k&yvait tietSveit tyoelakeLakien
piiriin kuuluvuutensa jokseenkin yht;i hyvin. Kahdeksan kym-
menestii haastatellusta tiet55 ty6e15kel-ain oikein n5issd ::yh-
miss5. Tulos on hieman yJ-15tt5vii el-Hkelziisten osal-ta, sil-1d
heidtin voisi ol-ettaa tieteiv;in tydelaikel-akien pii::iin kuulu-
vuutensa ansioty6ss;i k5yviS panemmin. Huomattakoon, ettai
mukana ovat vain ne el;ikeleiiset, jotka saavat ty6eldkelakien
mukaista el-aikett5.

Ty6etiikelaeittain tarkasteltuna naihdeiAn, ettli ynitttijSt tie-
taivdt palkansaajia panemmin tydelaikelakien piiniin kuuLuvuu-
tensa. YEL:n pii::iin kuuluvien ynitttijien ryhmaissei tiet;imys
on likimain satapnosenttinen ja maatalousyritt;ijienkin kes-
kuudessa vdh;in yli yhdeksAnkymmenttip::osenttinen. Heikoin
tilanne on LEL:n piiriin kuuluvien kohda1la. HeistE vain
v5hein yli puolet tietai;i tydeldkelakien piiniin kuuLuvuutensa
cikein. LEl-al-oilla tyoskentel-evist5 26 pnosenttia ilmoit-
ti kuul-uvansa TEL:n pii::iin ja 15 p::osenttia osoittautui tie-
tdmdttdmAksi l-akien piiriin kuuluvuudestaan.

12 TydeJ-eiketurvaa hoitavan ja e1;ikettd maksavan laitoksen
tunteminen

Useimmat tydelSkelakien piiniin luokitell-ut vastaajat ovat
tietoisia neiiden lakien piiriin kuuluvuudestaan, mutta tunte-
vatko he tyoel;iketurvaa hoitavan laitoksensa? AnsiotydssH
kdyviltei henkil-oiIt;i kysyttiin tyo- tai virkaelSketunvaa hoi-
tavaa laj.tosta (kysymys 27 b) ja el-;ikeliiisilt5 vastaavasti
ellikett5 maksavia laitoksia (kysymys 46). Mui11e tydellimtin
u1kopuo1el1a oleville vastaajiJ-l-e kysyrnystai ei esitetty.
Saatuja vastauksia venrattiin E1;iketu::vakeskuksen tyosuhde-
j a e1;iketapahtumanekisteni-E ietoihin .
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0ikeiksi vastauksiksi on tAss;i hyvS.ksytty tyoel_Skelaitoksen
(e15kett;i maksavan l-aitoksen) nimeltai oikein tienneiden vas-
taukset. Vastausta rrelSkevakuutusyhti6" ei ol_e hyvdksytty
kuten ei muutakaan epdtdsmeill-ist;i viittausta ty6el5kelaitok-
siin. Vastauksesta o1i ilmettdv.i elaikel_aitoksen yksiloiv;i
nimi. Myosk;itin tyoel;ikelakeja ja vastauksissa usein esiinty-
vi;i lyhenteite ei o1e hyv;iksytty oikeiksi vastauksiksi. Voi-
daan toki sanoa, ettd l-yhenteet LEL ja MYEL yksil-6iveit ndiden
lakien mukaista el5keturvaa hoitavat laitokset, Ty6e1_aikekas-
san ja MaatalousynittSjien elEkelaitoksen. Yhdenmukaisuuden
vuoksi myos n;im5 on katsottu v5Sniksi vastauksiksi.

Taulukon 9 tulokset osoittavat, ette vain noin joka viides
tutkituista tiet;iri tyoelSkelaitoksensa t;ismaill-isesti oikein.
Noin joka toinen ei osannut vastata kysymykseen ja J-eihes joka
kolmannella on vastauksena jotain muuta kuin tydelH.ketunvaa
hoitava laitos esimenkiksi 1akil-yhenne TEL, ETK, KELA jne. Jos
on osattu nimetS tydelSkelai-tos, se on yleense tiedetty oikein,
si11;i vain kahdella prosentil-1a tutkituista tyoelSkelaitos on
v5;in;i. Viimeksi mainituissa tapauksissa henkil6 on ilmoitta-
nut tyoelSketunvaa hoitavaksi laitokseksi esimenkiksi eliike-
l-aitoksen A ja nekisteritietolen mukaan hiinen nykyinen tydsuh-
teensa tai yritystoimintansa on vakuutettu eltikelaitoksessa B.

Tutkituista vastauksista neJ-jei pnosenttia on sellaisia, joiden
osalta ei voida pei.itellei oikeell-isuutta. Vastaajan ilmoittama
nykyinen ansiotyo, tySsuhde tai ynitystoiminta ei k;iy ilmi
ty6suhder:ekister:ist;i. Syynd saattaa o11a esimenkiksi viive
tietojen saapumisessa nekisteniin uusien tydsuhteiden ol-1essa
kyseessd. Haastatel-tavil-ta ei kysytty nykyisen ansiotydn kes-
toa. El-5.ke1aiisten kohdalla on kyseessA joko vineill;iolotapaus
tai perhe-elaikkeen saaja. Perhe-eleikkeen maksaminen ei n5y
edunsaajan rekisteniotteelta, joten n;iitai koskevia tietoja ei
voitu tankistaa.
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Taulukko 9 Tydel-rikel-akien pii::iin kuul-uvien ansioty6ssli
kaiyvien ja e1-tikelaiisten tiedot tyde)-iiketur:vaa
hoitavasta/eldkettli maksavasta laitoksesta

Vastauksen
oikeellisuus

AnsiotyOssii kiiyv6.t

TEL LEL YEL MYEL Yht
eo%eo%%

ELeike-
l-E iset Kaikki

a %

Vastaa3 an i1--
moittama ty6-
elikelaitos
oikea
Vastaajan il-
moittama ty6-
elSkelaitos
v55r.ci
Vastauksena muu
kuin tydelEke-
turvaa hoitava
laitos (esim.
ETK, KELA, TEL,
valtio yms. )

Vastauksen oi-
keellisuutta ei
voida pH5tel15(ei ole nekis-
ter itietoja voi-
massa olevasta
ty6suhteesta/ei
ol-e eltsketapah-
tumarekisteni-
tietoj a )

Lomakkeel-l-a vas-
taus ilei osaa
sanoatt

1445922L7 50 l-9

2

29

2143

4515

2

4

+

27 35 19 43 28 37

4

(

4

53 55 L7 27 t+9

t_00

c_08 )

46

l_00
(1396)

Yhteensri

Vastaajanyhrnittdin tankasteltuna on havaittavissa suunia eno-
ja tydelHkelaitoksen tuntemisessa. Toisin kuin ty6el-Hkela-
kien piiniin kuuluvuuden tiet5misessH tHssH kysymyksessB
el-dkeliiisten tiedot osoittautuivat selvaisti panemmiksi kuin
aktiivi-vaest6n tiedot. Joka toinen el-Ekel&isvastaa3a tiet;iti
tydel;ikelaitoksen, joka maksaa hEinen el&kkeens5. ElSkeL5is-
ten tietoja ei trist;i huolimatta voida pitaa enityisen hyvin;i,

100 100 100 l-00 L00
(BB6)(126)(r-s0) (86) (1288)
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sil1a runsas kolmasosa antoi vastaukseksi jonkun muun kuin
ty6eltiketurvaa hoitavan laitoksen. Ty6e1;ikelaki tai sen 1y-
henne on e1H.ke15isten keskuudessa yleisin vir"hevastaus. Tdh;in
luokkaan sijoittuvista vastauksista neiitd on kolmasosa. Huo-
mattakoon, ettd e1;ikeld.iset ovat 1;ihes poikkeuksetta vastan-
neet kysymykseen, si11ei ttei osaa sanoart-vastauksia on vain
viisi pnosenttia vastaavan osuuden o1l-essa ansioty6ssli kEy-
vien ryhmaissii pendti 49 pnosenttia. Viimeksi mainitussa ryh-
mdssai ttei osaa sanoail-\rastauksia on mer"kittdv;isti enemmHn
paikansaajilla kuin yrittalilla.

Ansiotydssei keiyvist;i vastaajista YEL:n piir.iin kuuluvat ynit-
tajet poikkeavat tiedoiltaan se1v5.sti muista ryhmistd. He
ovat 3opa el;ikel5isiH paremmin perij_)_d ty6e1lke1-aitoksestaan.
Kolme viidesosaa yrittAj ist;i tietei5 nimelt;i elrikevakuutusyh-
tidns5. Noin joka viidennella yrittrijailld on vastauksena
jotain muuta kuin tydeliiketunvaa hoitava laitos. Viimeksi
mainituista vastauksista kolmascsassa on jokin muu vakuutus-
yhti6 kuin e1;ikevakuutusyhti6 esimerkiksi "Autoilijat",
viidesosassa on tydel5kelaki tai sen lyhenne, noin joka kym-
menennessH on Eldketunvakeskus, samoin joka kymmenennessa epa-
mri;iniinen viittaus ty6elSkelaitoksiin kuten "yr.ittajien e1;ike-
vakuutusrr.

LEL:n piiniin kuul-uvien vastaajien tiedot osoittautuivat t;iss;i
kysymyksess;i kaikkein heikoimmiksi. TydelEkekassan tietdai
nimeltei oikein nel j;i prosenttia 1aj.n piiniin kuuluvista. Noin
joka kolmannella LEL:n piir:iin kuul-uval-1a on vastauksena jotain
muuta kuin tydel;ikelaj-tos. Tankasteltaessa mink;ilaisista
vastauksista tdmd 35 prosenttia tapauksista koostuu havaitaan,
ettal yleisin vinhevastaus teissai ryhmAssd on tyoeliikel-aki tai
sen lyhenne. Naita on nelj;isosa kyseisistd vastauksista.
El5ketunvakeskus esiintyy mainituista vastauksista noin joka
viidennessE ja noin joka kymmenenness;i on Kansanel-dkelaitos.
Samoin joka kymmenennessii on jokin muu ansioel5kelaki kuin
ty6eleikelaki esimenkiksi KVTEL ja niin ik;iein joka kymmenen-
nessd epdtAsmeillinen viittaus tydel;ikeJ-aitoksiin kuten "ty6n-
tekijriin el5ke1aitos" yms.
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V;ihdist;i on tyoeliikelaitoksen tuntemus my6s TEL:n pii::iin
kuuluvien keskuudessa. Tyoelskelaitoksen nimeltai oikein
tienneitd on 14 prosenttia. Muun kuin ty6elai.ketullvaa hoita-
van laitoksen vastanneita on y1i neljSsosa. Viimeksi maini-
tuista vastauksista noin neljAsosassa on Kansaneliikel-aitos
ja vajaassa viidesosassa El-iiketur:vakeskus. Samoin vajaassa
viidesosassa on epeiteism;il1inen viittaus tydel;ikelaitoksiin
ja noin joka seitsemSnnessd vastauksessa esiintyy tyoeliikelaki
tai sen lyhenne.

Maatalousyritttijistd noin viidesosa tietd5 nimeltai Maatalous-
yritt5jien eleikelaitoksen. Tienneiden osuus on suhteellisen
pieni verrattuna muiden ynittHjien vastaavaan osuuteen.
VASriri vastauksia on selvdsti enemmdn kuin muissa nyhmissS.
Muuta kuin tydelH.ketunvaa hoitavaa l-aitosta on ehdottanut
43 prosenttia MYEL:n piiriin kuuluvista vastaajista. Viimek-
si mainituista vastaajista suur:in osa eli 60 prosenttia on
vastannut tyoelri.kelain tai sen lyhenteen, useimmiten MYEL:n.
Kyseisistai vastaajista viidesosa on viitannut eprimddn;iisesti
tyoeleike 1a itoks iin e s imerkiks i vastaamalia |tMaat alousyr"ittA-
j ien elriketurvakeskusrr . KansaneLlkel-aitos samoin kuin Eleike-
tunvakeskus esiintyy parissa kolmessa vastauksessa.

Ede11;i esitetyt tarkastel-ut osoittivat, ett5 tydekikel-akien
piiniin kuuluvilla henki16illti on vansin hatarat tiedot ty6-
elaiketurvaa hoitavasta laitoksesta. Jopa e1dkel;iisistd huo-
mattava osa ei tied;i, mistE laitoksesta saa el5kettd.

3.4. Tydeliiketurvan tarkistaminen

Tyoel;iketurvan ta::kistamista samoin kuin jtiljemprina kesitelta-
via tyoel5.kkeen hakemista koskevat kysymykset esitettiin ak-
tiiveille e1i kaikille muille vastaajanyhmiJ-le paitsi el;ike-
15isi11e. Viimeksi mainituille tydelHketunvan tarkistaminen
kuten ei el5kkeen hakemi-nenkaan o1e enEd ajankohtaista. Seu-
raava analyysi on najoitettu koskemaan tydel;ikelakien piiniin
kuuluvia henkiloit;i.
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Mainittakoon, ette aikaisemmissa tiedon tason tutkimuksissa
tydeleiketuuvan tarkistamista koskevia kysymyksi;i on oI1ut
huomattavasti v;ihemm8n. Myos kysymysten sis;i1t6 on o1Iut
ede11isi11ii tutkimusker.roilla nyt k5sitelt;ivist.i poikkeava,
joten suonia vertailuja ei voida tehdd.

Voiko tyontekij;i itse tar:kistaa tydeJ-tiketurvansa sekii saada
anvion tydelrikkeensa suuruudesta

Kysymyksess;i 34 tiedusteltiin vastaajien kdsityksi;i siitei,
voiko tyontekijri itse tankistaa ty6elciketurvansa. Tydellike-
tur"van tarkistamismahdollisuus tunnetaan hyvin, si11a 97 pro-
senttia ty6e1;ikelakien piiniin kuuluvista antoi mydntdvain
vastauksen. Vain prosentti haastatell-uista vastasi kieltH-
v;isti, ja kaksi prosenttia tutkituista ei osannut vastata ky-
symykseen.

Vuoden 1972 tutkimuksessa elSketunvan tarkistamista kysyttiin
seuraavalla kysymyksellii: rrEliiketunvakeskuksessa pidetHEn
rekisterid vakuutetuista. Voiko sieltii saada itse5ein koskevia
tietoja, jos haluaa?rr. My6ntdvein vastauksen antoi B9 pnosent-
tia tyoel;ikelakien piiniin kuuluvista aktiivihenkiloist5.
Tdhein lukuun verrattuna ty6ekiketurvan tankistamismahdollisuus
tunnetaan panemmi-n nyt kuin vuonna 1972.

Leihes yhtd hyvin kuin tyoeleiketurvan tankistamismahdol,lisuus
tunnetaan my6s se, ettd tydntekijd tai ynittdj;i voi halutessaan
saada anvion tydeldkkeensa suuruudesta (kysymys 35). Arvion
saamisen kannalla on 92 pnosenttia ty6ellikelakien piiriin kuu-
luvista aktiiveista. Kolme prosenttia tutkituista on sit;i
mieltri, ettei arviota tulevasta tyoeldkkeest5 voida saada ja
viisi prosenttia ei osannut ottaa kantaa t;ihdn kysymykseen.
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Mink;i niminen Laitos ylkipitri;i nekisteni5 tydeI;ikevakuutetuista

Ede11;i esitetyt seikat tunnetaan enittiiin J-aajal-ti. Sen sijaan
ei kovinkaan hyvin o1Ia perill-5 siitri, mikH laitos y11;ipitrid
rekisteni;i, josta voi saada itseridn koskevia tietoja.

Haastattelulomakkeen kysymyksessH 36 tiedusteltiin aktiivi-
henkildiltii, minkii niminen laitos yJ-l5pitdri val-takunnall-ista
nekisteni;i ty6e15ke j ;ir" j estelmHn pi i::i in kuul-uvista henkild istii,
All-a oLevan asetel-man luvut osoittavat, ettd noin joka toinen
tydeJ-aikelakien piiriin kuuluva ei o1e osannut vastata kysymyk-
seen mit5ain. T;ism;il-lisesti oikean vastauksen, Eleiketunvakes-
kuksen tieteiei vajaa kolmasosa tutkituista.

Asetelman luvuista naihdeiein edelLeen, ettei E1;iketunvakeskukseen
viittaava vastaus (e15kekeskus, elSkenekistenikeskus, ty6ej-d-
kekeskus jne.) on neljiissEi pnosentissa tutkituista tapauksista
KansanelAkelaitosta r"ekisterdiviinii laitoksena pitaa seitsemdn
prosenttia tyoel5kelakien piiniin kuuluvista vastaajista.
Muihin laitoksiin, joita on samoin seitsemdss5 pnosentissa
vastauksista, sisiiltyv;it va1tion ja kuntien viranomaiset ja
laitokset (L ,"), nimeltd mainitut ty6elitkelaitokset (l s")

sekii epiimlii:reiiset viittaukset eLiikelaitoks iin, nekiste::il-ai-
toksiin jne. (5 %).

Valtakunnallista tydsuhde-
nekisteniE pit5vai laitos

El-Sketunvake skus
E1;iketunvake skuks een
viittaava laitos
Kansanellikelaitos tai
siihen viittaava
Muu laitos
Ei osaa sanoa
Yhteensei

Pnosenttia tydeleikelakien
piiriin kuuluvista aktiiveista

29

7

7

5J

100
(1s2s)

4
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Mistd hakisi tyoelAketurvan tiedustelukortteja

Vastaajilta tiedusteltiin ede11een, mistA hakisi tiedustelu-
kortteja hal-utessaan tarkistaa tamanhetkisen tydel5keturvan-
sa. Kysymyksen sanamuoto ilmenee haastattel-ulomakkeen kysy-
myksest;i 39, joka on avoin. Vastaukset on luokiteltu seuraa-
vassa asetel-massa siten, ettii katkoviivan y1;ipuotelle on si-
joitettu oikeiksi- tulkitut laitokset.

