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1. JOHDANTO

1. 1. Tutkimuksen tankoitus

Vuoden 1976 kevH.Sn ylioppilaskinjoituksessa oli en;i;inH neaalikokeen
aiheena Suomen nykyinen el;ikej"injestelmH. Vastausaktiivisuus oli
suuni, sitlai noin joka viides 26018 vansinaisesta oppilaasta vas-
tasi teih;in kysymykseen. Yksityisoppilaat, kokeen uusijat ja tut-
kinnon taiydent;ij;it eiv;it sisaii-ly m6;ir;i;in. Historian ja yhteiskun-
taopin alaan kuuluvista yhdeks5stH. kysymyksestii vain kahteen muuhun
kysymykseen vastattiin eleikekysymystri useammin. Kysymyksen suosio
johtunee osaltaan siit;i, ettri aihe oIi ajankohtainen. El-aikeasioita
kesitel-tiin ahkerastj- tiedotusveilineissri 70-luvun alkupuoliskolla
muun muassa ns. rreliikepomminrr ja ty6ekikkeiden tasokonotuksen to-
teuttamisen vuoksi.

Tyoelaiketurvan tuntemista on El-aiketunvakeskuksen toimesta selvitet-
ty sarjalla tutkimuksia, joista ensi-mmaiinen haastattelututkimus
suonitettiin jo vuonna l-964. Vuoden 1976 ylioppilaskinjoituksen
elaiketunvaa koskevasta kysymyksestH sai alkunsa ajatus ylioppilas-
kokelaiden el;iketurvan ja enityisesti tyoelHketunvan tiedon tason
tutkimisesta. Talle ylioppilaskirjoituksen reaalivastauksiin pe-
rustuvalla tutkimuksella on tarkoitus selvittee, miss5 asioissa
elatketurvaa koskevat tiedot ovat puutteellisimmat sekai mitai oikeita
j a vai;iniei k;isityksia tutkittavien keskuudessa vallitsee . Tutkimuk-
sen kohteena oleva nyhm;i on mielenkiintoinen, koska se edustaa kon-
keinta penuskoulutusta. Tuloksia voitaneen kaiyttH.;i apuna anvioi-
taessa muun koulutustason omaavien nuonten tiedon m;iHn5ai.

Tutkimusaineisto on saatu ylioppilastutkintolautakunnalta koevas-
tausten nonmaalin saiilytysajan peiaitytty;i vuoden lg77 lopussa.
Koska aineisto koostuu vapaamuotoisista koevastauksistar efl tutki-
mustekniikkana k5ytetty nk. sisHlldn erittely;i (content analysis).
Taim;in tutkimuksen tul-okset on saatu analysoimalla ja erittel-emri11ai
100 ylioppilaskokelaan vastauksia,
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1.2 . Tutkimusaineisto

Ylioppilastutkintolautakunnasta kereittiin 43 77\ histonian kysy-
mysryhmei;in kuuluvan vastauksen joukosta 2011 trsuomen nykyist5 eI;i-
ke j 5n j estelm;i;itr koskevaa vastausta. Vastausten erottelu valtavas-
ta koemateriaal-ista ol-i ty6laistE, Tydmaietneiri jossain m;iainin hel-
potti se: ettai neaalikokeen vastauksia saiilytettiin aiheryhmittein,
jolloin esim. histonian ryhm5H.n kuuluvat vastaukset olivat helposti
erotettavissa. Eftikejer:jestelmH.ai koskevista 5702 vastauksesta saa-
tiin k;iytettaiv;iksi l?unsas kolmannes. Saatua aineistoa pidettiin
riitt5veinH tutkimuksen tavoitteisiin.

Koska kyseess5 on neiytteen l-uonteinen aineisto, katsottiin tanpeel-
l-iseksi tutkia sen edustavuus koko aineiston suhteen. Edustavuu-
den selvitt;iminen on rajoittunut luonnollisesti niihin tietoihin,
joita koko aineistosta on ol1ut saatavissa. Jotta selvitys antai*
si oikean kuvan vastaajien eI;iketietaimyksestli, tulee aineistojen
arvostel-ujakaumien olIa mahdolLisimman samankaLtaisia. Sivulla 3

olevasta taulusta naihd;i5.n, ettH kdytettHviss.i ol-leen aineiston al?-
vostelujakauma on leihes sama kuin reaalin pakollisena kinjoittanei-
den oppilaiden vastausten jakauma koko aineistossa. Sensijaan neaa-
Iin ylim;iein;ii senai kinj oittaneiden ylioppilaskokelaiden vastausten
taso on jonkin veman konkeampi.. Enoa on vain muutaman prosentti-
yksikon veman kahden ja nelj;in pisteen vastauksissa.