0i.kean laitoksen puoleen k5;intyisi noin kolme vastaajaa ne1-
jSst;i, sill-5 katkovii',zan y15puo1e11e sijoittuu 73 pnosenttia
tutkituista vastauksista. Noin joka kymmenes lakien piiriin
kuuluva tiedustelisi v;i;inist;i paikoista ja noin joka viides
ei osannut nimetA laitosta, nihin ottaisi yhteytt.i.

Ensisijainen tiedustelupaikka on pankit ja postitoimistot.
Naita ehdotti l;ihes kolmasosa tydelAkelakien piiriin kuuluvis-
ta akti-iveista. Kansanelekelai-toksesta, sen paikallistoimis-
tosta tai asiamiehiltai tiedustelisi 15hes joka viides ja suo-
raan El-dketunvakeskuksesta noin joka kymmenes henkilo. Ty6n-
antajan puoleen k5;intyisi kahdeksan ja ansioelSkelaitosten
puoleen neljd vastaa3aa sadasta.

Paikka, josta hakisi tiedustelu-
kortteja ty6elSketurvan tarkis-
tamista varten

Pankki, posti
Kansaneliikelaito s
(KELA, paikallistoimistot ja
asiamiehet )

ElSketurvake sku s
Tyonantaja, ty6paikka
Ans ioeldkelaitos(tyoelekelaitokset ja
muut ans ioel;ikelaitokset
sek5 MELA:n asiamiehet)

Pnosenttia ty6e1;ikelakien
piiriin kuuluvista aktii-
veista

31

l7

13

I
4

Va]tion tai kunnan vinan-
omainen tai l-ai.tos
Muu paikka
Ei osaa sanoa
YhteensA

2

7

18

100
( 1sl-9 )
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Onko pyyt5nyt tai saanut rekis-Leniotetta

Kysymyksella 37 kartoitettiin sita, miten monella on omakoh-
taista kokemusta tyoel-Hketunvan ta::kistamisesta e1i on joko
itse pyytdnyt rekisteniotteen tai saanut sen pyyt;im;ittH EIH-
keturvakeskuksesta. Tydei-iikelakien piiriin kuul-uvista aktii-
veista 15 p::osenttia ilmoitti pyytdneensd rekisteniotteen,
21 pnosenttia ilmoitti saaneensa pyyt5maittei ja yksi prosentti
sekS pyytHneensH. ettii saaneensa pyyt;im;itt;i;in. Toisin sanoen
15hes kaksi viidesosaa tyoeJ-dkelhkien piir:iin kuul-uvista vas-
taajista on ilmoituksensa mukaan tutustunut tydeJ-eiketurvan
tarkistamiseen k;iyteinnd ssai.

Tiedusteltaessa milloin on viimeksi pyyt;inyt rekisteriotetta
ilmeni, ettd suunin osa, 72 prosenttia otetta pyyt;ineistti on
tehnyt sen vuosina L975-1979. Vain neljd pnosenttia pyynn6is-
tA on rrastausten mukaan tehty jo 1960-1uvul1a.

Rekisteniotteen pyyt;imeittS saaneiden vastauksiin on syyt;i
suhtautua varauksella, si115 26 p::osenttia heistei ilnoitti
saaneensa otteen ennen vuotta 1977, joJ-loin t;imd palvelumuo-
to kokeiluluonteisesti aloitettiin. 0n luultavaa, ettd ne-
kisterj.ote on ndiss;i tapauksissa sekoitettu esimenkiksi ty6-
elSkekonttiin, jonka henkil-d sai automaattisesti.

Rekisteniotepalvelu on sekH tydeleiketurvasta tiedottamista
ettii ty6eliiketunvan valvontaa. Tiedotuksen vaikutuksista
kentoo se, etta nekisteriotteen pyytaineiden samoin kuin ot-
teen pyytiim;ittei saaneiden vastaaj ien tyoelSketiedon taso on
merkittaviisti panempi kuin henkildiden, jotka eivrit o11eet
koskaan saaneet rekisteniotetta. Automaattisen rekisteni-
otepalvelun laajetessa koskemaan kaikkia ensi-mm;iisili samoin
kuin kaikkia p5;ittyneitii ty6el5kelakien piiniin kuuluvia
tydsuhteita se on osaltaan vaikuttamassa y1-eison tydeleiketie-
touden lisS5ntymiseen.
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3 . 5. Tydelaikkeen hakerninen

Tyoel;ikkeen hakemiseen liittyv;it kysymykset - samoin kuin
ede115 kasi.tel-lyt - koskivat kaikkia muita vastaajaryhmid
paitsi e1;ikelaiisia. seuraavassa tankastellaan ty6e1;ikelakien
piiriin kuuluvien vastaajien tietoja ty6eJ-likkeen hakemisesta.

Onko tyoelSkett;i erikseen haettava

Kysymyksess;i 31 tiedusteltiin, onko e15kkee11e siirtyvdn
henkildn tai perhe-elikkeeseen oikeutetun lesken tai orvon
tehtiivH enityinen elaikehakemus saadakseen hcinelle ty6e1;ike-
lakien mukaan kuul-uvaa e1;ikett;i. Kysymys esitettiin tiedon
tason tutkimusten sanjassa ensimm;iist;i kentaa.

Sen, ettl tydelSkettH on erikseen haettava, tiet;i;i 1;ihes jo-
kainen tydel;ikelakien piiniin kuuluva vastaaja. Mydntdv;in
vastauksen edelld mainittuun kysymykseen antoi B8 prosenttia
tutkituista henkil6istii. Viisi prosenttia vastaajista on sit;i
mie1t5, ettei tyoel;ikettai tarvitse mainituissa tilanteissa
hakea. SeitsemEn prosenttia tutkituista ei osannut vastata
tHhiin kysymykseen.

Vertailun vuoksi- kysyttiin myos, onko kansanelaikettii erikseen
haettava. Se, etta kansanelAkett;i on haettava, tiedetei;in jon-
kin ve::ran heikommi,n. TydelHkelakien pii::iin kuuluvista vas-
taajista 77 prosenttia on sita mi-e1tei, ettd kansanel5kettE on
haettava ja 17 pnosenttia a::velee sen tulevan automaattisesti.
Kansaneldkettd koskevassa kys5rmyksessd ttei osaa sanoatt-vastauk-
sia on kuusi prosenttia.

Mist;i voi saada hakemuslomakkeita tai neuvoja ty6eJ-;ikeasioissa

Yksi tankeimmistei asioista vakuutetuille itsel-1een on tietH;i
paikka, josta voi tarvitessaan saada hakemuslomakkeita tai
neuvoja tyoelaikeasioissa. Kysymykseen 32 saadut vastaukset
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n;ihd55n seuraavasta asetelmasta. Katkoviivan a1apuolel1a
olevat vuotta 1979 koskevat l-uvut kuvaavat niiden henkiloiden
osuutta, jotka eivdt suoralta k5delt5 osaisi kci;intyd oikei-
den laitosten puoleen. Joka kymmenes tyoel;ikelakien piiniin
kuuluva ottaisi ensivaiheessa yhteyden vii5ntiSn paikkaan.
Samoin joka kymmenes ei osannut nimet;i mitaan tiedustelu-
paikkaa.

Suurin osa, kahdeksan vastaajaa kymmenest;i tiedustelisi pai-
koista, missd oletettavasti saisi asiansa hoidettua. Kansan-
elSkelaitoksesta tai sen paikallistoimistoista tiedustelisi
15hes joka toinen l-akien piiniin kuuluva henki16. Pankkeja
ja postitoimistoja kriytt;iisi 15 prosenttia tutkituista. Ty6n-
antajan tai tyopaikan puoleen k.iiintyisi kahdeksan pnosenttia
vastaajista. Suoraan El;iketurvakeskuksesta tiedustelisi
nelj;i ja ansioelakelaitoksista viisi pnosenttia tutkituista
nenKalol-sta.

Tiedustelupai-kka, josta hakisi
neuvoja ja lomakkeita tydelak-
keen hakemista vanten

Pankki, posti
Kansaneliikelaito s

KansanelSkelaitoksen
paikall istoimisto
(sv-toimisto, asiamies)
Tydnantaja, ty6paikka
Elriketur-vake skus
Ans ioelSkelaito s(tydelakelaitokset ja
muut angioelrikelaitokset
sekei MELA:n asiamiehet)

Pnosenttia ty6elaikel-akien
piiriin kuuluvista aktii-
veista
197I

TE

28

19

B

4

5

L97 2

l_6

11

14
7

6

Valtion tai kunnan vinan-
omainen tai laitos
Muu tiedustelupaikka
Ei osaa sanoa
YhteensA

6

5

10

100
(1s2s)

6

6

I
100

( seB )
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Vernattaessa saatuja tuloksia edel_1isen tiedon tason tut-
kimuksen vastaaviin tuloksiin ndhdd5n, etta jakaumat ovat
varsin samanlaisia. Mainittavin eno on siinei, ettti Kansan-
el5ke1aitos tai sen paikallistoimisto (entinen sv-toimisto)
esiintyy vuoden 1972 aineistossa hanvemmin ja vastaavasti
tydpaikka tai tydnant.tja useammin venrattuna vuoden 1g79 ai-
neistoon. Tilanne on kuitenkin edelllsestli tutkimusajankoh-
dasta muuttunut sik;i1i, ettE vuoden 1976 alusta lukien my6s
Kansanel;ikel-aitoksen paikallistoimistoissa on voinut hoitaa
tyoel5keasioita. Kuitenkin jo vuonna 1972 nunsas kolmasosa
tyoel;ikelakien piiniin kuuluvista henkildist5 olisi asioinut
Kansaneldkel-aitoksen ja sen paikallisten vinanomaisten kautta.

Mihin toimittaisi tydelakehakemuksen

Haastattelulomakkeen kysymyksessd 33 tiedusteltiin, mihin
toimittaisi tyoel-Skeh.akemuksen. Samoin kuin tiedustelupaikan
suhteen myos tiissS kysymyksessd noin viidesosa tyoel;ikelakien
piiriin kuuluvista vastaajista ei tiedii, minne tyoelaikehake-
mus tul-isl toimittaa. VeiSndn osoitteen maininneita on kahdek-
san pnosenttia ja "ei osaa sanoart-vastauksen antaneita 14 pro-
senttia tutkituista.

Pankit ja posti sek5 Kansaneleikelaitoksen paikallistoimistot
esiintyvdt hakemuksen toimituspaikkana selvlisti ha::vemmin
kuin neuvojen ja lomakkeiden tiedustelupaikkana. Hakemus
lShetett;iisiin useamlnassa tapauksessa suoraan ansioel-Hkelai-
toksiin. My6s tyonantaja tai tyopaikka esiintyy hakemuksen
lHhetyspaikkana usearnmin kuin neuvontapisteen5. Huomattava
osa, noin kaksi viidesosaa ty6eleikelakien piiniin kuuluvista
vastaaj ista toimittaisi tyoelrikehakemuksen kuitenkin kansan-
e15ke j rin j estelmdn kautta.

Vennattaessa vuosien, 1979 ja 1972 vastausjakaumia havaitaan,
ettii oikean osoitteen maininnei-ta on merkittdv;isti vahemman
vuonna 1972 verrattuna vuoteen 1979. Vain noin kolmasosa
tyoeliikelakien piiri-in kuuluvista vastaajista olisi osannut
toimittaa hakemuksen oikeaan paikkaan. Huomattakoon, ettli



Laitos, johon toimittaisi
tydelSkehakemuksen

Pankki, posti
Kans anelSkelaito s

Kans ane liike 1 aitoks en
paikall istoimisto(sv-toimisto, asiamies)
Tybnantaja, ty6paikka
E1 Sketurvake skus
An s ioel-5ke laitos(tyoekikel-aitokset ja
muut ans ioelEkelaitokset
sek5 MELA:n asiamiehet)

B1

Pnosenttia ty6e1-5kel-akien
piiriin kuul-uvista aktii-
veista
1979 r97 2

7

26

,

4

L7

I

30

l-J ]
L2

6

t-0

Valtion tai kunnan vinan-
omainen tai laitos
Muu l-aitos
Ei osaa sanoa
Yhteensd

3

5

l-4

100
(]_s2s )

(

2l
LI

100
(es8)

Kansanelskelaitos paikallisine viranomaisineen ei- vield tuol-
loin o11ut oikea osoite. Huomiota vuoden 1972 tul-oksissa
kiinnitt;iai se seikka, ettE tiedustel-upaikka tiedettiin selviis-
ti panemmin kuin paikka, johon hakemuslomake voidaan toimit-
taa. Ongelnia hakemuksen toimittamisen suhteen ei kuitenkaan
liene esiintynyt k;iytdnn6ss;i niin paI-ion kuin ede1J-;i esitetty-
jen 1-ukujen perusteella saattaisi p5;ite1J-4, si115 k&ytdnnossii
oikea osoite selvinnee varsin pian alkuvaiheen j51keen.

Ansioel;ikkeen hakemiseen liittyvat vaikeudet

Edel-ki oleva selvitys tydel-Skkeen hakemiseen l-iittyvistti kysy-
myksistd osoitti, etteivdt nHmS asiat o1e se1vi5 kaikill-e ty6-
elskelakien piiniin kuuluville vastaaSill-e. Miten tydeliikkeen
hakeminen on sujunut kiiyteinnoss;i? Onko ol-1ut vaikeuksia ja
jos niin minkSlaisia? Ndihin kysymyksiin on pyritty vastaa-
maan haastattelulomakkeen elSkeldisi;i koskevilla kysymyksilld
47 ja aB.
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Seloitge raj oitettiin koskemaan ansioelcikkeen hakemista,
joten kgsgmyksiei ei esitetty pelk<in kansaneltikkeen saajiLLe.
Haastateltuja on nd,in ollen uain 741, nikd asettaa rajoi-
tukset gleistysten tekemiselle. Tulokset ooat kot,keintaan
uiitteellisid. Kiinnitettd,k1dn huomiota nyds siihen seik-
kaan, ettd. kakei kolmasosaa kgseisistci elcikeldisoastaajista
on tAdkyoyttdngyseLdkeLtiisiti. Tutkimuksen eld.keltiieoastaa-
jat eiud.t siten edueta tasapuolisesti eti ela,kelaisz,yhnia
johtuen siitd, ettti haaetateltauina oli aktiitsi-ikdisiti eli
78-64-Duotiaita henkil1ita. Tulokset kuoaa.oat paljolti ty6-
kyttyttilmyy seLd,kkeen hakemiseen Liittguiti uaikeuksia.

KysymyksessH 47 tiedusteltiin eI5kel-riisten mielipidett;i
elSkkeen hakemisen vaikeudesta. Tul-osten mukaan kahdella
kolmasosalla (66 %) ansioeliikkeen hakeminen on sujunut vai-
keuksitta ja noin kolmasosa (32 eo) on kokenut eldkkeen hake-
misen vaikeaksi. Kaksi pnosenttia tutkituista ei osannut ot-
taa kantaa kysymykseen. Ansioel_Skkeen hakemi-sen vaikeaksi
kokeneiden konkeaan osuuteen on osasyynd se, ettli suunin osa
tutkituista on hakenut ty6kyvytt6myyseleikett;i. Seunaavan
asetelman luvuista n;ihd5ein, miten elaikkeen hakeminen on koettu
e::i vastaajanyhmissei. Tul-oksia ei voida havaintoyksik6iden
veihdlukuisuuden vuoksi yleist;iii perusjoukkoa koskeviksi.

Tutkituista e1;ikelriisvastaajista tyoeleikett;i hakeneet ovat
kokeneet el5kkeen hakemisen vaikeammaksi kuin muuta ansio-
el-;ikettii hakeneet vastaajat. TydeJ-rikelakien piiniin kuul-uvista
eldkel5isistri noin joka kolmas ja ulkopuol-isista noin joka
viides vastasi myontriveisti kysymykseen 47. Edel-1een tydel;i-
keLakien piiniin kuuLuvista e1d.kel;iisist;i yritteijdt ovat ko-
keneet eleikkeen hakemisen vaikeammaksi kuin pal-kansaajat. Eni
elEkelajeista tyokyvyttomyyseliikkeen hakeminen on koettu vai-
keimmaksi. Havaintoyksikdiden lukumSA::ii on muutamissa edel_15
mainituissa ryhmissd l-iian pieni, jotta tulosten penusteella
voitaisiin tehdd laajempia johtopd;itoksia.
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Ansioel-iikkeen hakemisen
vaikeaksi kokeneiden osuus
kyseistd eldkettd saavista
vastaajista (kysymys 47)

Ty6eIdkeJ-akien piirii-n
kuuluvuus:

TydelaikeLakien piiniin
kuuluvat
- palkansaajat
- ynittiij 5t
- yhteensti
Ulkopuoliset

El-dkela j i:
Vanhuusel-iike
Tyokyvytt6myyseJ-5ke
Muu elAke

rkd:
Al-l-e 50 vuotta
50 vuotta ja yIi

SukupuoLi:
Naiset
Miehet

So s iaal- ir"yhmei :

SosiaalinyhmH I ja II
Sosiaalinyhm5 IfI
Sosiaal-inyhrnai IV ja V

31
50

35

22

(80)
(29)

( r"0s )
( 32 )

o,b

6

37

30

2L
33

JJ

30

(64)
(77 )

(18)
( r.08 )

(]-s )

(]_6 )

c_2s )

40
23

39

(43)
(63)
(34)

El-iikel-Sisten henkil-6kohtaisten ominaisuuksien suhteen on myds

enoja. Vanhemmil-1e ikeinyhmill-e el-dkkeen hakeminen on ol-l-ut
vaikeampaa kuin nuonemmil-Le ikeiluokil-le. Sosiaali:ryhmittain
tankasteltuna on enoja siten, ett5 ylimpiin ja al-impiin so-
siaal-inyhmiin kuul-uvat eLdkel-&iset ovat kokeneet eliikkeen ha-
kemisen vaikeammaksi kuin keskinyhmdiin kuuLuvat henkildt.
Sukupuolen suhteen ei ol-e eroa.

El-iikkeen hakemisen vaikeaksi kokeneil-ta kysyttiin edel-leen
syytd tdh5n. Koska kysymys esitettiin vain 48 el-Hkel-Sisvas-
taajall-e, ei ndin pienen aineiston ol-l-essa kyseessii nitaen
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kovin selv;ipiintei.st;i kuvaa yleisimmistei syynyhmistA voida an-
taa. Avovastausten luokittetun pohjalta saatiin kuitenkin
seunaavia tuloksia. Yleisimmin ndissei vastauksissa vi.itattiin
eleikkeen hakemiseen liittyvH.iin I'paperisotaan", Tydkyvyttomyys-
el5kkeen hakemisen vaikeutta valitettiin seuraavaksi useimmin.
Kolmantena syyryhmHn;i o1i se, ettA hakija piti tietojaan niit-
t;imd.ttomin;i ja nel jeintend el;ikkeen hakupnosessin hitaus. Muu-
tamasta vastauksesta ilmeni, ettei el_;ikkeen hakeminen koettiin
kerjuuksi. Jaljelle jdi kyrnmenkunta yksittaistapausta, jotka
eivdt sijoittuneet mihinkAin ede11A mainittuun luokkaan.

Haastattelulomakkeen kysymys 48 koski el5kkeen a1kamista, e1i
joutuiko hakija mielestSdn eltikett;i' haettuaan odottamaan sitd
kohtuuttoman pitk;ian ja jos joutui, tuottiko se taloudellisia
vaikeuksia. Noin kolmasosa (34 e") eLrikelSisistei katsoi joutu-
neensa odottamaan elaikkeen alkamista. Joka nel j eis ( 2 5 e, ) i1-
moitti elSkkeen alkaneen vansin nopeasti ja vajaa puolet (41 e")

kohtuullisen ajan kuluttua. Tulokset koskevat sekd tydelikettS
ettti muuta ansioelaikett;i hakeneiden el-aike1;iisten vastauksia.
Viimeksi mainittuja on noin ne1-jiisosa. Ansioeldkkeen alka-
mista pitkS;in odottamaan joutuneiden konkeaan osuuteen on
vaikuttanut se, etta suurin osa tutkituista e15ke15isista on
hakenut tyokyvyttomyyselSkettS. Myonnettyjen tydeleikkeiden
kasittelyajoista a3an3aksolta 1.1.-31.1-2. l-979 keneittyjen ti-
lastotietoj en mukaan tybkyvyttdmyyselSkkeiden keskimSSr;iinen
kokonaiskSsrttelyaika oli kaikkein pisin o11en 74 paiivEd, kun
se penhe-elrikkeissd o1i 40 ja vanhuuselSkkeissd ainoastaan 7

par-vaa.

Seuraavan asetelman luvuista ndhd;i5n, ettii tydel5kelakien pii-
riin k-uuluvien ja nHiden lakien piiriin kuulumattomien el-;ike-
liiisten vastauksissa ei o1e merkitteivS;i eroa. Tydel-;ikelakien
piiriin kuuluvien yr"itttijien ja palkansaajien vastaukset sen
sijaan poikkeavat toisistaan. Yritt5jistri 1;ihes puolet ja
palkansaajista vajaa kolmasosa katsoi joutuneensa odottamaan
eI;ikkeen alkamista. El-;ikelajeittain tarkasteltuna erot eiveit
ole kovinkaan suunet. Vanhuusel;ikkeiden alkaminen on sujunut
jonkin verran joutuisammin kuin ty6kyvyttdmyysekikkeiden ja
muiden elSkkeiden alkaminen. Ttitd viitteellistei tulosta tuke-
vat my6s ede1l;i mainitut tilastotiedot.
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Ans ioelS.kkeen al-kamista
odottamaan joutuneiden
osuus kyseist;i eI;ikettli
saavista vastaaj ista
(kysymys 48)

Tydel;ikelakien piiniin
kuul-uvuus:

Ty6e1-Skelakien piiniin
kuul-uvat
- pal-kansaajat
- yritt;ij dt
- yhteensa
Ulkopuoliset

El5ke1aj i:
VanhuuselSke
Ty6kyvyttdmyyselS.ke
Muu eliike

90

29 (79)
46 (2s)
33 (]-08 )

38 (32)

28

34

39

c-8 )
( r_08 )
(14)

Jatkokysymykseen "tuottiko eL;ikkeen viipyminen Tei11e suuria
taloudellisia vaikeuksiar noin viidesosa (21 eo) tutkituista
el;ikel-aiisistE vastasi mydnt5v;isti. Tydel-eikelakien piiniin
kuuluvien ja n;iiden lakien piiniin kuul-umattomien eltikelSis-
ryhmien v5l-il-l-d ei tassa suhteessa oLe eroa. Tankasteltaessa
tyoel5kelakien piiriin kuul-uvia vastaajia havaittiin, ettei
ynitt;ijist;i noin joka kymmenes ja palkansaajista noin joka
viides il-moitti joutuneensa tal-oudellisiin vaikeuksiin e15k-
keen viipymisen vuoksi. El;ikel-ajin mukaan ta::kasteltuna on
enoa siten, ettd vanhuusel-5ke15isist5 noin jcka kymmenes
ja muuta elSkettd saavista noin joka viides vastasi my6nt;i-
v;isti taloudellisia vaikeuksia koskevaan kysymykseen. Kai-
kissa ta::kastelluissa nyhmiss;i ei ol-e tapauksia r"iitt5vAsti,
jotta tuloksista voitaisiin tehdii J-aajempia johtoptiiit6ksi;i.

Tutkittuj en henkil6kohtaisista ominaisuuksista sosiaal-inyhmti
n;iytti vaikuttavan taloudel-Liseen toimeentuloon. Ensimmdi-
seen ja toiseen sosiaalinyhm;i;in kuuluvista e1;ike1;iisistti
vain joka kymmenes, kol-manteen sosiaalinyhmH.Sn kuul-uvista
joka viides ja neljdnteen ja viidenteen sosiaalinyhmddn kuu-
l-uvista vastaajista joka kolmas il-moitti joutuneensa taloudel-
lisiin vaikeuksiin eleikkeen viipymisen vuoksi.
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3.6. V;ihimmAistiedot
tanve

tydel;ikejeinj estelmdstH ja liseiinformaation

Edellai tarkastellun tiedon tason kasitteellS sel_vitettiin
site, miten tydel;ikelakien tuntemus vaihtelee vastaajanyh-
mittain ja miten se on kehittynyt viirneksi kul-uneen seitsemiin
vuoden aikana. V5himmriistietojen k;isitteell_A puol_estaan pyni-
t;i5n kuvaamaan sita, miten hyvSt val-miudet tydeliikelakien
piiniin kuuluvilla henki16i115 on ty6el_eikeasioittensa hoitami-
seen k5ytrinndss;i. Toisin sanoen kuinka moni ty6el_;ikejrinjes-
tel-mdn etuuksiin oikeutettu vastaaja tuntee ne peuusasiat,
jotka on tiedettdvS etuuksia haettaessa. Td.m5n seikan selvit-
timinen ei o1e tanpeen el-eikel-riisten osalta, joten eleikeliiisi;i
ei ole mukana tankastelussa. V5himmeiistietojen kiisitteeseen
on sisiillytetty seuraavat asiat:

- tiesiko kuuluvansa tyoel;ikelakien pii::iin
- tiesik6, onko tydel;ikettd erikseen haettava

- tiesiko suurin pi,intein, mistei saa 1omakkeita ja
neuvoja ty6eJ-iikkeen hakemista varten

- mainitsiko tydkyvyttomyyden tai sai::auden ty6-
elSkkeen saamisen pe::usteeksi

N;iiden asioiden tietrimisen katsotaan niittEvein vdhimmH.istie-
doiksi ty6ekikejairjeste)-mast5. Tavoitetta ei ol_e asetettu
konkealle, ja kuitenkin vain noin puoJ-e11a tutkituista on
niiin mIH::ite1lyt v;ihimm;iistiedot. Seuraavasta asetelmasta
n;ihdeirin, ettii vHhimmdistiedot omaavien osuus vaihtelee huo-
mattavasti tyoeJ-dkelakien piiriin kuuluvuuden mukaan. Pa1-
kansaajilla ja erityisesti LEL:n piiniin kuuluvil-la on niii-
den penusasioiden tuntemus selvdsti heikompaa kuin yr^ittajil-le.
Luonnollisena seLityksen;i t;iss;i samoin kuin tiedon tason sa-
man suuntaisissa enoissa on se, etta yrittajdt joutuvat kiiy-
tdnnossii hoitamaan omansa sekd mahdoLlisten ty6ntekijditten-
sii vakuuttamisen ja neiin o11en per"ehtyrnei5n jossain miei::in
enemmiin tydelHke j ;in j estelmaiain kuin palkansaa j at .
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Ty6eJ-dkelaki, jonka
piiniin kuuluu

TEL
LEL
YEL
MYEL

Kaikki

VHhimmHistiedot ornaav ren
OSUUS

%

47 fi.os2 )

37 (180)
64 (198)
s6 (9s)
47 (r-525)

Tankasteltaessa vaihimmSistietoja idn ja sukupuolen mukaan
taul-ukosta L0 havaitaan, ettH val-iriudet tydeld.keasioiden
hoitamiseen l-isliaintyv;it idn my6tH sek5 miesten ette naisten
nyhmlissS, mit5 on pidettdvd positiivisena asiana. ALl-e
30-vuotiaiden miesten ::yhmdssd vdhimmEistiedot omaavien osuus
on kaikkein pienin, vain noin joka neJ-jiis tuntee kEsitteeseen
sislil-tyvHt asiat. Panhaiten n;iistti asioista ovat peniLl-d
50 vuotta tHyttdneet miehet, joista ldhes kahdel-la kolmas-
osa1la on vdhimmHistiedot ty6el6kejHrjestelmHstti. Naisten
keskuudessa v5himmriistiedot omaavien osuus kasvaa my6s sel-
vdsti i;in my6tH, vaikka eno nuonimman ja vanhinman ikdluokan
v5l-i1Lti ei ol-e yhtd suur"i kuin miehiIld. Kaikki iktil-uokat
huomioon ottaen miesten ja naisten osuuksissa ei ol-e eroa.

Tau1ukko L0 Veihimm5istiedot omaavien osuudet iin ja
sukupuol-en mukaan

rke Miehet Naiset
q
b

Kaikki
%

Al-le 30 vuotta
30 - 49 vuotta
50 vuotta ja y1i
Kaikki

28

5+

ot
47

(770)

34

52

56

47
(7ss)

3l_

53

59

47
(1s2s)
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Veihimrnliistiedot omaavien osuus vaihtel-ee selv;isti ansioty6ss;i
keiymisen mukaan. VShimmeiistiedot omaavia on ansiotydssri
k5yvist;i vastaajista 49 pnosenttia, kun ansioty6ssri kAym5t-
tdmist;i henkil6istd vain 36 pnosenttia yJ-t5ei v;ihimmriistieto-
jen taso11e.

Al-1a olevasta asetelmasta n;ihd;i;in veihimmiiistiedot omaavien
osuudet sosiaalinyhmitt;iin. Sosiaal_iryhmien I-III vril_ill;i
ei o1e suuria eroja v;ihimmiistiedoissa. Sen sijaan sosiaali-
nyhmaen IV kuuluvien keskuudessa vShimm5istiedot omaavien
osuus on selvdsti pienempi kuin ylemmissei sosiaal-inyhmissd.
Huomiota kiinnitt5ti se, ett;i kyseinen osuus on kaikken konkein
toisessa sosiaalinyhm;iss5, johon on luokiteltu pienyrittajat,
tyonjohtajat ja ylemmdt toimihenki1dt. THmi sel-ittyy si11;i,
ettei ynittdjien, 3oiJ-1a on muita useammin viihimm;iistiedot
tyoeleike j einj estelmiistai, osuus on toisessa sosiaalinyhm5ss;i
luokittelusta johtuen kaikkein suunin. My6s ikeijakauma on
toise ssa sos iaaliryhm;is s;i v;ihimm;iist ieto j a suosiva, sil-l-ri
yli viisikymment5vuotiaiden osuus on mainitussa nyhmeiss;i suh-
teellisesti konkein. Alimmassa sosiaalinyhmdssd fV sen si-
jaan nuonimman ikSluokan, LEL:n piiniin kuul-uvien sek5 ansio-
ty6ssii k;iymeitt6mien osuudet ovat kaikkein konkeimmat. Tata
taustaa vasten ta::kasteltuna voidaan sanoa, ettei sosiaal-i-
nyhmd sin;ins;i mainittavasti vaikuta vaihimmaiistietoihin, vaan
tydeI;ikelakien pii::iin kuuluvuus, ansioty6ss;i kriyminen ja ikii.

Sosiaalinyhmd V5himm5istiedot omaavien osuus
o,

I Johtavassa asemassa
olevat

II Pienynittajat, ty6n-johtajat, ylemmHt
to imihenkil6t

IIr Ammattityontekij at,
aLemmat toimihenkil-6t

IV Apu- ja sekatydntekijrit
Kaikki

49 (138)

55 (47r+)

47

34

47

( 6s7 )
(242)

( 1s11)
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Ammatt iyhd i stysto imintaan o sal- 1 istumisen j a vdhimmiiist ieto3 en

v;i1i115 vallitsee r:iippuvuussuhde. Menkittdv5sti Paremmat
tiedot k5ytSnndn tydeldkeasioista on niill-ti haastatelluilJ-a,
jotka toimivat tai ovat aikaisemmin toimineet jossakin luot-
tamustehtEvH.ssii venrattuna ammattiyhdistyksiin kuul-uvien
nivijdsenten sek;i yhdistyksiin kuulumattomien henkil-6iden tie-
toihin. Havaitun riippuvuuden ei todettu aiheutuneen ty6e1A-
kelakien piiniin kuuluvuutta, ansiotydt;i eikd ikdti koskevista
jakaumista. My6skin ammattiyhdistyksiin kuul-uvien nivijii-
senten tiedot k;iytAnn6n kysymyksissd ovat jonkin vetlran Pa-
r:emmat kuin yhdistyksiin kuulumattomien henkil-6iden tiedot.
Ero ei ole kuitenkaan huomattavan suuni.

V;ihimmH.ist iedot omaavien

Kuul-uu ammatt iyhd istykseen
- Ei o1e toiminut luottamus-

tehtHvdss;i
- 0n toiminut luottamusteht;i-

vAssH

Ammatt iyhd is ty s to im intaan
osallistuminen osuus

90

Ei kuulu ammattiyhdistykseen 4t_ (s58)

Kaikki

47 (799)

64 (1sB )

47 (]_s1s )

Ede115 tar"kasteltuja viihimmdistietoja voidaan pitiia eneitin;i
objektiivisena mittana taso1Ie, jonka a1apuo1e11e tydeliike-
lakien piiriin kuuluvien ei tulisi jaada. Mika on sitten
haastateltujen subjektiivinen kdsitys tiedon tarpeestaan ja
tasostaan ja miten se kiy yksiin t;im5n objektiivisen mitta-
::in antaman tuloksen kanssa. Vastaajilta kysyttiin, ovatko
he miel-est55n saaneet niitt5v;isti tietoja tydelAkkeistai.
Vajaa puolet, 43 pnosenttia katsoo saaneensa niittavasti
tietoja ja 55 pnosenttia haastatell-uista pitae tyoeliiketie-
tojaan riittamatt6minS. Kaksi prosenttia vastaajista ei
osannut anvioida tietojensa ::iittdvyytta.
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N;iiden kahden mittanin - ede115 tarkasteltujen v5himrn5istie-
tojen ja subjektiivisen arvion tiedon tarpeestaan - v5linen
niippuvuus nShddrin taulukosta 11. Oma1la anviolla on o11ut
jonkin verran tiedollista pohjaa, si11ei suur:imman nyhmdn muo-
dostavat ne henkiI6t, joilla ei ol_e v5himmdistietoja ja
jotka ovat itsekin sitd mieltd, etteivdt o1e saaneet riitte-
veisti tietoja. TyoelAkelakien piiniin kuuluvista vastaajista
t5mdn nyhmSn osuus on kolmasosa. Mielenkiintoisimpia teissei
taulukossa ovat ne kaksi r"yhm5;i, joi11a oma arvio ei kHy yk-
siin v5himm;iistietojen kanssa. Toiseen ::yhm55n kuuluvill-a
on vlihimmaiistiedot, mutta pit6v.it siitei huolimatta ty6e15ke-
tietojaan riittamattominri. He siis'haruavat tietoja enemmiin-
kin kuin on tarpeen tydel;ikejenjestelmiin kanssa asioimiseksi.
.Ioka neljals tyoelaikerakien piiriin kuuluva sijoittuu tdhdn
aktiivisten nyhm55n. Toiseen mielenkiintoiseen nyhrn;idn
kuuluvilla ei ole v5himmlistietoja, mutta pitavrit silti ty6-
ekiketietojaan niitt;ivinai ja ovat ilmeisesti haluttonia hank-
kimaan lisriinfor.maatiota. T;ihdn nyhmiiHn kuuluu joka viides
tyoel;ikelakien piir"iin kuuluva vastaaja, ia he ovat tiedotus-
toiminnan kannal-ta hankalin nyhm;i.