T;imein l-isaiksi on koko aineistosta saatu se1vi11e neaalin pakolli-
sena ja ylim;iein;iisen:i kirjoittaneiden osuudet, koulun opetuskieli
ja alueellinen jakauma. N;iistai voidaan todeta, ett;i keiytett;iviss;i
olleessa aineistossa on ruotsinkielisist;i ja Uudenmaan laiainiss;i
sijaitsevista kouluista kinjoittaneiden osuus jonkin vennan suu-
rempi kuin koko aineistossa (ks. liite 1. ) .
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Tau1u I Kaikkien
muksessa
mat

el5kejrir.jestelmri;i koskevien vastausten ja tutki-
keiytett;ivissH oll-eiden vastausten arvosteluj akau-

Y1 i oppi lastutk into-
fautakunnan tar:kas-
taj an antama arvo-
sana (pisteet)

Kaikki vastaukset
Reaalin pakot- Reaalin yIi-
lisena kin- m5;inatisen;ijoittaneet kirjoitta-

neet
9o 9o

Keiytettaiviss;i o1-
leet vastaukset

1
I

27
JJ
22

7
I

90

0
I
oL

3
4
rJ
6

I
9

25
34
22

B

1

t
B

ZL
JJ
,E
I
2

Yhteens;i 100
(3423)

100
(?27 9)

100
( 2011)

1.2.1. Tutkitut vastaukset ja niiden edustavuus

Ylioppilastutkintolautakunnasta ker;itty 2011 vastauksen aineisto
jHrjestettiin koulun numeron ja kunkin koulun sisaill;i oppilaan
numeron mukaiseen jtirjestykseen. Molemmissa numenointi noudattaa
joitakin poikkeuksia lukuunottamatta aakkosjanjestystei. Neiin jHn-
jestetystei aineistosta poimittiin systemaattista tasavailistfi
otantaa kaiytt.ien 10 0 vastauksen, otos . Tutkittava aineisto ra j oi-
tettiin suhteellisen pieneksi kahdesta syyst;i. Ensinn5kin pienel-
le aineistolfa haluttiin testata aineiston kH.yttdkelpoisuus. Toi-
seksi aineiston kokoa rajoitettiin tulosten analysoinnin helpotta-
miseksi, koska analysointi suonitettiin k;isin. K;iyt;innollisen{
seikkana tuloksia tankasteltaessa on hyvei muistaa, ett;i aineiston
kaisittaiessai 100 havaintoyksikkoei absoluuttiset Juvut vastaavat sa-
mal-la prosenttilukuja ja paiinvaptpin.

Otoksen edustavuutta on tutkittu sanojen muuttujien suhteen,
joista jo edellei o1i puhetta. Nriiden lis;iksi on vernattu sukupuo-
Ii jakaumia. Seunaavalfa sivull-a olevasta taulusta neihdai;in, ettai
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otoksen edustavuus vastausten arvostelujakauman suhteen on melko
hyvai. Kolme pistettei saaneiden va$tausten mriH.nd on otoksessa
jonkin vernan pienempi kuin k8.ytettcivissH oll-eessa aineistossa.
Vastaavasti nelj;in pisteen vastau$ten osuus on hieman suunempi.
Ta1le ei ole kovinkaan suunta menkityst;i, sil-I;i vastauksista ilme-
ni, ettai pisteen eno vastauksissa ei kaikissa tapauksissa merkitse
eroa vastausten tasossa. Taimdn voi todeta myds jaljempein5 esitet-
taivi stH esimenkkivastauksista.

Otoksen edustavuus muiden muuftujien suhteen kaiy il-mi liitteestH
yksi. Myos neiiden suhteen otosta voidaan pitaa edustavana. Mie-
hie otoksessa o1i kolmannes.

Taulu 2 Tutkimuksessa kdytetteivissd ol-Leiden ekikej eirj estelmaiaikoskevien vastausten ja otoksen vastausten arvostelu-
j akaumat

Ylioppi 1a stutkinto-
lautakunnan tarkas-
tajan antama anvosana
( pisteet )

Kaiytettdvis sH. ol-l-eet
vastaukset

Otokseen kuuluvat
vastaukset

% 90

0
1
2
3
4
EJ
6

1
I

27
33
22

7
I

2
7

Z6
ZJ
1a

6
I

Yht eens;i 100
(2011)

100
(100)
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1. 3. Tutkimusongelman tankastelutapa

Er;is tutkimusongelman tarkastelutapaan vaikuttava seikka on ven-
tailuperuste toisin sanoen mittari, jota keiytet;iein tutkittavien
tiedon tason mittaamisessa. Ventailupenusteena voidaan teiss.i tut-
kimuksessa keiytt;iri ja on myds jossain mei5nin k;iytetty oppikinjoja.
Tutkitaan, mite oppikinjoissa on kinjoitettu el-;iketunvaan liitty-
vistai asioista ja ver"nataan opiskelijoiden tiedon tasoa oppikir-
joista saataviin tietoihin. T;imain tankasteLutavan en;i5nd ongel-
mana on oppikinjojen lukuisuus ja niiden vaihteleva taso. On myds
otettava huomioon, ettd elHketietoa on voitu saada muista l;ihteist;i
kuin oppikinjoista.

P;ieipaino teissti tutkimuksessa on vansinaisella tutkimusaineistolla
eli koevastauksill-a. Tutkitaan vastauksissa havaittavaa vaihtelua
niissei esiintyvien asioiden ja naiiden fnekvessien suhteen. Tan-
kastelutapaan ja tulosten esitystapaan, mikd on mel-ko yksityiskoh-
tainenr oD vaikuttanut kaiytetty tutkimusmenetelmei, sis;i116n enitte-
fy, jota selostetaan kohdassa 1.4. Vaikka vastausten taso osoittau-
tui suhteel1isen heikoksi, mitH. kuvaa muun muassa s€: ettd y1i puo-
lessa vastauksista ( 56 ) el-;ike jainjestel-mHn jako kansanelaike- ja tyo-
ereikej;i::jestelmiin o1i esitetty epriselveisti tai kyseistH jakoa ei
ollut lainkaan havaittavissa (luokittelupenuste ja tutkimustulos
on esitetty kohdassa 2.9.) r on tutkimusmenetelmH pynitty valitse-
maan siten, ettH. aineiston keisittely on systemaattista ja tulosten
esittHmisessai voidaan kertovan kuvailun sijasta kHytt;i;i taism;iIlis-
ta esitystapaa.



6

1.4. Tutkimuksen tekniikasta

1.4 .1. Sisailldn e::ittely

Siseil16n enittelystti on metodologian oppikirjoissa useita eni maiai-
ritelmia. Yksi klassinen mei;initelm;i on Berelsonin, jonka mukaan
sisaill-5n enittely on kommunikaation i1misisHl16n objektiivista,
systemaattista ja mdainaillistei kuvailua va::ten soveltuva tutkimus-
tekniikka. Nykyisen k;isityksen mukaan sitA ei enae pidet;i enityi-
send omana metodinaan, sill;i sen erottaa muista tutkimusmenetelmis-
td oikeastaan vain tutkimuksen kohde ja aineisto. Telte kannalta
katsoen siseilldn enittely on yksinkentaisesti kommunikaation sis;i1-
lon tieteellistai tutkimista (Bong 1965.- 122, Eskola 1967, 107 ja
Pietil-ei 1969, f ).

Si seil lon enittely;i sove ll-etaan pai;ipiinteiss.i.in kahdentyyppi seen
tutkimusaineistoon: 1) sellaiset yksityiset dokumentit kuin puheet,
kinjeet, kinjoitukset, p;iiv;ikinjat, muistelmat, sopi-mukset jne.
sekii 2) joukkotiedotuksen tuotteet kuten sanoma- ja aikakauslehdet.
J5lkimm;iiseen ::yhmti.in luetaan myos joukkotiedotusmateniaali kuten
elokuvat sek;i nadio- ja televisio-ohjelmat, vaikka ne eiv;it varsi-
naista kinjallista aineistoa olekaan. T;issd kesiteltHv;i tutkimus-
aineisto sijoittuu ensiksi mainittuun nyhmaiain.

Sisiillon enittely perustuu luokittefuun, jossa keskeinen keisite on
luokitus- eli analvvsiyksikkO. Lyhyesfi sanottuna luokitusyksik6l-
1;i tar:koitetaan sita osaa havaintoyksikostei, trissei tapauksessa koe-
vastauksesta, joka l-uokitellaan johonkin luokkaan. Kinjallisessa
aineistossa luokitusyksikkd voi o1la yksityinen $ana, lause, vinke,
ajatuskokonaisuus tai jopa havaintoyksikko kokonaisuudessaan. T;issai
tutkimuksessa l-uokitusyksikkdn.i k5ytetyll;i lausumalla tankoitetaan
ajatuskokonaisuutta, joka yleensai on lause tai vinke tai joskus pa-
ri kolme lausetta tai virkettai.



7

Esimenkki t
Kansanel;ikkeen
kansalainen.

penusosaa saa jokainen 6S-vuotias Suomen

Esimenkki 2

Kaikki fakiseiaiteiset er;ikkeet kuul-uvat el5kel_akien mukaanns: yhteensovituksen piiniin eli jos joku saa elaikettHeni el;ikel-akien penusteella, ei h5nen el5ketunvansa ( esim.vEL- + TEL- + KEl-el-;ike) saa nousta yli 60 eo el;ikkeen pe-i:usteena olevasta korkeimmasta palkasta. poikkeuksena
t;ist;i ovat ainoastaan vapaaehtoiset l-iseiel5kkeet.