Taulukko 11. Veihimm;iistiedot
ri ittaivyydest;i

ja oma arvio tydelriketietojen

Oma arvio tydelSke-
tieto j en r"iitteivyydestai

V;ihimmHist iedot
Ei oIe 0n Kaikki

9o 9o 90

Ei o1e saanut riitta-v;isti tietoja
On saanut riittdvasti
tieto j a
Ei osaa sanoa
YhteensE

38

2

100
( 786 )

49

I
100

(736)

60 50 55

43
2

100
(ls22)
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Miten subjektiivinen arvio tydelSketietojen r"iitttivyydest;i
vaihtelee enriiden taustatekijdiden kuten sukupuolen, i5n,
sosiaaliryhmdn ja ty6elSkelakien piiniin kuuluvuuden mukaan?
Naisten ja miesten viilil-lti ei ole menkitt?iviid enoa, naisista
45 ja miehistd 41 prosenttia katsoo omaavansa niitttivSt tiedot
tydel;ikkeistii. Halukkuus l-isSinfonmaation saamiseen vaihtelee
i5n suhteen siten, etta nuoret tuntevat tanvitsevansa tyoelai-
ketietoja useammin kuin vanhemmat henkil-6t. Al-Ie 3O-vuotiaista
vastaajista 66 pnosenttia on sitri mieltE, ettei omaa ::iitt5viti
tietoja ty6eJ-dkkeistti vastaavan osuuden ol-l-essa 50 vuotta
teiyttH.neiden nyhmrissai 47 pnosenttia.

Taulukosta 12 nrihddrin haastateltujen subjektiiviset kasityk-
set tydeldketietojensa riitt;ivyydestli sosiaalinyhmittain.
Halukkuus lis5infonmaation saamiseen vaihtelee sosiaalinyh-
mdn mukaan siten: ettE v5hemmSn kiinnostusta lisiitietojen
saamiseen on ylemmissH sosiaal,inyhmissE 3a vastaavasti enem-
mtin alemmissa nyhmissri. ulohtavassa asemassa olevista noin
kolmasosa on sitti mieltai, ettei omaa niittdviS tietoja ty6-
el-rikkeistei, kun vastaava osuus apu- ja sekaty6ntekij6iden
nyhm5ssH on kaksi kolmasosaa.

Taulukko 12 Haastateltujen oma anvio ty6eleikbtietojensa
niittdvyydest5 sosiaaliryhmHn mukaan

Oma arvio tydel-5ke-
tietojen niittaivyy- Johtavassa
destd asemassa

olevat

SosiaaJ-inyhmii
Pienynit- Ammatti-
tejet, tydnteki-
tydnloh- jat ja
tajat, alemmatylemmHt toimihen-
toimihen- ki16t
Kr-10t

9o%

Apu- ja
seka-
ty6nte-
kij et

9090

Ei ole saanut niitt-
vristi tieto j a
0n saanut niitt5-
vristi tietoja
Ei osaa sanoa
Yhteens&

36 46 62 66

JJ

l-

100
(241)

62

2

100
(138)

53

1

100
(474)

36

2

l_0 0

(6ss)
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Tarkasteltaessa lisaitietoj en ta::vetta tydej-rikelakien piiriin
kuuluvuuden mukaan on todettava, ettd eniten halukkuutta lisli-
infonmaation saamiseen on LEL:n piiniin kuuluvien vastaajien
:ryhm;issa. Heist;i 63 prosenttia on sita nieltli, ettei omaa
niitt.iviS tietoja tyoeliikkeistS. Vdhiten tyoel;iketietoja
tuntevat tarvitsevansa YEL:n piiniin kuuluvat yrittdjeit, jois-
ta vain 3B pnosenttia pitaa tietojaan niitt;imittomin5. TEL:n
ja MYEL:n pii::iin kuuluvien vastaajien keskuudessa lisAtie-
toja haluavia on suhteellisesti ottaen yht;i paljon, 56 pro-
sentt ia.

Yhteenvetona edeI15 esitetyist;i hadstateltu3en vahimmeiistie-
toja ja subjektiivisia anvioita koskevista tankasteluista
on todettava, ett5 1is;iinfor"maatiota ty6eJ-;ikkeist5 tarvitaan
sekii objektiivi-sesti ett5 subjektiivisesti mitattuna. Yha
edelleen on huomattavia ty6elSketiedon aukkoja vakuutetuille
henkil-dkohtaisesti tiinkeissci keiyt;inndn kysymyksissai. Naiiden
seikkojen tunnetuksi tekemiseen tul-isi siten kiinnitt;i;i eni--
tyist;i huomiota. Positiivisinta tul-oksissa tiedotuksen kannal-
ta on se, ett5 tydelSketietoja haluavat liseid yleensH eniten
ne vastaajanyhmait, joi11a oblektiivisesti mitattuna on v5hHi-
simmait tiedot. N;iihin ::yhmiin kuuluvat enityisesti nuoret,
alernpiin sosiaaliryhmiin kuuluvat palkansaajat sek;i LEL-al-oiI-
Ia tydskentelev5t henkil6t.
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4. TIETOLAHTEET

4 . 1. Mistii leihteistti tyoel;iketieto j a on saatu

KH.ytetyt t ietoliihteet

Tietolaihteiden k;iyttdei kartoi.tetti.in kysymyksel-lli 20. Haas-
tateltavilta tiedustel-tiin ensiksi, mistii l5hteistti on saanut
tydelrikkeitii koskevia tietoja. Taulukon 13 l-ukujen penus-
teella tietol5hteet voidaan jakaa k;iyt6n yleisyyden mukaan

kankeasti nelj55n ryhmtiSn. Ensinnd ovat julkiset tiedotus-
v51ineet, lehdisto, nadio ja televisio. Noin kolme vastaa-
jaa nelj;istti on saanut tyoel-;iketietoja kyseisistti Ldhteist;i.
Lehdiston osalta mainittakoon, ettd muista paitsi aikakaus-
lehdistei tyoelliketietoja saaneiden osuudet ovat jokseenkin
yhta suuret, Valtakunnalliset sanomalehdet ovat olleet
tieto]5.hteenA 46 prosentil-le, paikal-liset sanomalehdet 48

prosentille sekei jtinjest6- tai ammattilehdet 45 pnosentille
haastatelluista. Aikakauslehdist;i on saanut tyoel-iiketieto-
ja vain noin joka viides henkil6.

Toiseen ryhmaiSn tietol{hteiden kHytdn yleisyyden mukaan l-uo-
kiteltuina kuuluvat tyopaikka ja esittelylehtinen. N;iistd
l5hteist;i on saanut tietoja likimain yhti suuri osuus haas-
tatelluista osuuksien ollessa neljlnkymmenen pnosentin molem-
min puolin. Niiiden jiilkeen tulevat kolme tietol-iihdett5, am-

mattiyhdistykset, tuttavat tai perheenjSsenet sekS koulut,
joiden kunkin vSlityksel-1;i tydeleiketietoja on saanut noin
neljdsosa vastaajista. ViimeisenH nyhmiin5 ovat muut tieto-
l5hteet, joista prosenttuaalisesti merkitt5vin on erityiset
selostustilaisuudet tai tyoeleikekunssi.t. Muista laihteistei
voisi vielei mainita tydllisyys- ym. kunssit seka messut ja
ndyttelyt. Kunsseil-ta on saanut tydeleiketietoja viisi
pnosenttia ja messuitta ja vastaavista tilaisuuksista nelj5
pr:osenttia haastatel-1uista.
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Ty6eldkelakien piiniin kuuluvuuden mukaan tarkastel_tuna tie-
tol;ihteiss;i ei juuni o1e eroa. Mainittavin ero on se, ette
jonkin vert:an suunempi osuus ty6eleikelakien piiniin kuulu-
vista kuin ul-kopuolisista on saanut tietoja esittel_ylehti-
sesta. Vastaavasti henki16kohtainen tiedonvdlitys tuttavien
ja penheenjHsenten kautta lienee jonkin verran yleisempSd
lakien piinii.n kuulumattomien keskuudessa.

Taulukko 13. Eni tietol5hteistai tyoeleiketietoja saaneiden
osuudet kaikista haastatell-uista tydelrikelakienpiiriin kuuluvuuden mukaan

TietolShde TydelSkelakien
piiniin kuulu-
vat

2o

Ulkopuo- Kaikki
1 iset

oo,ba

Kaikki
19 67

6

Lehdet
Radio
Televisio
Tydpaikka
Es ittelylehtinen
Ammattiyhdistys
Tuttavat, perhe
Koulut
Selostustilaisuus
Muu 15hde
Ei osaa sanoa

80
1)

72

45

39

IJ

aa

22

B

15

1

( 1643 )

6J

70

4t
30

29

l-9

8

l_ l-

1
(328)

81

72

72

44
38

2)
23

IZ

B

l-4
1

(1s7L)

24
2t
2B

l-8
4

16

2

14

1

(er_8)

Vuoden 1972 tutkj-muksessa ei kysytty tietokihteitri yleisesti,
vaan kys5rmys koski tuolloin tiinkeimpin.i pidettyjd tietol-5h-
teite. Vertail-ul-uvut oheiseen taulukkoon onkin saatu vuoden
1967 tiedon tason tutkimuksesta. Silniinpistiivin piinre tan-
kasteltaessa nEiden kahden eri tutkimuksen tuloksia on se,
ettA tietol;ihteiden kaiytt6 on voimakkaasti yJ-eistynyt ja
monipuolistunut vuodesta 1967. Tietol;ihteiden monipuoli-
se1la k;iytollA on vai-kutusta myds tyoeldketiedon tasoon.
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Vuoden 1979 aineistossa saatettiin havaita selv;i niippuvuus
tyoelAketiedon tason ja tietolaihteiden lukumSairiin v;ili11;i.
Mitd useammista lShteist;i on saanut ty6eliiketietoja sitH to-
denn5kdisemmin on hyvH.t tiedot tydeltikkeist5.

Ta::kasteltaessa mitii muutoksia tietolaihteiden k;iyt6ss;i on ta-
pahtunut vuodesta 1967 voidaan havaita julkisten tiedotusvS-
lineiden ja ennen kaikkea nadion ja television menkityksen
edelleen konostuneen vastaavasti tydpaikan merkityksen tieto-
l-Shteenai suhteellisesti pienentyess;i. Erityisesti kannattaa
panna merkille ammattiyhdistysliikkeen piii:ist;i saadun ty6-
el-;iketiedon yleistyminen.

T5::kein tietoleihde

K;iytettyjri tietol;ihteita koskevan kysymyksen 3;i1-keen haasta-
teltavia pyydettiin nimeiimS;in niistai henkil6kohtaisesti tdn-
kein. Saatujen vastausten jakauma ntihd5iin taul-ukosta 14,
jossa tietol-Shteet on luetel-tu esiintymisf::ekvenssin mukai-
sessa tiirkeysjSrjestyksessti. Lehdistd on koettu selviisti
t5rkeimmiiksi ty6el;iketiedon vrilittdjriksi. Jokseenkin yht5
me::kityksel-lisiei taissH suhteessa ovat valtakunnall-iset pdiv;i-
lehdet (10 e,), j;ir"jest6- ja ammattilehdet ()-0 eo ) sek5 paikal-
liset sanomalehdet (7 eo). Aikakausl-ehdistoli ei pi.detti taln-
ke;ind tyde1;iketiedon veilittdj;in5. Lehdistdn jSlkeen tdr-
keimpiS tietoleihteite ovat muut joukkotiedotusviil-ineet,
radio ja tel-evisio. Radion on ilmoittanut tdnkeimmiiksi
liihteeksi 17 pr:osentti,a ja television 13 pnosenttia haasta-
telluista. Esittelyvihkonen samoin kuin ty6paikka on tdrkein
tietol;ihde noin joka kymmenennel-le vastaajaj-1e.

Verrattaessa tyoeleikelakien piiriin kuuluvien ja ulkopuolis-
ten vastauksia mainittava ero on se, ettd lehdet ovat tdnkeiim-
pi tydel;iketiedon 15hde lakien piirii-n kuulumattomille vastaa-
ji1le kuin niiden piiriin kuuluville henki16i1le.
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Taulukko 14. Eri tietol;ihteita tarkeimp;inai pitdneet tydeliike-lakien piiniin kuuluvuuden mukaan

T5nkein tieto-
leihde

Tydeleikelakien
pii-riin kuuluvat
Palkan- Ynit- Yhteen-
saajat tajSt sH

9o%90

Ulkopuo- Kaikki
1 iset

Kaikki
L97 2

90 'o %

Lehdet
Radio
Televis io
Es ittelyvihkonen
Tydpaikka
Koulut
Ammattiyhdistys
Tuttavat ja per-
heen j;isenet
Muu l;ihde
Ei osaa sanoa
YhteensA

25

16

14
1l_

11
7

4

32
,(

B

l7
2

1

2

26

)-7

13

l2
'9

6

4

l7
13

8

B

4

3

27

L7
12

11
I
6

4

26

21

l_3

6

14

2

3

7

2

100
(L2s7 )

4

7

2

t-00
( 1613 )

4

7

2

100
(1934)

6

5

2

100
( 316 )

4

6

2

100
(321)

3

13

2

100
(1s70)

Ty6eleikelakien pii.niin kuuluvien ynittaijien ja palkansaajien
vastausjakaumissa on joitakin er^oja. Joukkotiedotusv5lineistri
etenkin nadio mutta myds lehdet on yritttijien nyhmeiss;i koettu
tiinke;immiksi kuin palkansaajien keskuudessa. My6s esittelyleh-
tisen ovat yrittajat maininneet trirkeimpein;i tietol_H.hteend
useammin kuin palkansaajat, joiden vastauksissa ty6paikka,
televisio ja koulut esiintyv5t vastaavasti useammin.

Haastateltujen iiin suhteen tarkasteltuna joukkotiedotusvdli-
neistd lehdet ja radio osoittautuivat teinke;immiksi vanhemmille
ja televisio nuoremmille henki16i11e. My6s esittelylehtinen
esiintyi useammin vanhempiin ikdluokkiin kuuluvien vastauk-
sissa venrattuna nuorten vastauksiin. Nuonet sen sijaan ovat
kokeneet koulut hyvin merkittdvaksi tietoliihteeksi. Al-Ie
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30-vuotiasta noin joka viides pitaa niit;i ttinkeimprinli tieto-
liihteend;in. Sukupuolen suhteen mainittava ero on se, ettit
miesten vastauksissa esiintyvdt lehdet ja naisten vastauksissa
vastaavasti radio useammin ttinkeimpainA tydelSketiedon 15h-
teenH..

Venrattaessa vuosien 1979 ja 1972 jakaumia toisiinsa voidaan
havaita paljon yhdenmukaisuutta. Muutosta vuodesta 1972 on

tapahtunut sikali, ettd esittelylehtisen menkitys tietoldh-
teend on kasvanut ja tydpaikan ja nadion vastaavasti v5hen-
tynyt. "Muiden l5hteiden" osuus on edeLlisellei tutkimusken-
::a11a selveisti suur"empi kuin nyt tehdyssai tutkimuksessa. Ero
johtuu osaksi siitei, ett5 kouluja ja oppil-aitoksia ei ole
aikaisemmassa tutkimuksessa omana l-uokkanaan, vaan ne sisElty-
v5t muihin tietolrihteisiin. NaiLta osin luvut eiviit o1e ven-
tailukelpoisia.

Tietol-ahteiden "tehokkuuttat' tydel-aiketiedon valittaj in5 pynit-
tiin selvittamaan tarkastelemalla tdnkeimmdn tietoLlihteen ja
tiedon tason v5l-istii niippuvuutta. TietolShteet l-uokiteltiin
tH.mrin vuoksi kol-meen nyhm5;in:

joukkotiedotusveil-ineisiin (1ehdist6, nadio ja televisio)
enityisinfonmaatiol-H.hteisiin (esittelylehtinen, selostus-
tilaisuudet, kunssit, ammattiyhdistykset, messut ja
nHyttelyt sekd. koulut)
henkil6kohtaiseen tiedonviilitykseen (penheenjtisenet,
tuttavat, tydtoverit, tydpaikka)

Taulukon 15 tulosten mukaan heikoin tiedon taso on niillii
henkil6il)-5, jotka pitSvdt henkildkohtaista tiedonvdl-itystei
tdnkeimprinei tieto15hteen55n. JoukkotiedotusvSl-ineet osoit-
tautuivat jonkin ver:nan rrtehokkaammiksi" ty6elriketiedon vdl-it-
tdjiksi kuin henkil-6kohtainen tiedonvSlitys. Kaikkein par-
haimmat tiedot on sen sijaan niil-1;i vastaajil-la, joiden trir"-
keimpeinE tietoliihteend on pri&asiassa ty6e1-5kej;inj esteJ-mEn
asiantuntijoiden valmistama infonmaatio kuten seLostustilai-
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suudet, tydelSkekunssit, messut jne. Naita erityisinformaatio-
lahteita, jotka kesittevat suunimmaksi osaksi vansinaisen tyo-
e1;iketiedotuksen, on pidett;ivd panhaimpina kanavina ty6e15ke-
j;irjestelmiin tunnetuksi tekemisessA.

Taulukko 15 Tyoelaiketiedon taso t;i::keimm;in tietol;ihteen
mukaan

Tiedon taso
Tcirkein tietolaihde

Joukkotiedotus- Erityisinfor"-
v;ilineet maatioliihteet

Henkil6koh-
tainen tie-
donv5litys

'o9o

Heikko
Kohtalainen
HyvH
Yhteensii

29
la?

2B

l-00
( 1107 )

LJ

40

JI

100
( s42 )

38
a1

25

l-00
(27 2)

Elliketurvakeskuksen tiedotuskampanja "Var"mista eltikkeesi"

Tietol5hteiden k5ytt6;i kuvaavat myos kysymykseen 38 saadut
vastaukset. Kysymys koskee ElEketurvakeskuksen tiedotuskam-
panjaa rrVanrnista el;ikkeesit', joka toimeenpantiin kevdttalvel-
la 1979. Tydel;iketurvan omakohtaiseen tarkistamiseen kehotet-
tiin television, lehdistdn ja julisteiden v51itykse11-ii. TeLe-
vision tietoisku kasitti kymmenen esityskertaa. Maan koko leh-
distdd varaten toimitettiin kampanjaan liittyvriei mater"iaal-ia,
jota erityisesti ammattiyhdistys-, tyopaikka- ja pankkilehdet
julkaisivat. Ty6paikkajulisteita postitettiin val-takunnalli-
sesti 22 000 kaupan, teoll-isuuden ja rakennusalan tydnantajalle.
Lisriksi julisteita jaettiin ammatil-l-isten keskusjainjest6jen
kautta tyopaikoille ja ammattiosastoill-e. Ulkojulisteita o1i
Helsingin seudun lisSksi yli kahdel1akymmenell;i kaupunkipaik-
kakunnalla. Julisteita oli ulkomainospaikoilla yhteensd noin
4 500.
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Haastateltavilta kysyttiin, huomasiko mainittuna ajankohtana
E1;iketu::vakeskuksen kehotuksia tydelSketunvan tankistamiseen
ja jos huomasi, niin missii. Aktiiveista, joi11e kys5rmys esi-
tettiin, 30 p::osenttia ilmoitti havainneensa mainittuja keho-
tuksia. Kampanjaan liittyvdt tiedotukset on odotetusti ha-
vaittu useammin kaupungeissa (31 e,) ja maalaiskuntien taaja-
missa (35 eo) kuin hanvaan asutull-a maaseuduLla (25 eo). Maan-

tieteell-isi5 enoja ei esiintynyt, tiedotukset on huomattu yht;i
hyvin Eteld- kuin Pohjois-, Itd- kuin L5.nsi-Suomessakin.