P;iatsai;intdisesti lauseita ei t;issd tutkimuksessa o1e paloiteltu
useiksi luokitr.rsyksikoiksi, vaikka niissH lyhyesti kosketeltaisiin-
kin kahteen eri sis;iltoluokkaan luokiteltavia asioita. Telloin on
asiayhteyden penusteella natkaistu, mikai on peieiasiatlinen ja tain-
kein sis5lto. Ainoana poikkeuksena t;istei sai5nndst;i ovat seflaiset
l-auseet, joissa on mainittu kaksi tHnke;iei l-akia tai el;ikelajia.
Tatm;i poikkeus on tehty senvuoksi, ett;i kaikki tutkimuksen kannalta
merkittavat seikat saataisiin selvitetyiksi.

Esimer.kki 3

Pysyv;isti sairaan on mahdolrista saada sainasel;ikett;isainaselaikekassasta invaliditeettiprosenttinsa mukaan .

Luokitus : Teinkeintai maininta sairaseleikkeestei, jonka mu-kaan luokitus suonitetaan.
Esimenkki 4

Yritteijilla ja
ja MYEL, joiden
lousynittei j ien
kettri.

maatalousy::itteij il_le on omat lakinsa yEL
mukaan yritteijien el;ikekassa ja maata-

eI;ikekassa suorittavat j;isenilleen el;i-

Luokitus: Lausuma luokitellaan
YEL:a ja MYEL:a koskevaan.

kahteen s islilt6luokkaan,
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Aineiston fuokittelua vanten on ]aadittu nk. ruokitusnunko, j oka
on luettel-o niistH asiakohteista, joita tutkimus tul-ee koskemaan.
Koska kasitelt;iv5 tutkimus ei nakennu erityisen viitekehyksen tai
systemaattisen k;isite j er j estel-mH,n varaan: oD luokitusnunkoa laa-
dittaessa k5ytetty ns. sokeaa mqnettelyat. T;imai tankoittaa sitai,
ettai koevastauksiin sisHltyvistE analyysiyksikOistai on koottu l-uet-
telo, jonka j;ilkeen se on systematisoitu. Toisin $anoen samaa
yleist;i asiaa koskevat analyysiyksikdt on ryhmitelty yhteen, jotka
n5in muodostavat yhden sisailtdluokan. Yksi sisa{1t61-uokka vastaa
aina yhtai tutkittavaa asiaa.

Liitteenei kaksi olevassa J-opullisessa luokitusrungossa on tunnistus-
tiedon jtilkeen lueteltu ensin ns. vertailumuuttujat, joiden suhteen
sis;i1l-61-1ist;i tietoa voidaan vernata. Varsinaisia sis;ittdmuuttu j ia
(sisailtoluokkia) on kaiken kaikkiaan 51, jotka on ryhmitelty seitse-
meiksi paiatnyhm;iksi. Tutkimusaineisto sis;ilsi 1373 analyysiyksikkoe
e1i fausumaa, jotka on luokitel-tu neiihin 51 sis51t6luokkaan. Asiaan-
kuulumattomia eli elSkejeinjestelmein ulkopuolelle j;i;ivi:i l-ausumia oli
neljai pnosenttia. Yksinomaan ty6- ja vinkaeleikelakeja koskevia 1au-
sumia oli noin kolmasosa. Liitteen.i olevassa luokitusrungossa on
kustakin sisailtdluokasta esitetty pani kolme esimerkkiluokitusta.

Koevastauksiin sis;iltyvien analyysiyksikoiden luokittelun j;ilkeen on
sel-vitetty niiden oikeellisuus. Luokitellut analyysiyksikot eIi
l-ausumat on jaettu asiasis;iltonsei paikkansapitlivyyden perusteella
kolmeen ryhm;i;in: 1) asiasiscillolt5;in hyv;iksyttiiviin, 2) virheelli-
siin ja 3) ylimalkaisiin tai puutteellisiin lausumiin. Lausumien
oikeellisuuden m;i;inittelyssH ei o1e voitu katytt;i;i kovj.n ankanaa as-
teikkoa senteihden, ettH asiall-isesti tdysin oikeita ja tyhjent;ivi.i
vastauksia tutkituista asioista ol-i enittHin vdh;in. Suureksi osak-
si sel-ostukset olivat ylimalkaisia tai puutteellisia. Lisaiksi oli
joukko tulkinnanvaraisia lausumia, joissa oikeell-isuuden maiainittely
osoittautui vaikeaksi. Tul-kintaongelmana voidaan.pit5;i myds tapauk-
sia, joissa yksitt;iisen sanan painotus natkaisi, voitiinko l-ausumaa
pitaa asiallisesti oikeana. N;iisseik5dn tapauksissa ei ole nouda-
tettu ankanaa asteikkoa, jos tel-Ie sanalla ei olfut keskeistei merki-
tystai. Edell;i kuvatuista ongelmista huolimatta luokittelull-a pyni-
tei;in antamaan kuva siitai, kuinka paljon vastaajilla on paikkansapi-
t;iv;i;i ja kuinka paljon virheel-listai tietoa elaikeasioista.
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1.4.2. Luokituksen neliabiliteetti

Sisailtoanalyyttisess;i tutkimuksessa r eliabiliteetin tutkini seIle
pannaan enityistai painoa. THm;i on senvuoksi tanpeellista, koska
tutkija itse tekee fuokituksen ja luokittaa aineiston. Reliabil-i-
teetin riitt;ivyydelle ei ole esitetty mitaiain tH.smrill-isiH nonmeja.
Se niippuu natkaisevasti tutkimuksen tankoituksesta (Eskola l-962,
62). K;iyt;innollisend ohjeena muun muassa Pietilei on suosittanut
B0 pnosentin najaa. Toisin sanoen, jos kokonaisreliabititeetti
ylittaa B0 prosentin rajan sita voidaan pitaa r.iitt;ivanai. TAte-
k;iein ei ol-e pidett;ivei ehdottomana ::ajana, jos tutkimusongelma on
kiintoisa ja muuttujien neliaabeli l-uokittelu on syystai tai toi-
sesta vaikeata (Pietilei 1969, L02-103).

Luokitusreliabiliteetti voidaan tankistaa kahdella eni tavaIIa,
uusintaluokittelun avulla, jolloin tutkija itse luokittelee ai-
neiston samaa l-uokitusnunkoa keiyttden kahtena eni ajankohtana
(mittav;il-ineen tankkuus ) tai ninnakkaisluokittelun avuf la, jolloin
tutkijan ohel-Ia joku toinen l-uokittelee aineistpn samaa luokitus-
nunkoa kaiytt;ien (mittavail-ineen objektiivisuus) (Pietilei 1969, g7 ).
Luokitusreliabiliteetin al?vo voidaan ilmoittaa esimenkiksi kahden
luokittelijan tai saman luokittelijan kahtena eri ajankohtana te-
kemien oikeiden tai samojen luokitusten pnosenttina kaikista l-uo-
kituksista. Myds konnelaatiokennointa voidaan kriyttri;i ilmaise-
maan neliabiliteettia.

T.iss;i tutkimuksessa k5ytetyn Luokituksen, ts. analyysiyksikoiden
luokittelun 51 eri sisdltol-uokkaan, neliabiliteetti mitattiin nin-
nakkaisluokitte]uIl-a. Reliabiliteettia ei o1e vElttaim;itontai tut-
kia koko aineiston osalta, vaan yleensli niittee, kun osa aineis-
tosta luokitellaan uudell-een. T;issei tutkimukse$sa rinnakkaisluo-
kittelu suonitettiin havaintoyksikdistai 30 prosentin osalta. Re-
liabiliteeti-n anvoksi saatiin 90 prosenttia.
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2. TUTKIMUSTULOKSET

2 .1. Yleist;i

2.L.1. Vastausten anvostel-usta

Ylioppilaskoevastausten anvostel-uasteikko on nollasta kuuteen. Kus-
sakin vastauksessa on kaksi anvosanaa, aineen opettajan sekri yliop-
pilastutkintol-autakunnan tankastajan antama anvosana. Neite vennat'
taessa voitiin havaita, ettH. enoa o1i konkeintaan pisteen vernan.
Anvostelupenusteiden ja vastausten tason kuvaamiseksi esitet;iain
seunaavassa neljei koevastausta. Vastausten arvestelussa oli havait-
tavissa vaihtel-ua valrsinkin anvosteluasteikon alap5d.ssH eli 0-3-
pisteen vastauksissa. Sen voi havaita myds esimerkkivastauksista
kaksi ja kolme, joista molemmista oli annettu kol-me pistettai. Ven-
tailuperusteena on kaiytetty tanka$tajien antamia anvosanoja, Mai-
nittakoon, ett.i ylioppilastutkintolautakunnassa oli histonian vas-
tausten ta::kastajia yhteensai 24 vuonna 1976.