Taulukosta 16 nShddHn, miten kehotukset tydeldketunvan tan-
kistamiseen on havaittu eri 15hteista. T5smal-leen yhta suu::i
osuus, 16 pnosenttia haastatelluista on huomannut tiedotuksen
televisiosta j a l_ehdist6st5. Ty6paikkalul-isteen il-moitti ndh-
neensli ainoastaan kolme prosenttia ja u)-komainoksen vain pno-
sentti haastatel-l-uista. Tycipaikkajul-isteen ovat luonnollisesti
havainneet etup5Sssd vain tydelSkelakien piiniin kuul-uvat hen-
kiLdt. Ik.i::yhmittriin tankasteltuna neihd55n, ett;i vanhemmat ikti-
luokat ovat havainneet kampanjaan liittyvdt tiedotukset yliph;i-
t;iein panemmin kuin nuouet. Enityisesti l-ehdet on mainittu
useammin vanhempien ik;inyhmien vastauksissa velrlrattuna nuo-
nimman ikgluokan vastauksiin.

Taul-ukko 16. Eliiketurvakeskuksen tiedotuskamPanj anttVanmista eliikkeesi" eni tietoltihteist;i
havainneiden osuus ik;il-uokittain

Tietol-aihde alle 30 v
o,a

IkSnyhmri
30-49 v. 50 v. ja yli Kaikki

9o 9o 90

Tel-evisio
Lehdet
Jul-iste ty6paikalJ-a
Juliste ulkona

1l-
B

2

1
(s27 )

l-B

1B

4

1
(884)

l_6

25

3

1
(387)

16

16
3

1
(]_798)
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Koska on viimeksi kuullut tai 1ukenut tydeldkkeistti

Kysymyksessd. 21 vastaajilta tiedustel-tiin, kuinka pitkri aika
on siitd' kun viimeksi on kuul-lut tai lukenut tydelH.kkeistd.
seunaavasta vastausjakaumasta nd.hdli&n: ettai 1H.hes puolet haas-
tatel-luista on kuullut tai rukenut tydel5kkeistH viimeksi
kuluneen kuukauden ja noin kolmasosa puoren vuoden sisHll;i
haastatteluhetkestE lukien. Toisin sanoen huomattava osa
vEest6st5 seunaa ty6e1;ikeasioita suhteellisen aktiivisesti.
Tyderaikerakien piiniin kuuluvien vastaajien ja ulkopuolisten
v&1i118 ei todettu olevan taissd suhteessa eroa. Tarkastel-
taessa vastauksia iain mukaan voitiin havaita, ettH. vanhemmat
henkil6t ovat aktiivisempia tyOe1&ketiedon vastaanottajia
kuin nuonet. Y1i S0-vuotiaista puolet on kuullut tai luke-
nut tydelaikkeistd. viimeksi kuluneen kuukauden aikana, kun
vastaava osuus a1le 3O-vuotiaiden ikdluokassa on r?unsas kol-
masosa.

AlIe kuukausi
YLi kuukausi - alle puoli vuotta
Y1i puoli vuotta - alle vuosi
Y1i vuosi
Ei oIe koskaan lukenut taikuull-ut tydel6kkeistH
Ei osaa sanoa
YhteensH

Kuinka pitkti aika on siit8, kunviimeksi on kuullut tai lukenut
tydelS.kkeistE

%

l+4

34

11
6

2

3

L00
(196s )
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4.2 Ilist;i lrihteist;i tydel;iketiedot mieluiten hal-uttaisiin

Haastateltavilta kysyttiin aikaisempien tiedon tason tutkimus-
ten tapaan, mitii kautta tietoja tyoel;ikkeistd rniel-uiten haLut-
taisiin. Vastausjakaumat nEhdiiein taulukosta 17. Toivotut
tietoldhteet poikkeavat mielenkiintoisella tavalla k;iytetyistii
ja tiinkeimpinS pidetyist;i tietoldhteistS. viimeksi mainituissa
etusijalla ovat joukkotiedotusv;ilineet. Tdssd sen sijaan yli-
voimaisesti suosituin on esittel-yvihkonen. Saattaa oIIa,
etti tul-os on mer"kki siitai, ettii kaivataan penusteellisempia
tietoja kuin voidaan saada joukkotiedotusv;il-ineistei' joita

Taul-ukko 17. Mistti laihteistti halutaan l-isdtietoja tydel;ike-
l-aeista

Toivottu tieto-
ldhde

Ty6elSkelakien
piiriin kuuluvat

o,,o

U1-kopuo- Kaikki
liset

oo,'oO

Kaikki
197 2

'o

Es itteJ-yv ihkonen
Sel-ostust ilaisuus
tyOpaikalla
Tel-evis io
Radio
J&njest6- tai
ammattilehti
Paikallinen sanoma-
lehti
Valtakunnall inen
pHiv;ilehti
Se lostustilaisuus
muuall-a , es im. tY6-
el-;ikeku:rss i
Ammattiyhdistys
Muut tietoliihteet
Ei osaa sanoa
Ei katso listiinfor-
maatiota tanpeeJ-1i-
seksi
YhteensH

12

l2
B

L2

l_3

8

L2

L2
o

7

15
B

34

1

100
( 1641 )

2B

1

l-0 0
(326)

.J3

1

l-00
(].967 )

l-0 0

( r-121)

44

7I7

7B7

E6E

10

E

4

6

L

4

2

3

6

4

2

3

7

5

2

2

(
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p;ieiasiassa on keiytetty. Saman suuntaisia tuloksia on saatu
my6s Ruotsin sosiaalivakuutuslaitoksen teettdmassa tutkimuk-
sessa. KysyttSessS miten infonmaatiota sosiaalivakuutuksesta
tulisi l-evittaa eniten kannatusta sai kotiin lXhetettdvii esit-
telyri,ihkonen. Tdmdn jdlkeen suosituimpia olivat joukkotiedotus-

.1)va_LaneeT .

Taulukon 17 l-uvuista voidaan lisdksi todeta, ette yht;i paljon
kannatusta ovat saaneet enityiset selostustilaisuudet tydpai-
koil1a ja televisio. Kumpikin esiintyy 12 prosentissa vastauk-
sista. Jokseenkin yht;i usein toivottuja ovat myds nadio ja
enilaiset lehdet, joita koskevia toivomuksia esiintyy 5-B
pnosentissa vastauksista.

Tyoeliikelakien piir"iin kuuluvien vastaajien ja ulkopuolisten
toivomuksissa mainittava eno on se, ettd esittelyvihkonen on
jonkin venran suositumpi tyoeldkelakien piiniin kuuluvien kuin
ulkopuolisten nyhmrissri. Irin suhteen toivomukset eroavat siten,
ettii nuor^et suosivat enemmSn erityisinfonmaatiolaihteitei, esit-
telyvihkosta ja selostustilaisuuksia. Vanhemmat henkilot puo-
lestaan kannattavat enemmiin passiivisempaa tiedotuksen vastaan-
ottamista. Heid;in vastauksissaan joukkotiedotusvSlineiden,
lehdistdn ja nadion osuudet ovat vastaavasti suuremmat.
Miesten ja naisten v51i11E. ei vastausjakaumissa todettu ol-e-

Ver:nattaessa saatuja tuloksia vuoden 1972 aineistoon ei voida
tehd;i kovin vanmoja p55te1mi;i, sij-1li tuolloin kysymys esitet-
tiin vain nii11e, jotka ilmoittivat hal-uavansa lisiitietoja.
Tulos on kuitenkin saman suuntainen nyt saadun tul-oksen
kanssa.

G6ran Sttitz: F6rsiikningskassornas kontaktn;it
oeh senvicenivS, Tukholma 1979

1) Pen Kempe
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4.3. Mita lisaitietoja hal-utaan

Vastaajilta tiedustel-tiin kys5rmyksessS 23, mist5, asioista
toivoisi saavansa lis;i;i tietoja. TydelSketietoja haluavia
on vastausten mukaan huomattavan paljon, si1-l-5 vain 14 pno-
senttia haastatel-l-uista il-moitti, ettei v5l-itd. saada lisHei
infonmaatiota. Huomattakoon, ettii suul^i osa my6s niistE vas-
taajista, jotka pitavat tyoelSketietojaan niittdvind, haluaa
lisStietoja joistakin enityiskysymyksisti. Elikeasiat on

koettu kiinnostaviksi myds sosiaalitunvan tuntemusta kartoit-
tavassa tutkimuksessa, jonka mukaan al-ueet, joiJ-ta eniten
haluttiin 1is5;i infonmaatiota ia jotka il-meises'ti koettiin
epdselvimmiksi, olivat sainausvakuutus ja eL;ike jai::jestelmtil )

Taulukko 18 Mista tydeliikkeisiin f-iittyvistti asioista
hal-utaan lisHtietoja

Mistd asiasta
halutaan lisei-
t ietoj a

Tyoel-rikel-akien piiniin
kuuluvat
Palkan- Yritte- Yhteen-
saajat jat sd

9o9o%

Ulkopuo- Kaikki
l-iset

% %

Miten tydel-Skkeen
suunuus mdtinAytyy
MinkHlaisissa ta-
pauksissa voi saada
ty6e1-5kett;i
Kuinka paljon on
itselle kanttunut
tyoelSkettA
Miten tydelHkettA
haetaan
Ketei/keitd tydel;ike-
lait koskevat
Tietoja jostakin
ty6e15ke1-aista
enityisesti

t,) 39

47

44

41

29

30

30

26

l-6 27

tr1 42

45

42 3l_

39 36

25

49

37 44

40

38

27

23
( 1317 )

27
(323)

24
( l_640 )

12
(328)

22
(Is68)

1) U1l-a Kuja1a - Tuula Ranta: Sosiaal-iturva - tuttua ja
tuntematonta
Tampereen Yliopisto, Tampene 1978
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Taulukon 1B tuloksista n5hdrilin, ett;i useimmiten halutaan tie-
toja ty6elaikkeen suuruuden mAdn;iytymisestd. Teistci asiasta on
kiinnostunut joka toinen henki16. Ldhes yhtei moni on esittd-
nyt toivomuksen saada tietoja tydeleike-etuuksista, itselJ-e
kar"ttuneen tydel;ikkeen suu::uudesta sek;i elrikkeen hakemisesta.
Naita asioita on toivonut vajaa puolet haastatelluista.
Noin joka neljds haluaa selvitystd siita, ketkH kuuluvat ty6-
elSkelakien pii::iin ja joka viides tietoja jostakin ty6eJ_;ike-
laista enityisesti, useimmissa tapauksissa TEL:sta.

Kiinnostus tyOeI;ikeasioihin on luonnol1isesti suunempi ty6eLi-
kelakien piiniin kuuluvien kuin ulkopuolisten keskuudessa.
Niin ikaiSn tyoel5kelakien piiniin kuuluvat palkansaajat ovat
esitt;ineet toivomuksia ynittajia selvdsti r^unsaammin.

Tarkastel-taessa vastauksia ikdnyhmittain voitiin todeta nuor-
ten huomattavasti suurempi kiinnostus liseitietojan saamiseen
vanhempiin ikSruokkiin vemattuna. .{1Ie 30-vuotiaiden ik51uo-
kassa toivomuksia esitt5neiden osuus on aiheesta niippuen puo-
litoista - kolminkertainen vanhimpaan ikeil-uokkaan vennattuna.
Kaikissa ik;iluokissa toivottiin yleisimmin tietoja ty6eldk-
keen suuruuden mei;ir;iytymisest;i. A,11e 30- ja 30-49-vuotiaiden
ikdnyhmiss5 haluttiin toiseksi useimmin tietoja siit;i, mink;i-
laisi.ssa tapauksissa voi saada tyoel5kett6. Viisikymment:i
vuotta tdyttdneitii sen sijaan kiinnosti toiseksi eniten ty6-
el;ikkeen hakeminen. Sukupuolen suhteen vastausjakaumissa
ei o1Iut havaittavissa enoja.
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5. TIIVISTELMA

Yleison tydel5ketietoja on tutkittu ElEketurvakeskuksen toi-
mesta vuodesta 1964 leihtien. K5si1l-d oleva napontti on tie-
don tason tutkimusten sarjassa neJ-jis. Tutkimus on - kuten
aikaisemmatkin - haastattelututkimus, jonka kenttdtyb suori-
tettiin pri.iosaksi vuoden l-979 loka-marnaskuussa. Haastatte-
luja saatiin yhteensei 1 971- otoksen kasitteessd 2 500 henki-
roa.

Tydel;iketiedon taso

TarkasteLtaessa ty6el-tiketietouden kehitystii ajanj aksona l-97 2-
J-979 yleisdn tiedon tason voitiin todeta sel-v5sti kohonneen.
Tydel5ketiedon tasoa kuvaavan mittanin mukaan koko aineistos-
sa ilheikot tiedot" omaavien nyhmei on pienentynyt yhdekstilld 

_

prosenttiyksik6lJ-;i ja rrhyvHt tiedotrr omaavien osuus on kasva-
nut kahdeksan prosenttiyksik6n vennan. Ty6elS.ketietous on
lis5lintynyt selvimmin tydelaikelakien piiniin kuuluvien vas-
taa j ien ::yhmds sei .

Suonitetussa AID-analyysissH tiedon tason vaihtel-ua panhaiten
selittaiviksi tekijoiksi osoittautuivat sosiaal-i:ryhm5, ansio-
el-aikel-akien piiniin kuuluvuus ja sukupuoJ-i. Sosiaa1inyhmln
mukaan tiedon taso vaihtel-ee odotetusti siten, ett5 yI-empiin
r"yhmiin kuul-uvien tiedot tydel5kkeistai ovat al-empiin nyhmiin
kuuluvien henkil6iden tietoja paremmat. Ansioel-dkelakien pii-
niin kuul-uvuuden mukaan tankasteltuna par.as tiedon taso on
YEL:n piiniin kuuluvill-a ynitt;i1 i115 3a heikoin ansioel-;ike-
lakien piiniin kuul-umattomilla vastaajill-a. Eniten tiedon
taso on kyseisenii ajanjaksona kohonnut maanviLjel-ij6iden kes-
kuudessa. Kun ithyv5t tiedot" omaavien nyhmiirin vuonna 1972
kuului noin joka kymmenes vitjel-ijti, vuonna l-979 tehan nyh-
m;iein kuuluu noin joka kolmas.

Tiedon taso on nyt - samoin kuin vuonna l-972 - miehiJ-l5 jon-
kin vernan parempi kuin naisi1la. Sekii miesten etta enityi-
sesti naisten tiedot ty6elrikkeist5 ovat selv;isti lisridntyneet.
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ttHeikot tiedotrt omaavien ryhmS;in kuul-ui vuonna 1972 noin puo-
let nAjsista ja vuonna 1979 vain kolmasosa. Haastateltavien
i;in suhteen tiedon tason todettiin vaihtel-evan siten, etta
keskimS;inin panhaimmat tiedot ty6el5kkeistai on keskimmiiiseen
ik;ir:yhmri;in ( 30-49-vuotiaat) kuuluvilla ja heikoimmat tiedot
nuonimmalla ik51uoka11a (alle 30-vuotiaat). Tiedon taso on
kohonnut eniten 50 vuotta t;iyttdneiden ikiiluokassa.

Tiedot ty6eleikelaeista

Tietoisuus ty6el5kelakien olemassaolosta on eritt&in hyv5.
Ldhes jokainen on lukenut tai kuullut puhuttavan ty6e15ke-
laeista. Ndiden lakien olemassaolosta epiitietoisia on vain
neljd pnosenttia. Tunnetuin tydel5kelaeista on TEL, losta
on kuullut tai lukenut noin yhdeksdn vastaajaa kymmenestai.
LEL:sta tietoisia on lHhes kolme neljtisosaa ja YEL:sta sekd
MYEL:sta tietoisia noin kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista

Tankasteltaessa tyoel;ikelakien keskeisinpien seikkoien tunte-
mista voitiin tietouden todeta vaihtelevan suuresti kysymyk-
sestii niippuen. E15ke-etuuksia (vanhuus-, tydkyvyttomyys-,
osatyokyvyttomyys-, pe::he- ja ty6ttomyyseJ-tikettd) koskevan
kysymyksen tarkastelussa pSSpaino pantiin penustellusti va-
lintavastauksisesta kysymyksesta 9 b) saatuihin tuloksiin.
Tydeleike-etuuksista tunnetuin on tyokyvytt6myyselSke, joka
esiintyy B6 pnosentissa vastauksista. Vanhuuseliikkeen valit-
si kortilta 71 prosenttia haastatelluista. NHistS vanhuus-
eliikkeest;i tietoisista vastaajista 78 prosenttia tiet;iai
yleisen 65 vuodLn vanhuusel5keidn.