1. Esimenkki no1lan pisteen vastauksesta
Suomessa on enitt;iin laajal-le kehittynyt eleikejH.rjestel-
mH, joka on kansalaisten tur:vana, kun hHn ei kykene tyo-
hon. Vanhuusel-;ikett5. saavat y1i 65 vuotiaat ja se nousee
aina vuosien mukana. Kansanel;ikkeessH on ensin tukiosa,
jonka saavat kaikki var"allisuudesta niippumatta. Teihcin
tulee sitten erilaisia tukilisi;i. Kansanel5kettai voi
saada jo ennen 65 ikH,vuotta. Naiin tapahtuu niitla, jotka
tyoskentelev;it enityisen raskaissa hommissa. Sairasel;i-
kett;i saavat fl€r jotka ovat saaneet sai-nauden tai tydky-
vyttomyyden ammattinsa takia. Elaikettai on haettava 1o-
makkeilla ja Suomen ekikejainjestelmli on kovin monimutkai-
nen. THm;i aiheuttaakin usein kansal-aisten keskuudessa
epHt ietoisuutta.

2. Esimenkki kolmen pisteen vastauksesta
Kansanelaikel-aki on jakautunut kahteen osaan tydkyvyttd-
myysel;ikkeeseen ja vanhuuselHkkeeseen. Tydkyvyttdmyys-
el-;ikett;i saa 16:sta vuodesta 65 vuotiaaksi. 65 vuodesta
eteenpaiin saa vanhuuseleikettg. KansanelH.kkeen perusosan
saavat kaikki siihen oikeutetut. Kansaneld.kkeen perusosa
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on nykyeen l-32 mankkaa. Tukiosan saaminen riippuu i;istaija muista tuloista ja taloudel-lisesta asemasta. Tydel;i-
kettai saa, jos tyosuhde on kesteinyt vaihint;iein vuoden ver-ran. T'yoeleikkeen miiiinai riippuu tydvuosista ja palkan
suuruudesta. MYEL on maatalousyrittejie varten. ElHkkeen
m;iair.d niippuu maksetuista maksuista ja tyovuosista. Ynit-
taijaielaike on ynittejie vanten. Toimi.henkil6itei ja tyo-leiisiai var:ten on omat e15ke jenjesteJmHt.

3. Esimenkki kol-men pisteen vastauksesta
Suomen elaike j e:: j estelm;i perustuu leihinnai sosiaal_ivakuutuk-
seen ja sen muodostaviin vaihimmaiis- ja lis5tui:viin.
1960-luvulla syntyi nunsaasti e1;ikelakeja, mm. Valtion
elaikelaki, Lyhyess;i tydsuhteessa olevien tyontekijdiden
elaikelaki, Tyontekijoiden elcikelaki ja monia muita.
vHhimmeiisturva vanhuuden varalta siseiltyy kansanelaikela-
kiin. Sen mukaan jokainen 65 vuotta t;iyttainyt on oikeu-
tettu kansaneleikkeeseen. Mutta 60-64-vuotiailfa yksinaii-
sill;i naisilla on oikeus vanhuudentukeen.

Penhe-el5kkeeseen taas on oikeutettu jokainen naispuolinenleski, jos hdnellH on huol-lettavanaan aIle 16-vuotias fap-si tai jos hain edunjettejain kuol-l-essa oli 40-64-vuotias Jaavioliittoa ol-i kest;inyt v5hint5;in kolme yuotta ja edun-jattaja avioliittoa solmittaessa ei ollut tatyttdnyt 60.
Penhe-eleike lakkaa, jos leski solmii avioliiton tai kunlapsi t5yttai;i 16 vuotta ellei toinen ehto ole t;iytetty.
Lapsenel;ikkeeseen on oikeutettu jokainen a1le 16-v. ol.po.
Eleikettei voidaan maksaa viel;i 21. iklivuoteen saakka, jos
lapsi esim. opiskelun takia ei pysty eliittdmE8n itseH.H.n.

Lis;iturvasta on puhuttu jokaisessa elHkel-aissa erikseen.Site maksetaan tyotulojen perusteella. Sen on siten sa-
nottu olevan myohemmin maksetuksi siinnettyai tul-oa. Sen
konkein sallittu m;i;ind on 60 % palkasta, mutta yleens;i sejea 20-40 e,:iin.
Jos henkilo on oikeutettu useampaan el;ikkeeseen ke:mallaan,
suoritetaan elSkkeiden yhteensovitus niin, ette tydelak-
keest5 vaihennetet;in, mik5li elaikkeiden yhteissumma ylittee
60 eo eflrrerr el-;ikkeiden maksua vallinneesta henkil6n palkka-
tulosta.
Kansanelaikkeen kustannuksiin osal-listuvat tydntekijat,
tyonantajat, valtio ja kunnat. Perhe-el;ike kustannetaan
kokonaan valtion varoin.



l2

4. Esimerkki kuuden pisteen vastauksesta
Suomalainen yksityisen sektonin e1;ikejeirjestelmai luotiin
p;i;iosin 1960-Juvun alussa, jolloin tulivat voimaan suu-
ni-mmat elaikevakuutusjenjestelmiit tydntekijein el;ikelaki(TEL) ja lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyontekijdi-
den efeikelaki (LEL). ElHkejAnjestelma[n piiniin kuu]-uivataluksi tyokyvyttdmyys- ja vanhuusel;ike sekai 1960-luvun
loppupuoleIla penhe-eI;i.ke. El;ikelainsHEdaintdai t;iydennet-tiin 1969 luoma1la ynitteijien elHkelaki (yEL) sek6 maata-lousynitt;ijien elHkelaki (MYEL) . 1. 1. I973 tulivat jairjes-
telm5ein lisH.ksi osaelH.kejenjestelmH sekli tydttdmyyselEke.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana el-.ikelainseiHdainto on ke-hittynyt huomattavan nopeasti: fainmuutosten avulla on
yhei useammat tydntekij
lakimH5n;iisten aikanaj
j austen vuoksi. Lisaik
miii se laikeuudi stuks i11a
suonitettiin myds kar:t
kentaiseksi. EI;ikkeet
veysministeni6n vahvisjohdosta tapahtuvat ta
suuruisia.

et saaneet elai.ketunvan itselleen
oitusten ja palkkanajoitusten kor-
si on e1;iketunvaa parannettu v;ihim-
vuosina 1969 ja 1975. 1.7.1975

tumisprosenttiuudistus puolitoista-
ovat sidottuja sosiaali- ja ter-

tamaan TEl-palkkaindeksiin, minkH
nkistukset ovat o1leet jopa 20 eoirr

Yksityisen tyosuhde-el;ikkeen ninna11a on valtiolla ja kun-
nall-a ol-lut omat elaikejetnjestdnsli VEL ja KVTEL. Valtion
el;ikelaki on ollut voimassa kauimmin. Valtion ja kunnan
el;ikel-aissa tehtyjen lainmuutosten penusteella on neiidenalojen tydntekijdiden el-iiketunva keskimH.ainin panempi kuinyksityisell-.i sektonil]a. Menimieseleikelaki (MEL) ja 1ute-nilaisen sekH ontodoksisen kinkon omat e]H.kes5Htidt huo-Lehtivat naiiden alojen el5.keturvasta. .Iulkisten alojen
eleikelait noudattavat p;iHpiinteissaiein tyontekijoiden elei-
kelakia.
Kaikki lakis;ieiteiset el-aikkeet kuuluvat el-aikelakien mukaan
ns. yhteensovituksen piiniin e1i joe joku saa el-;ikettei e::iel5kelakien penusteella, ei henen kokonaiselaiketu:rvansa(esim. VEL- + TEL- + KEl-elake) saa nousta yli 60 eo elak-
keen penusteena ol-evasta konkeimmasta palkasta. Poikkeuk-
sen taistii muodostavat ainoastaan vapaaehtoiset Iis;ief;ike-
tunvaa antavat el-eikkeet, joita ei huomioida.
Suomessa vakinaisesti asuvat ihmiset kuuluvat kaikki kan-sanel;ikelain (KEL) piir"iin. Kansanel-aikej;injestelm5 kH-sitt;iai sainauden ajalta enintiiSn n. 300 pdiv;ilt;i makset-
tavan pHiveinahan, tydttomyysel;ikkeen, vai-rhuusel;ikkeen,
tydkyvyttdmyyselH.kkeen sekei enilaisia tukiavustuksia.Kaikki muut paitsi penusosa ovat elHkkeen saajan tuloistaja omaisuudesta niippuvaisia. KEL-elHke on venoton.
Yksityisen al-an eleikkeitai hoitavat sos. ja tenveysminis-
teridn valvennan alaiset yksityiset e1;ikevakuutuslaitok-
set ja elHkesHaitidt. Kunnan eI;ikkeet hoitaa kunnallinen
el-aikel-aitos ja valtion valtiokonttori. MEL:n toimintaa
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hoitaa menimieseleikekassa ja KIEL:n ki::kon keskusna-
hasto.
E1;ikejHnjestelmain kustannukset on jaettu palkansaajien
ja tydnantajien kesken siten, ettei tyonantaja hoitaa
pei;iosan kustannuksi sta .

Otokseen kuuluvien vastausten arvosanojen keskiarvo oli 3.0,
tytdill;i keskianvo otoksessa oIi 3.2 ja pojilla 2.6. Tutkituista
o1i kuusi iltaoppikoululaisen vastausta. N;iiden arvosanojen kes-
kia::vo ol-i 3.8 huonoimman anvosanan oll-essa kolme pistettti. Teist;i
voitaneen pHaitellai, ettei iltaoppikoululaisilla tydel;im;i;i tuntevina
on ol1ut miel-enkiintoa sosiaalisia etujaan kohtaan ja n;iin ollen
eldketiet;imyskin on ollut keskimaiHr;iistti par-empi. Tapausten meiein;i

on kuitenkin pieni luotettavien johtopHaitdsten tekemiseen. Kun

vennattiin neaalin pakollisena ja ylimti;irtiisenH. kinjoittaneiden op-
pilaiden vastauksia voitiin todeta, ettH keskianvoissa ei o1lut
eroa.