Vanhuus- ja tyokyvyttdmyyselSkett5 huonommin tiedet;iH.n my6-
hemmin voimaan tulleet perhe-, ty6tt6myys- ja osatydkyvyttd-
myysel5ke. Valintavastausten mukaan ntiiden tuntemisessa ei
o1e merkittHviS enoja. Perhe-el-aikkeen tydelSke-etuudeksi
tietdii 44 prosenttia, osatydkyvytt6myysel;ikkeen 43 pnosent-
tia ja tydtt6myysel:ikkeen 39 prosenttia kaikista haastatel-
luista.
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Tyoel5ke-etuuksien Iis;iksi keskeisiit asioita ovat elSkkeen
mEH.ndytymiseen liittyv5t kysymykset. Ty6el5kkeen karttumis-
pnosentin tietE;i runsas kol-mannes (38 %) tutkituista. Ty6-
elSkkeen suuruuteen vaikuttavat seikat tunnetaan edellii mai-
nittua panemmin. Ansioiden vaikutuksen ty6elSkkeen suunuu-
teen tietaa 92 pnosenttia, ansioty6ss;i- ja ynittlijiinHoloajan
vaikutuksen 59 pnosenttia ja muiden el-Skkeiden vaikutuksen
39 pnosenttia haastatel-l-uista. Ndiden seikkojen ver^nattain
yleisen tuntemisen lis;iksi oli havaittavissa melko paljon
epSsel-vyytt5 tydelHkkeen ja kansaneliikkeen m5Sn5yt5rmisen
e::oista. Noin joka toisen vastaajan miel-est5 el5keaikaiset
tulot ja omaisuus ja noin joka neljinnen mielestei myoskin
asuinkunta vaikuttavat tydel-rikkeen suuruuteen.

Tutkimuksessa selvitettiin my6s tydelaikelaeis sa m;i5:ritelty3 en
odotusaikojen tuntemista e1i tiedetddnkd, miten pian ty6suh-
teen tai ynitystoiminnan alkamisesta kuulutaan tydelHkel-akien
piiniin. Panhaiten t5.mE tiedetii;in LEL:n osalta, jossa odotus-
aikaa ei ole. Oikean vastauksen antoi 2B pnosenttia haasta-
telluista. TEL:n kuukauden pituisen odotusajan tietdii 19 pno-
senttia ja YEL:n ja MYEL:n neljlin kuukauden jakson vain kaksi-
kolme pnosenttia vastaajista. Odotusaikoja panemmin tiede-
tA5.n se, ettE tydel-iike-etu siiilyy ty6paikkaa tai ammattia
vaihdettaessa. Tdt;i kysyttiin enikseen palkansaajien ja
ynittSjien osalta. Oikean vastauksen ensiksi mainittuja kos-
kevaan kysymykseen antoi 85 pnosenttia ja jalkimmeiisid kos-
kevaan 54 pnosenttia haastatell-uista.

Tiedot tydelaikej;irjeste1m5.n hall-innosta ja k5ytdnn6n
ty6eJ-dkeas io ista

Toisena aihepiininE. tankastel-tiin haastateltujen tietoja ty6-
eltikejrinjestelmdn hall-innosta ja muista k;iytdnn6n asioista.
Ty6elaikej ;inj estelm5.n keskuslaitos Eleiketunvakeskus tiedetHH.n
venrattain hyvin, sill-ri 83 pnosenttia haastatell-uista ilmoitti
kuulleensa tai lukeneensa E1Hketunvakeskuksesta. KysyttdessH
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ansiotydssH kriyviltii vastaajilta ja elaikelaisiltai tydeliiketun-
vaa hoitavaa (eldkettii maksavaa) laitosta vain 19 pnosenttia
ty6elHkelakien piiniin kuuluvista antoi oikean vastauksen.
THss;i kysymyksess;i el5keleiisten ja YEL:n piiniin kuuluvien
aktiivien tiedot osoittautuivat huomattavasti muiden vastaa-
ja:ryhmien tietoja pa::emmiksi.

Ty6elHkelakien piiniin kuuluvien vastaajien osalta selvitet-
tiiri Elaketurvakeskuksen nekistenitietoja apuna kdyttaien,
miten hyvin he ovat peni115 ty6e1-;ikelakien piir"iin kuuluvuu-
destaan. Lakien piiriin kuuluvuus tiedetdiin yleisesti ottaen
hyvin, si1li 79 prosenttia tutkituista tietHei sek6 kuul-uvan-
sa ty6el5kelakien piiriin ettd tiet5ti lain oikein. Kuudell-a
pnosentilla vastaajista ty6elH.keJ-aki on viidr:5. Joka kyrn-menes

tydeldkelakien piiniin kuuluva vastaaja ei tiedai lakien piiniin
kuuluvuuttaan. Loput viisi pnosenttia tapauksista on sellai-
sia, joiden osalta ttitH kysymyst5 ei voitu selvittaa. Panhai-
ten ty6e}Akelakien piiriin kuuluvuuden tiet5v5t ynittaijtit
ja heikoiten LEL:n piir:iin kuuluvat palkansaajat.

Tyoeliiketurvan tankistamismahdollisuus tunnetaan laajaIti.
Ty6eldkelakien piiriin kuuluvista aktiiveista 97 pnosenttia
on sitH mieltE, etta ty6ntekijd voi itse tankistaa, onko hdnen
ty6elaiketunvansa kunnossa. Ty6elHkkeen hakeminen tiedetddn
lcihes yhtE hyvin. Sen, ettii tydeleikettd on enikseen haetta-
va, tiettiS 8B prosenttia tyoelltkelakien piir:iin kuuluvista
aktiiveista. Viisi pnosenttia kyseisista vastaajista on sitti
mieltei, ettei ty6elliketta tanvitse hakea, ja seitsemdn pno-
senttia tutkituista ei osannut vastata trih;in kysymykseen.

Hakemuslomakkeiden ja neuvojen tiedustelupaikan tietii;i kahdek-
san vastaajaa kynmenestii. Yhta moni toimittaisi hakemuslomak-
keen oikeisiin laitoksiin. KysyttHessd, mistil hakisi tiedus-
telukortin halutessaan tankistaa tydelHketurvansa, oikea vas-
taus annettiin hieman hanvemmin, 73 pnosentissa tutkituista
vastauks ista.
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V;ihimmSistiedot ty6elake j ar j estetmE stil

V5himm;iistietojen k;isittee115 py::ittiin kuvaamaan sita, miten
hyvrit valmiudet tyoel;ikelakien piiniin kuuluviLla henkildillS
on tydelrikeasioittensa hoitamiseen k5ytdnnossd. Tutkimuksessa
maariteltyjen v;ihinmdistietojen tasolle yl-tti;i vain 47 pnosent-
tia tydeleikelakien piiriin kuul-uvista aktiiveista. NSiden
penusasioiden tuntemus on merkittavdsti heikompaa Palkansaa-
jil1a ja enityisesti LEL:n piiniin kuuluvil-1a tyontekijdiLl-e
vernattuna ynittaijien ::yhmiin. VShimm;iistiedot omaavien
osuus kasvaa selvdsti iAn my6tli. Pa::haimmat tiedot keiyteinn6n
tyoeliikekysymyksissii on siten 50 vuotta teiytt5neil-l-d henki-
16i11a. V5himmtiistiedot omaavia on ansiotyossti kdyvistd vas-
taajista 49 pnosenttia 3a tydel5miin ulkopuol-e1la olevista vain
36 pnosenttia. Sukupuol-en suhteen viihimm;iistiedoissa ei ole
er^oa.

Kysyttiies sii haastateltavien mielipidettti ty6eltiketieto j ensa
niittdvyydest;i noin joka toinen, 55 pnosenttia vastaajista
anvioi ty6elSketietonsa riitteimattdmiksi. THmH subjektiivi-
nen kiisitys tybeliiketiedoista ei kaikissa tapauksissa k5ynyt
yksiin vHhimmiiistietojen kanssa. Vdhimmdistiedo"t omaavista
joka toinen on sita mieltii, ettei o1e saanut riittevdsti tie-
toja tyoel-Skkeist;i. Tiedotuksen kannal-ta hankalampi nyhm&

on se, jol-J-a ei o1e v;ihimmdistietoja, mutta pitae kuitenkin
tydelSketietojaan riittavine. T;ihain nyhmSan kuuluu viidesosa
tyoelSkelakien piiniin kuuluvista aktiiveista.

Tankasteltaessa subj ektiivisia krisityksiei tyoel;iketietoj en
niitt;ivyydest5 vastaajanyhmitt;iin voitiin havaita se pcsi-
tiivinen tulos, ette tydeJ-;iketietoja tuntevat tarvitsevansa
yleensti eniten ne vastaajanyhmHt, joilJ-a objektiivisesti
mitattuna on vHhiiisimmdt tiedot. N5ihin nyhmiin kuuluvat
erityisesti nuor.et, al-empiin sosiaaiiryhmiin kuuJ-uvat pal-
kansaajat sekii LEL-al-oil1a tydskenteJ-ev5.t henkiLdt.
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Tietol;ihteet

Tiedusteltaessa mistii 1;ihteist;i ty6el;iketiedot on saatu esiin-
tyvrit vastauksissa useimmin joukkotiedotusvrilineet, rehdis-
t6, radio ja televisio. Noin kolme vastaajaa neljristii on
saanut tydelaketietoja kyseisistd ldhteist;i. Tyopaikalta on
saanut tietoja vajaa puolet ja esittel-ylehtisestd nunsas kol-
masosa haastatelluista. verrattaessa saatuja tuloksia vuoden
1967 tutki.muksen vastaaviin lukuihin havaittavin seikka on
tietoldhteiden keiyton yleistyminen ja monipuolistuminen,
mik;i osaltaan on vaikuttanut ty6eldketietouden lisiilintymi-
seen.

Tiedusteltaessa, mik;i tietolaihteista on ol-l-ut henkil6kohtai-
sesti teinkein, osoittautuivat useimmin kaiytetyt tietoliihteet,
lehdet, radio ja televisio my6s t5rkeimmiksi. Tutkittaessa
t;inkeimmrin tietolEhteen ja tiedon tason viilist5 niippuvuutta
voitiin todeta, ettii paras tiedon taso on niillei vastaajilla,
joiden tdnkeimprin;i tietolaihteend ovat ol-1eet er"ityisinfonmaa-
tioleihteet (esittelylehtinen, selostustilaisuudet, tyoeldke-
kurssit yms. ) verrattuna joukkotiedotusv5lineit;i tai henki-
ldkohtaista tiedonveilitystri t;irkeimpind pit5neiden tiedon
tasoon. Heikoin tiedon taso on niil_ld henki16i11a, joilla
tainkeimpain;i tietolrihteenri ovat o11eet tuttavat, penheenjaise-
net, ty6tovenit tai muut henkildkohtaiset kontaktit.

Kysytt;iess;i, mitii kautta toivotaan tietoja tydel5kkeistri an-
nettavan, ylivoimaisesti eniten kannatusta sai esittelyleh-
tinen. THta koskeva toivomus on joka ko]-mannessa vastauksessa.
Selostustil-aisuuksia ja televisiota ehdotti 1_2 pnosenttia
sek;i r:adiota ja erilaisia lehtiei vajaa kymmenen prosenttia
kaikista vastaajista. Asiat, joista useimmin toivottiin
lisdtietoja, ovat ty6el;ikkeen suuruuden mriiin;iytyminen, ty6-
el5ke-etuudet, itselle kanttuneen tydeJ_;ikkeen suuruus ja
elSkkeen hakeminen.
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Positiivisinta tutkimuksen tul-oksissa on, ettei tiedon taso
on kohonnut siita, mitei se ol-i vuonna L972. MyOs se seikka,
etta ty6eliketiedot koetaan niitternatt6miksi ja e::i asioista
lisdtietoja haluavia on huomattavan pal-jon, on tiedotuksen
kannalta mydnteist5. Tutkinuksen tuLokset eivHt tdssd tuke-
neet sitH klisitystd, ett5 tietoja haLuaisivat eniten ne,
joi11-a jo ennestiitin on panhaimmat tiedot. Tulosten mukaan

lisdtietoja haluavia on suhteellisesti eniten niissH. nyhmissa,
joissa ty6ekiketiedot ovat vlihaisimmrit. Na.iden positiivisten
tulosten vastapainoksi on todettava, ettH' valitettavia ty6-
eLdketiedon aukkoja esiintyy jopa keskeisissd kysymyksiss;i
kuten tydelake-etuuksien tuntemisessa ja vakuutetuil-Le itsel-
l_een trinkeissS ka.yteinn6n kysymyksissts. vaikkakin ty6eLdketie-
touden taso on kul-uneina vuosina seLvEsti kohonnut, jatkuvaa
tydta enityisesti heikoinmin ty6el5kelakeja tuntevien tie-
touden panantamiseksi tarvitaan.
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114 LIITE 2.

OTOSKUNNAT LAANEITTAIN

Haastateltavien
lukumH.ein5 otos-
kunnissa

Haastateltavien
lukumairinri otos-
kunnissa

11s

Uudenmaan 1ii5ni
Helsinki
Hyvink;i;i
Myrskyl;i
Sipoo
S iunt io
viht i
Turun ja Ponin
J.aana
Eura
Eurajoki
Hanj avalta
Ikaalinen
Kaar^ina
Lieto
Nousiainen
Pankano
Rauma
SrikyL;i
Turku
Vammala
Hlimeen 1;i5ni
As ikkala
Fonssa
Ho11ol-a
Heirneenl inna
Janakkala
Kangasala
Lahti
LempH.H.15
0r:ivesi
K]-]-nrmak,L
Ur" j a1a
Vi1-ppu1a
Kymen lHeini
Imatra
rJout s eno
Kouvola
Lappeenranta
Pa::ikkala
Taipalsaani
Vehkalahti
Mikkelin l;ieini
Heinolan m1k
Kenimiiki
Mikkeli
Puumala
Savonlinna
Sulkava

639
49

3
19

EJ

B9

61
15
13

107
lo
15

9
l_1
39

5

Pohjois-Kar"jalan
Iaanl
Joensuu
Kitee
Nunmes
Kuopion 1;i5ni
fisalmi
Kiunuvesi
Lapinl-ahti
Suonenj oki
Vankaus
Va::pais j rinvi
Ke ski- Suomen
l-aan1
JyvriskyJ-it
Konpilahti
Pihtipudas
Saanij 5nvi
Adnekoski
Vaasan 1d&ni
Alaj Srvi
Alavus
Ilmaj oki
Kokkola
Kunikka
Laihia
Ilaalahti
Maksamaa
Mustasaari
Teuva
Uusikaanlepyy
Vaasa
Antara
0u1un Id;ini
Haapaj linvi
Haukipudas
Kuusamo
Muhos
0u1u
Sotkamo
Ylivieska
Lapin l-55ni
Pe11o
Rovaniemi
Rovaniemen mlk
Tornio

?20

B

7
12
10
t?

L2
q

l7
42

7
186

19

320
L2
l5
20
40
20
2L

105
22

8
32

7
l-0

775

74
7
E

l_4
15

225
l_ l_
l-3
t-3
,'1
15

4
B

2
aa

o

3B
1l+
3B
62

4

11

13
8t_

6

2]-9
16
l_6
23
12

1a)

14
1t+

90

13
34
15
28

84

Yhteensii
81 kuntaa

7
3

36
5

27
6

2 500
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LIITE 3

TUTKIMUSAINEISTON EDUSTAVUUS

SeunaavalLa tarkastelulla pynitdtin osoittamaan miten satun-
naisotannal_1a poimittu ndyte edustaa tankeimpien taustateki-
j6iden suhteen tutkimuksen penusjoukkoa 18-64-vuotiasta viies-
t6d sekii miten haastattel-ukato on vaikuttanut aineiston edus-
tavuuteen. Kadon osuus on 529 otoshenkil-Oti el-i 2J- pnosenttia
2 500 henkil-dn otoksesta.

rke

Ikflnakenteensa puol-esta otos edustaa hyvin maan 18-64-vuotias-
ta v5est6d: jota koskeva tieto on Tilastokeskuksen ammatti-
ja elinkeinotutkimuksesta vuodelta l-975. Mitti;in suuria muu-

toksia katotapaukset eivdt o1e aiheuttaneet, sil1d saadun

aineiston iakauma ei juunikaan poikkea otoksen iakaumasta.
Katotapausten osuudet ovat suhteellisesti suurimmat 20-24'
vuotiaiden ja 30-34-vuotiaiden ik6luokissa. Mitli5n menkit-
tdvi6 muutoksia jakaumaan nH.mlktiiin eivait ole aiheuttaneet.

Ikdnyhmii

18-19 v
20-24 tl

25-29 'r

30-34 rr

35-39 rr

40-44 rl

+5-49 ll
50-51+ rr

55-59 tl

60-64 rr

Koko l-8-64 v
vaiest6
(AET 197s)

Otos Saadut haas-
tattelut

Haastattelematta
jSSneiden pnosent-
tiosuus otoksesta
ik8nyhmittdin

9o%%90

(

14
15
L2
l_0

o

10

9

o

B

EJ

t2
13

l-5
10
t_0

10

9

I
7

E

1l_

13

l-4

t_l_

10

l-0

l_0

9

7

23

28

23

25
L9

18

l_6

l-5

l_9

22

Yhteensei 100 2L100
(2s00)

l-00
( 1971)
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Sukupuoli

Otoksessa samoin kuin haastattelun antaneiden nyhmHssH. on
miesten osuus muutaman pnosenttiyksikdn verran pienenpi kuin
perusjoukossa. Miesten suunempi haastattel-ukato (23 so) nai-
siin ven::attuna (19 %) pienensi miesten osuutta yhdellei pno-
senttiyksik6ll-a. saatu aineisto edustaa penusjoukkoa suku-
puolen suhteen vaihintS5n tyydyttHv5sti.

Koko 15-64 v. vtsestd(svr 1978)
0tos
Saadut haastattelut

Miesten osuus
%

50

46
45

Aadanl(r eI1

Ruotsinkielisten osuus otoksessa vastaa hyvin koko veiestdn
nuotsinkielisten osuutta, mik8 vuoden 1975 amrnatti- ja
elinkeinotutkimuksen mukaan on kuusi pnosenttia. Kadon
osuus $uomenkielisten keskuudessa on 21 pnosenttia ja nuot-
sinkielisten keskuudessa 22 prosenttia. Kato ei tdssH. suh-
teessa oie heikentHnyt aineiston edustavuutta.

Koko 15-64 v. vliest6
(AET 1975)
0tos
Saadut haastattelut

Ruotsinkielisten osuus
ao

6

5

5
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Kuntamuoto

Haastattelututkimuksista saatujen kokemusten mukaan kadon
osuus on suurempi kaupungeissa kuin maalaiskunnissa. TAmdn

tutkimuksen otoksessa onkin kaupungeissa asuvia suhteell-i-
sesti enemm5n kuin koko vdestdssii. Kadon osr-rus on kaupun-
geissa asuvista haastatel-tavista 23 pnosenttia ja maal-ais-
kunnissa asuvista haastateltavista ainoastaan 12 pnosenttia.
Kadon vaLikoivuus on siten pienent:inyt kaupungeissa asuvien
osuutta saadussa aineistossa venl:attuna otokseen. Eno koko
vdeston jakaumaan on kadon vaikutuksesta huolimatta menkit-
tHv;i.

Kaupungeissa
asuvr-en osuus

'o

Koko 15-64 v. veiesto
( svr l_97 8 )

Otos
Saadut haastattelut

61

80

Asuinalue

Aineiston al-ueell-isesta edustavuudesta on huol-ehdittu jo otok-
sen poimintavaiheessa, sili-5 haastattel-ukunnat on valittu
edustavuutta si1m511Epitaien. Alueel-l-ista edustavuutta on kui-
tenkin syyt;i ta::kastella kadon vaikutuksen seLvittdmiseksi.

Haastattel-ukadosta saatujen kokemusten mukaan kato muodostuu
peirikaupunkiseudul-Ia muita al-ueita suur"emmaksi. T6-stai syystd
pH5kaupunkiseudun ja n;iin ol-l-en Uudenmaan lddnin osuus otok-
sessa on suurempi kuin penusjoukossa. Al-l-a esitetyistH. Lu-
vuista saatetaan havaita, ettii kato on o1l-ut odotusten mukais-
ta. Kadon osuus Uudenmaan l-ii5nissii on pen;iti kolmasosa otos-
henkil6istai. Huomattavasti muita aLueita suunempi kato on
my6s Keski-Suomen 15dnissd. Ver.nattaessa saatujen haastat-
telujen jakaumaa koko vdestd5 koskevaan iakaumaan voidaan
alueellista edustavuutta pit;i;i kuitenkin en5ittliin hyviinii.
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Koko 18-64 v.
vEest6
(AET 197s)

Otos Saadut haas-
tattelut

Haastattel-e-
matta j eirinei-
neiden pnosent-
tiosuus otokses-
ta 1ii&neittain

%% %

Uudenmaan l-.
Tunun ja Ponin 1.
HHmeen l-.
Kymen l-.
Mikkelin l-.
Pohjois-Kanjalan 1.
Kuopion J-.

Keski-Suomen 1.
Vaasan 1.
0u1un 1.
Lapin 1.

so

24

L5
14

7

l+

4

5

5

9

8

4

30

l-3

13

3

4

4

5

9

9

4

25

14
13

4

4

5

4

11
l-0

t+

34
20

l_9

2L
L2

L2
4

27

7

13

13

Yhteensri 100
(2s00)

100
( 1971 )

L00 2),

Tydeldkelakien piiniin kuul-uvuus

Haastatellut henkilOt on luokiteltu napontin kohdassa 1.4. s€-
lostetulla tavall-a e::i tydelaikelakien piiniin kuuluviin, mui-
den ansioelSkelakien piiniin kuul-uviin sekH ansioeldkelakien
piiniin kuulurnattomiin vastaajiin. Sama luokitus tehtiin
Eldketurvakeskuksen nekistenitietoj en per:ustee11a katoaineis-
toon. Huomattakoon, etta luokat rrmuiden ansioelHkelakien pii-
niin kuuluvatrt ja ttanbioelHkelakien piiniin kuulumattomatrr
eivdt o1e tiiysin ventaiLukelpoisia seuraavassa asetelmassa,
sil1a ::ekistenitiedoista eivat il-mene kaikki tyoeldkelakien
ulkopuoliset ty6suhteet, joten tHstd syysta katoaineistossa
ansioeltskel-akien piiniin kuulumattomien osuus on oletetta-
vasti liian suuni.
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"Takaumia ventaamalla havaitaan, ett5 TEL:n piiniin kuuluvien
osuus on jokseenkin sama molemmissa aineistoissa. LEL:n ja
YEL:n piiniin kuuluvien osuus on jonkin vent'an suunempi ja
vastaavasti MYEL:n piiniin kuul-uvien osuus pienempi katoai-
neistossa verrattuna saatuihin haastatteluihin. MitHHn huo-
mattavan suuria eroja jakaumissa ei tdssH suhteessa kuiten-
kaan ol-e.

Ans ioeLHkel-akien
piiniin kuuluvuus

TEL:n piiniin kuuluvat
LEL:n piiniin kuuluvat
YEL:n piiniin kuuluvat
MYEL:n piiriin kuuluvat
Muiden ansioel-dkelakien
piiniin kuuluvat
Ans ioelSkelakien piiniin
kuulumattomat

Saadut haastat-
telut

%

Katotapaukset

%

62

l_5

6

2

6L
1L

4

6

l-3 7

I5

Yhteensd

Voimassa ol-eva TEL-, LEL-, YEL- tai MYEl-vakuutus on 47 pno-
sentil-l-a haastattelematta jtsdneisti ja 50 pnosentilla haastat-
teLun antaneista henkil6istii. El-dkel-disid on rekister"itieto-
jen mukaan haastatteLematta jd5neistE 7 prosenttia ja haastat-
tel-un antaneista 9 pnosenttia sekd ::ekisteni - ett5. lomake-
tietojen penusteelLa l-uokiteltuna.

100
( r_971)

100
(s29)
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LIITE 4.

HAASTATTELULOMAKKEEN TATA TUTKIMUSTA KOSKEVAT KYSYMYKSET

x 8. seunaavassa on lueteltu joukko maassarme nykyisin voiraassa olevia el!l-kelakeja. l{ist6 nllist5 olette kuullut tai lukenut aikaisemin?
(KORTTT 6)

1. Ty6ntekijAin eliikelaki (TEL)

2. Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien ty6n-
tekijiiin elakelaki (LEL)

3. YnittHjien elEkelaki (YEL)

4. lilaatalousyrittiijien etakelaki (lffEt )
5. Valtion etdkelaki (VEL)

6. Kunnallisten viranhaltijain ja ty6n-
tekijHin el5kelaki (KVTEL)

7. Evankelis-lutenilaisen kinkon
ellikelaki (KiEt)

8. Menimiesel3kelaki (UEL)

9. Luoprrmiseltkelaki (l,usl)
10. SukupolnenvaihdoselSke (SpvE)

11. lGnsanel6kelaki (KEL)

00. Ei rnuista kuulleensa tai lukeneensa
mistSAn n6istE
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x 9. Seunaavaksi esit6n muutamia kysymyksiS' jotka koskevat ty5elHke-
lakeja. Sanalla ty6ellikelaki tarkoitetaan tEss5 vain nelj55 yk-
sityisen sektorin ellikelakia, TEL' LEL' YEL ja MYEL' jotka tilllii
kortilla ovat ensitm5isinH.

(ANNETAAN KORTTI 6 TAKAISIN)

x 9 a) Osaatteko sanoa, minkiilaisissa el6m5ntilanteissa tai millai-
sista eri syist5 edellH nainittujen ty6el6kelakien nukaan
voi saada eliikettii?
(USEAT RENGASTUKSET UAHDOLLISIA; EI SAA AUTTAA VASTAAJAA)

1. Mainitsi vanhuuden/ iiin/ tiiysin
palve1lut tms.

2. Mainitsi ty6kyvytt6myyden
3. Mainitsi kuolemantapauksen (e13k-

keet leskelle ja orvoille)
4. Mainitsi ty6tt6myyden
5. Mainitsi tapaturman
6. Hainitsi sairauden
?. Mainitsi jotain muuta, mit6?

8. Eos

3 b) Jospa viel6 varrnuuden vuoksi tarkistaisinrne asian tlilt$ kon-
tilta. MitS niiistli elakkeistg tai korvauksista voi saada
ty6eliikelakien perustee lla?
(KORTTI 7)

Ty5el5kelakien penusteella voi saada:

1. VanhuusellikettH
2. Ty6kryytttrmyyse lSkett5
3. Tapaturmakorvausta
4. Ty6tt6myyseliikettii
5. Sairausp6iv6rahaa
6 . Osaty6kyvytt6myyse l5kettii
7. Perhe-elSkettii
8. Ty6tt6myysar^rstusta

88. Eos

x
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x 10. Tiedettek6, mika on ty5elakelakien mukainen vleinen vanhuuseliikeikt?

Ik!i: vuotta
8. Eos

x tt. Ty6eliikelakien nukaan on rnahdollista saada penhe-ekikettii. Voisitte-
ko sanoa, ketkii tii115 kortilla mainitut omalset voivat saada pe!.he-
eliiketta ty6eliikelakien piiriin kuuluneen roiehen kuoltua?

(KORTTI B)

EntH niiiden lakien piiriin kuuluneen naisen kuoltua?

Leski aina kaikissa tapauksissa
tt , jos on ty6kyvyt6n
tt,rrIv3h5varainen
I' aina, jos on alaik3isiii lapsia

50 vuotta tHyttanyt leski, vaikka ei
otisi lapsia

40 vuotta teyttanyt leski, vaikka ei
olisi lapsia

fiiti tai is3, jos on vEhdvarainen

AlLe 16-vuotias lapsi
tr l8-vuotias rr

tt 20-vuotias rr

Lapsi 21 ikHvuoteen asti, jos
opiskelee

Lapsi 21 ikHvuoteen asti, jos
on ty6kyvyt5n

Eos

Hiehen
kuoltua

1

2

3

4

Naisen
kuoltua

I
2

3

4

6

7

I
9

5

6

7

I
I

10

11

12

88

10

11

L2

88

5
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x 12. TySelHkelakien mukaan on nahdollista saada my6s ty6tt6,mWseliikettli.
Mista i5st5 rahtien pitkSaikaisesti ty6tt6me;e offiGa;Le--
kette tydtt6myyden perusteella?

(KoRrrr s)

1. 55 ikiivuodesta liihtien
2.59il.
3. 60 il ,

4.63 , rr

8. Eos

x 13. Uitka seuraavista seikoista tiet5Hksenne vaikuttavat ty6elHkelakien
rnukaisen vanhuus- ja ty6kwytt6myyselEkkeen suuruuteen?

(KoRTrr 10)

1. Ansiot (ty6tu1o, palkka, ]n'ittiijlituJ.o)
2. Ansioty6ssii- ja ynittlijiiniioloaika

3. Tulot ja omaisuus elSkeaikana

4. Asuinkunta

5. lGnsaneliike ja rmrut elSkkeet

6. Muut seikat, mitkii?

7. Ei mitkA5n edeLla mainituista, el5ke on
.ialna sErmarnsuurulnen

8. Eos



t24

x 14. Kuinka kauan ty6ntekijlin tulee tiet5Hkseenne olla saman ty6nanta-
jan palveluksessa tullakseen TEL:n (ty6ntefijein elElkelain)
piiriin?
(KORTTI }1)

Ente tuuakseen LEL:n (lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien ty6n-
tekijiiin eltikelain) piiriin?

TEL LEL

0

I
2

3

4
E

6

7

I

Kuuluu heti lain piiriin
Oltava sanalla ty6nantajalla

0

1

2

3

4

5

6

7

I

I

lt

ll

tt

I

r

I

ll

I

tl

n

r

il

il

il

r
tl

il

1kk
4kk
6kk

12 kk

5 vuotta
10 vuotta
20 vuotta

Eos

x 15. Kuinka kauan yrittHjlln tulee hanjoittaa yritystoimintaansa tullak-
seen YEL:n (yrittejien eliikelain) piiriin?
(KORTTI 12)

Ente maatalousyritt5jdn tullakseen MYEL:n (nnatalousyrittSjien eI5-
kelain) piiriin?

Kuuluu heti fain piiniin
Hanjoitettava 3n itystoirnintaa

YET

0

1

2

3

4

5

6

7

I

MYEL

0

I
2

3

4

5

6

'l
I

ll

I

I

It

lt

I

r
It

I

il

I

ll

1kk
4kk
6kk

12 kk
5 vuotta

10 nrotta
20 vuotta

Eos
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x 16. Ty6eliikelak ien mukaan vakuutetulle henk i 1611e ka::ttuu eleketr.rrvaa
koko ajan, kun h5n on ty6ss5. Tiedettek6, miten k6y pa).kansaajan
jo ansaitseman elEke-edun, jos hdn vaihtaa ty6paikkaa?
(KORTTI 13)

EntE miten k6y maatalous- ja muil1e yrittiijille' seilyttevHtk6 he
yritystoimintansa aikana ke:rtyneen elHke-edun, jos he siintyv5t
muuhun amrnattiin?

Palkansaaja llaatalous- tai
muu ynitt5jd

Menett6H kokonaan 1 1

MenettaS osittain 2 2

El5ke-etu s5ilyy 3 3

Eos88

x17 Kuten ede115 todettiin vakuutetulle karttuu elliketurrraa ty5ssHolo-
ajalta. Tiedattek6, mlten paljon elSkettt karttuu vuosittain TEL:n
ja tEL:n nukaan?
(KORTTI ]4)

1. 1000 nnrkkaa jokaiselta vuoden aikana ansaitulta
10.000 mankaLta

2. 1 pr:osentti vuodessa eLdkkeen Perusteena olevasta
palkasta (vuosiansiosta)

3. 1r5 prosenttia vuodessa eldkkeen perusteena ol'evasta
palkasta ( vuosiansiosta)

4. 212 prosenttia vuodessa elSkkeen Penusteena olevasta
palkasta (vuosiansiosta)

8. Eos

x 18. 0nko ty6eliike verotuksen alaista tuloa?
EntA kansanel-like?

Ty6eIHke

Ei o1e 0

onr
Eos 8

Kansanel6ke
0

1

.8

x 19. oletteko lukenut tai kuulLut Elaketu::vakeskus-nirniseste laitoksesta?

0. En ole lukenut tai kuullut
1. 01en lukenut tai kuullut
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x 20. Mist5 seuraavassa lueteffuista tietoLehteiste olette saanut ty5eliik-
keit5 koskevia tietoja?
( KORTTI 15)

Mikd niiistH on olLut Teille t5nkein tietoliihde?
MistH viimeksi olette kuullut tai lukenut nAistii asioista?

(USEAT RENGASTUKSET
MAHDOLLISIA )

0n saanut tietoja

(VAIN YKSI RENGASTUS)

Tiirkein tieto-
IEhde

1

2

Viimeksi
lukenut
tai
kuulLut

1

2

Radiosta
Televisiosta
Valtakunnallisesta
pHiviilehdestS
Paikall- isesta sanona-
lehdestE
Aikakauslehdestd
JAr"jest6- tai anunatti-
lehdestH
TydelHkkeit5 koskevasta
e sittelyl-ehtise ste
Ammattiyhdistykseste
Ty6tovereilta
LuottamusmieheltH tai
vastaavalta ty6paikalla
Ty6paikalta muuten

Selostust ilaisuude sta
tai tySelekekunssilta
Muulta kunssil-ta (ty6f-
lisyyskunssilta tms. )
Messui.lta tai n6yttelystS
Koulusta (penus-, kansa-,
keski-, ammattikoulusta
tai lukiosta)
PerheenjHsenilte tai
tuttavilta
Muualta, mistS?

En koskaan o1e kuullut
tai lukenut
Eos

1

2

2 J

4

5

J

44

5

6

7

8

9

6

7

a

9

6

7

8

9

10

11

t212

1a

14

15

16

t7

10

11

12

13

l_4

15

16

t7

IO

11

13

14

15

16

t7

00

88

00

88

00

88
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x 21. Kuinka pitkS aika on siitd, kun vi.imeksi olette kuullut
tai lukenut ty6eliikkeist5?
( KORTTI TT)

1. AIle kuukausi
2. Y1i kuukausi - all-e puofi vuotta
3. Yli puoli vuotta - a.l-le vuosi
4. Y1i vuosi
0. En koskaan ole kuull-ut tai lukenut
B. Eos

x 22. Oletteko nielestiinne saanut riittSv5sti tietoja ty6e15kkeist5?

0. En ol,e saanut
I. Olen saanut
8. Eos

x 23. Mistd ty6el5kkeisiin liittyvistS asioista toivoisitte ehkii saavanne
lisii5 tietoja?
( KoRTT 1 -r7 )

1. Ketii/ keit6 ty6eliikelait koskevat
2. MinkSlaisissa tapauksissa ty6elSkelakien

mukaan on nnhdoll-ista saada elHkettd
3. Miten ty6e1liJ<keen suuruus mii5rliytyy
4. Tietoja siit5, miten el-Sketta haetaan

5. Tietoja itselle karttuneen ty6el5k-
keen suuruudesta

6. Tietoja jostakin ty6elSkelaista
erityisesti (TEL, LEL, YEL ja MYEL),
mistii niistii?

7. Muusta asiasta, mistS?

0. En viilit5 saada 1is55 tietoja
8. Eos
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x 2rl. Uite kautta nieluiten haluaisitte tietoja ty6elEkkelst{
annettavan?
(KORTTI 18)

(VAIX YIGI RENGASTUS)

l. Radio
2. Televisio
3. Valtakunnalllnen pEiviilehti
4. Paikallinen sanoloalehti
5. Aikakauslehti
6. Janjest6- tai atmettilchti
7. Eslttelyvihkonen
8. Armattiyhdistys
9. Selostustilaisuus ty6paikalla

10. Selostustilaisuus nur.nlla, esinenkiksi
ty6ellikeptivH tai ty6elSkekunssi

11. l{uulla tavoin, miten?

88. Eos

x 25. t{yt kysyisin Teil.te ansioty6h6nne liittyvistii asioista. l{ihin t311H
korrtilla luetelluista ryhmist5 Te nykyisin kuulutte?
(KORTTI T9)

(X(rcU: Ty6stEBn sairaslomalla, Sitiyslomalla, virkavapaana tai pakko-
lomautettuina olevat luokitellaan ty6ss3 olevlksi, siis
ei kohtaan 4.
Effia-rtava tekee kahta ty6tH rinnakkain - esin. naanvll-
jelystl ja palkkaty6ti - luokitcflaan sen mukaan, nitE itse
pitii3 p5ilasiallisena toimintanaan. )

1. Ty6ss5 palkansaajana toisen palveluksessa---+kys. 26 a)

2. Ty6ss6 omalla tai penheen naatilalla 

-tkys. 

26 b)

3. Ty5ss5 omassa tai penheen ynityksess5I +W". 26 c)tai vapaan aunatin harjoittaja ) '

4. En tee nykyisin ansioty6ti 26 d)
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26 a) I'rika on mahdollisimman tankkaan sanottuna sen ty6Paikan laatu, jossa
Te nykyisin ty6skentelette?

(ESI!.IERKIGJA: ilmetallitehtaan valimo", "tukkuliikkeen kirjanpito-
osastott, ttpuusep5nverstasrt, rrhuoltoaseman baanitt, ttrakennusliikkeen
konttoritt, "metsSyhti6n ty6maatr. "kunnan sosiaalitoimisto",'rVa1tion-
rautateiden vanikkott, t'Kouluhallitustt r "penuskoulun yl5astetr jne. )

Ent?i mik5 on tarkkaan sanottuna Teidlin atunattinne ja asemanne tAssE
ty6paikassa?

SIIRRY KYSYMYKSEEN 27

26 b) voisitteko sanoa kuinka suuni suunnilleen on tilan viljelty pinta-
ala? ha

Onko Tei115, tai onko Teillii aikaisemmin ollut palkattuja ty6nteki-
j6ite, joista olette niaksanut ty6elSkemaksuja?
(Esim. LEl-maksuja rakennus- tai maatalousty6stii)

0. Ei o1e koskaan o1lut
1. 0n tai on ollut. Kuinka monta tAlld hetkellS?

oletteko itse tilan...
1. Isiint5
2. EmAntH

3. Muu penheenjAsen

SIIRRY KYSYMYKSEEN 27.

26 c) Minke alan yr:itys Tei115 tai penheelllnne on tai mitA amnattia
hanjoitatte?

Onko Teillii tai onko Teillii aikaisemnin ollut palkattuja ty6nteki-
j6ite, joista olette maksanut ty6elSkemaksuja?

0. Ei ole koskaan ollut
1. 0n tai on olluti kuinka monta til113 hetkella?

SIIRRY KYSWYKSEEN 27.
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26 d) oletteko aikaiseErin tehnlrt ansioty6ta?

0. En

1. Olen. MikS oli amtattinne siind ty6ss6, jota p3iiasiallisesti
olette tehnyt?

MikH on nykyisin p5iiasiallisin syy siihen, ett5 Te ette tee ansio-
ty6te?

(KORTTI 20)

(VAIN YKSI RENGASTUS)

1. Olen elAkeliiinen (vanhuus-, ty5kyvytt6myys-
tai ty6tt6myyse15kkeel15 ) l -)kys.43.

2. Olen ty6t6n

3. 0piskelen

4. Hoidan omaa kotitaloutta --)kys.28.
5. OLen sainas

6. Muu syy, mikg?

(Jos haastateltava mainitsee pii5asialliseksi syyksi 1eskenelHkkee1l5
olon, niin vastaus menkitS5n kohtaan 6. ttMuu syy".)
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(KYSYTAAN ANSIOTYdTA TEKEVILTA ELI KYSYMYKSEEN 26 A),26 b) TAI 26 C)
VASTANNE I LTA )

27 a) Voisitteko sanoa, minke seuraavassa mainitun elSkelain piiriin Te
nykyisen ansioty5nne per.usteella kuulutte tai kuulutteko ehka useam-
mankin kuin yhden elSkeLain pi.iriin?
(KORTTI 21)

Entd oletteko joskus aikaisemmin kuulunut jonkin muun tai joidenkin
muiden kortilla mainittujen laki-en piiriin?

Nykyisen tyon
perusteella

I

Aikaisemmin

1Ty6ntekijHin elSkelaki (TEL)

Lyhytaikaisissa ty6suhteissa
olevien ty6ntekijAin ellike-
1s1i (LEL)

Yrittljien e15kelaki (YEL)

MaatalousyrittH j ien eLHke-
lAKi (MYEL)

Valtion eldkelaki (VEL)

Kunnallisten viranhaltijain ja
tyontekijiiin eldkel-aki ( KVTEL)

MerimieselSkelaki (MEL)

Evankeli s-l-uterilaisen k irk on
elHkelaki (KiEL)

Jokin muu laki tai e15kes55nto,
mikS?

,t

2

2

2

4

5

t4

6

7

6

7

o

8

9

0

88

En minkddn tyo- tai virka-
elAkel-ain piiniin
Eos 88

27 b) TiedStteko, minkS niminen elSkelaitos hoitaa TeidHn ty6- tai virka-
elHketurvaanne ?

Niri,
8. Eos

27 c) Saatteko mahdolfisesti jo trilIA hetkellH jotain eldkettH?
0. En ----) kys. 29.

1. Kyll-5. MistH syystd saatte elEkettS?

Mink5 el5ke1ain perusteella saatte si.ta?
El-iikelaki
B. Eos

Mikii elSkelaitos maksaa tdtl elHkettH Teitle?
EldkeLaitos:
8. Eos

0

SIIRRY KYSYMYKSEEN 2S
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(,IdSYTIIN HENKILdILTT, .'OTKA OVAT lNruT KUII{ ELTKKEELLT OLON TAKIA POIS AN-
SIOTYUSTI ELI KYSII,IYKSEI{ 26 d) LUOKKIIN 2 - 6 VASTANI{EILTA)

28 a) Eni palkansaajaryhnillii, maanvitjelij6irle ja itsen5isiua Jrrittejil-l5 qr ourat ty6- ja virkaeliikelakinsa. Oletteko kenties itse aikai-
semin kuulunut jonkin tai joidenkin seuraavaesa mainittujen lakienpiiriin?
(KORTTI 2T)

I. Ty6ntekijBin eJ-Hkelaki (TEL)

2. Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien
ty6ntekijiiin ellikelaki (LEL)

3. Ynittlijien elHkelaki (YEL)

4. MaatalousynittHjien eliikelaki (l.tYEL)

5. Valtion elekelaki (vEL)

6. Kunnallisten vinanhaltijain ja ty6n-
tekij6in el5keLaki ( I$TEL)

7. Menimieseliikelaki (MEL)

8. Evankelis-lutenilaisen kir:kon
ellikelaki ( KiEL)

9. Jokin muu laki tai e16kesiiAnt6,
mr-ka7

0. En mink55n ty6- tai virkaelAkelain
piiniin

88. Eos

28 b) Saatteko mahdollisesti jo t4115 hetkellH jotakin elAkettii?

0. En 
--) kys. 29.

1. Kyllli. ltlist5 syyste saatte eliikettS?

Mink5 elSkelain perusteella saatte sitS?
E15ke1aki:
8. Eos

Uikd el5kelaitos maksaa tata el5kett5 TeiUe?
Elekelaitos
8. Eos

JATKA SEURAAVASTA KYSY}IYKSESTT
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30. Hiten on, onko Teillii penhettd' oletteko...

l. Naimisissa
2. Avoliitossa
3. Nainaton
4. Ieski
5. Enonnut

6. Asunusenossa

EntE onko Teillli alle l8-vuotiaita lapsia huollettavananne?

0. Ei ole
I. On. Kuinka monta?

31. Tiedattek6, onko eliikkeelle siirtyviin henkil6n tai penhe-elEkkeeseen
oikeutetun lesken tai onvon tehtiivB erityinen elSkehakemus saadakseen
hlinel.le ty6elSkelakien mukaan kuuluvaa ellikettt?
EntH onko kansanelakette tietaiikseenne erikseen haettava?

Ty6eliike KansanelHke

Ei00
KyllA 1 I
Eos88

Ty6e1iikkeesta, samoin kuin kansanelakkeesta on tehtiiva elakehakeurus.
Tiedattek6, mistli voi saada lonrakkeita ja neuvoja tv6el5kkeen hakemista
varten?

8. Eos

32

33. Mihin toimittaisitte ty5eliikehakemuksen?

8. Eos

Minne muualle sen voisi toimittaa?

8. Eos
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34. TEL:n ja LEL:n mukaan ty6nantajan tulee jiinjest6H ty6ntekij6idensii el!i-
keturva. Mikii on Teiddn k5sityksenne, voiko ty6ntekij5 itse tarkistaa,
onko hHnen elHketurvansa kunnossa?

0. Ei
l. KyllA
8. Eos

35. EntS voiko ty6ntekija tai ynittAja halutessaan saada arvion tulevan
ty5elSkkeens8 suunuudesta?

0. Ei
1. Ky1I5
8. Eos

36. Ty6el5kej6njestelmAn piiniin kuuluvista heokil6istli on olemassa valta-
kunnallinen nekisteni, josta kukin voi saada edellii mainitut tiedot.
Tiedettek6, minka niminen laitos pitea tate nekisteriS?

Nimi:
8. Eos

3?. Ty6el;ikejiinjestelmHn keskuseLimene toimii Elliketu:rvakeskus. Sen tehtS-
v6n6.on muun muassa pitE6 rekisteniS ty6el5kejSnjestelmiln piiriin kuu-
luvista henki15ist6. Sieltli voi jokainen saada ty6el5keturvaansa kos-
kevan nekisteriotteen.
0letteko koskaan itse saanut ta1]aista nekisteniotetta, ja jos olette,
niin pyysittek6 sita itse vai lahetettiink6 se Teille muuten?

0. Ei
I. Kyllll, pyysi itse. MinE vuonna viimeksi?
2. Kyllii, lEhetettiin py1rtemette. ilin5 vuonna viimcksi?
8. Eos
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38. Jokainen voi mill-oin vain tarkistaa ty6elSketurvansa Idhett!im51lH Eldke-
turvakeskukseen tHtH varten painetun tiedustelukortin ilman postimaksua.
Satuitteko viime talvena huomaarnaan Elaketurvakeskuksen t5td asiaa kos-
kevia tiedotuksia ja jos niin miss5 n5itte sel-Iaisen?

Ei
Huomasi TV:ssa

tt fehdessA

" julisteen ty6paikalla
" julisteen ulkona

" muualla, missii?

" , €i muista miss5
Eos

0

I
2

3

4

6

8

39 Jos nyt haluaisitte tarkistaa tAmHn hetkisen tyoelSketurvanne, niin
mista hakisitte tiedustelukortin?

8. Eos

40. TyomarkkinajSrjestoth6n ovat varsin tiiviisti mukana tesse tyoelSkejiir-
jestelmassd ja niiden kautta on myris Levitetty tyiielakkeita koskevaa
tietoa. Miten on, kuuluttekc Te johonkin ammattiyhdistykseen tai ammat-
tifiittoon tdi muuhun amnratilliseen jHrjest6on?

O. EN (JARJESTOIHIN KUULUMATTOMIf,N USALTA HAASTA'I'TELU

1. KyI15. O.l"etteko nyt tai oletteko viiden viimeisen
oIIut s.iini jossakin fuo.ttamustehtHvHssA?

PAATTYY TAHAN. )

vuoden aikana

0. Ei
1. 0n tai on oll-ut

41. Kuinka usein osallistutte yhdistyksen tai liiton kokouksiin tai muihin
t il-aisuuksi in?

1. Kerran kuussa tai useammin

2. Muutaman kerran vuodessa

3. Kerran pani vuodessa

4. Harvemmin

5. En ole koskaan osallistunut
8, Eos
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42. Onko t5nd yhdistys tai liitto pynkinyt tiedotustilaisuuksia j5rjest5miil-
IA tai muu11a tavoin antamaan j6senilleen el5keturvaa koskevaa tietoa?

1. On

0. Ei ole
8. Eos

HAASTATTELU PAATTYY TAHAN

(TASTA ALKAEN KYSYTA}N ELAKELAISILTA ELI KYSYMYKSEN 26 d) ruOrc(AAN ].
VASTANNEILTA )

43 a) Voisitteko teste luettelosta mainita sen lain tai ne 1ait, joiden mu-
kaan saatte elSkettli?
(KORTTI 23)

1. Ty6ntekijiiin elAkeJ-aki (TEL)

2. Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien
ty6ntekij5in eldkelaki (LEt)

3. Yrittajien el5kel-aki (YEL)

4. Maatalousyr:ittajien elSkelaki (MYEL)

5. Valtion elakelaki (VEL)

6. Kunnal,Iisten vinanhalti.jain ja ty6n-
tekijiiin e15ke1aki (KVTEL)

7. MerimieselEkelaki (MEt)

B. Evankelis-lutenilaisen kirkon
eliikelaki ( KiEL)

9. Jokin muu laki tai e15kesAAnt6,
mikS?

10. KansanelSkelaki.
88. Eos

43 b) Onko elSkkeenne tydkyvytt6myys-, ty6tt6myys- vai vanhuuselHke vaiko
jokin muu?

(HUOtt: MenkitAan kayttiien site sanontaa, jota vastaaja itse kaytti)
1. Ty6kyvytt6myyselSke
2. Ty6tt6myyselHke

3. VanhuuselAke

4. Jokin muu, mika?

8. Eos
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t+5. Miten.on, onko Teillii penhett5, oletteko...

1. Naimisissa
2. Avoliitossa
3. Naimaton

4. Leski
5. Enonnut

6. Asumusenossa

Entd onko Teillii alle I8-vuotiaita lapsia huollettavananne?

0. Ei ole
1. On. Kuinka monta?

PETKASTAIN KANSANELf,KETTA SAAVIEN (ISSYMYKSEEN 43 VAIN IT'OKIGAN 10.
VASTANNEIDEN) OSALTA HAASTATTELU PTITTTYY TTHTN.

46. Mike elSkelaitos tai mitka elakelaitokset tnakaavat Teille el8kkeenne?

Elekelaitokset:

8. Eos

(HUOtt: Jos vastaaja saa elHkettA sek5 kansanelSkelaitoksesta ettd uuualta,
tarkoitetaan seuraavissa kysymyksiss5 rauua kuin kansanelSkkeen hakemista)

47. Oliko elHkkeen hakeminen mielestBnne vaikeaa?

0. Ei ollut
1. OIi. l{ist5 syyst5?

8. Eos, ei nuista
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48. Kun olitte hakenut e15kett5, niin aLkoiko e]5ke tulla Teil1e mielestHn-
ne vansin nopeasti, kohtuullisen ajan kuluttua vai vasta pitkan odotuk-
sen jSlkeen?

1. Var:sin nopeasti
2. KohtuuLlisen ajan kul-uttua
3. Vasta pitkiin odotuksen j5lkeen. Tuottiko eliikkeen viipyminen

Teille suunia taloudellisia vaikeuksia?

B. Eos, ei muista

HAASTATTELU PAATTYY TAHAN
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LI]TE 5.

AID-MENETELMA

AID- analyysiohjelma on kehitetty Michiganin yliopistossa
1960-1uvu11a. Perusteellinen esitys siita on mainitun y1i-
opiston julkaisu Searching For Structune (Sonquist, Baker,
Morgan, 1974). Suomenkielisidkin esityksiai menetelmdsta on
valmistunut useita. Mainittakoon mm. Tampeneen yliopistosta
valmistuneet HHnninen (1975) ja Laitinen, Miettinen, Sinkko
(1975).

AID on monimuuttuja-analyysi, joka soveltuu kdytett;iveiksi
si11oin, kun tutkittavana on yksi selitettEvS muuttuja sekit
yksi tai useampia selittaviti muuttuj ia. Sel-itetteiv;in muut-
tujan tulee o11a intervalliasteikollinen tai dikotominen.
Selittevien muuttujien mittaustaso voi o1l_a mikH. tahansa,
mutta intervalliasteikollisia selittaj ia voidaan k;iytt;id
vain luokiteltuina. AID- analyysiri voidaan kdyttdti tuotta-
maan aineistoa kuvailevaa tj-etoa tai yhdysvaikutusten anal-y-
sointiin. Analyysi soveltuu hyvin mm. nistiintaulukoinnin
vaihtoehdoksi tai triydennykseksi.

AfD:n analysointi pohjautuu ldhinnd yksisuuntaiseen vanians-
sianalyysiin. Vanianssien lisdksi r"yhmaikeskiarvoill_a on
suuni menkitys. Analyysissei jaetaan aineistoa nyhmiin. Aluk-
si jaetaan koko aineisto kahtia parhaimman selittSjAn penus-
tee11a. Panas selittdjA on se, jonka perusteel_Ia l6ydetaialn
kaksi eniten toisistaan poikkeavaa ryhmeid. Kun aineisto on
ensin jaettu kahtia jatketaan anal-yysid jakamalla edelleen
ndmti ryhmeit kahtia. Taim;in jSlkeen yritetai;in jakaa nyt synty-
neit;i neljei;i ryhmdA kahtia jne. Ryhmien muodostumista ohla-
taan enilaisten kriteerien avu11a. Kun kniteerit eiviit end;i
toteudu, loppuu analyysi.

AID:n tulostuksen tarkein osa on :ryhmiitaulukko. Tim5n taulu-
kon penusteella voidaan piint5ri ATD-puu, joka antaa info::-
maatiota hyvin havainnoLlisessa muodossa. THrkeitA tulos-
tietoja ovat my6s ma11in selitysosuus ja ETA-kertoimen anvot,
lotka osoittavat kunkin selittdjein selitysvoimaa.
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