2.L.2. Oppikinjojen arviointi

Tutkittaessa vastausten tasoa on ta::peellista selvitt;i;i tietol5hde,
joka vastaajill-a on ollut keiytetttivissS. Tairkein ja helpoimmin
selvitett5vH tietolaihde on oppikinjat. Naiiden lis"iksi elH.ketietoa
on saatu aineen opettajilta ja tiedotusv;ilineist;i. Neilta saadun
tiedon m;i;in55 on vaikeata selvitt;i;i, mit5 ei mydsk5Sn ole tehty.

Kukin koulu itmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle omien koe-
vastausten anvostelupenusteet eli ne kinjat, joita koulun opetuk-
sessa on k;iytetty. N;iiden ilmoitusten penusteella tutkittiin,
mit;i yhteiskuntaopin oppikinjoja kouluissa oli kaiytetty. Ttilloin
saatiin sel-ville, ettH kyseisen*i vuonna o1i oll-ut kaiyt6ss.i kuusi
e::i kinjaa. Atla olevasta jakaumasta naihd5ein, ettei opetuksessa
ylivoimaisesti eniten k;iytetty kir:ja ol-i ol1ut Rytkdsen ja Par-
viaisen kirjoittama Lukion ja opistoa$teen yhteiskuntatieto nimi-
nen teos, jota o1i kaiytetty 40 prosentissa lukioista. Vajaa seit-
semH.n prosenttia ei ilmoittanut opetuksessa kEytettyai oppikinjaa,
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Taulu 3

Oppikinj a:

Rytkdnen

Huttunen
Meinanden
Hannula:
Paj unen

>Kytta

Lukioissa kaiytetyt yhteiskuntaopin oppikirjat
vuonna 1976

14

Opoikinj aa
kliytt;ineiden
lukioiden m5;ir;i

o-
'o

Panviainen: Lukion ja opistoasteen
yhtei skuntatieto

Lehtonen: Yhteiskuntaoppi
- Sel6n: Samhdll-et vi leven i

Yhteiskunta- ja taloustietous
Valpas: Oppikoulun yhteiskuntaoppi ja

taloustietous
Leimu - Vuoninen - Soininvaara: Lukion

yhteiskuntaoppi
Ei ilmoitettu oppikirjaa

40

L7

15

14

5

2

7

Yhteens;i 100
(1Be)

Tarkasteltaessa oppikinjojen sosiaaliturvaa ja enityisesti elaike-
turvaa koskevia tekstej;i voitiin havaita, ett5 niiden ma;in;it vaih-
tel-evat huomattavasti eni kirjoissa. Perusteel-lisimmin efaiketun-
vaa ol-i selvitetty edell;i nainitussa Rytkdsen Parviaisen kinjas-
sE: jossa o]i noin neljHn sivun mittainen esitys kun sita vastoin
lyhin el-;iketunvaa koskeva tekstiosa ol-i vajaan sivun mittainen
(ks. l-iite 4. ). Sosiaal-ivakuutusta, johon elaiketurva kuuluu, kos-
keva j;isentely oli oppikinjoissa yleensd heikko, Lukijan on vai-
keata hahmottaa monimutkaisia asioita, jos asioita ei ole selkeaisti
j;isennelty. T:imat lienee eneiainti syynei siihen, ettH. l-;ihes kolmasosa
(29) tutkituista vastaajista oli enehtynyt kirjoittamaan myos muista
sosiaalivakuutuksen muodoista ja jopa sosiaaliavustuksiin ja so-
siaalihuoltoon kuuluvista eduista muun muassa ;i.itiysavustuksesta,
lapsilisistei ja paiiveihoitoavusta. Vanhentuneita tietoja esiintyi
oppikinjoissa jonkin veman. Elaikelakeja jatkuvasti muutettaessa
ja uusia s;iaidett;iessH tietojen ajan tasal-1a pitriminen on vaikeata.
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Oppikirjojen elH.ketunvaa koskevien tekstien siseillostai on faadittu
yhteenveto, joka on napontin liitteend koIme. Yhteenvedon tankoi-
tuksena on antaa tulosten tankastelun taustaksi viitteita siite,
mit;i asioita ylioppilaskokelaiden on ol-lut mahdollista tiet55 oppi-
kinjojen penusteella ja mitkai tiedot ovat muulla tava]Ia hankittu-
ja. Vertail-un helpottamiseksi on taulukossa esiintyv5t asiakohteet
pynitty valitsemaan luokitusnungossa esiintyvien sis;iltdmuuttujien
mukaan, joten taulukosta n;ihd5ain, mitte vastauksissa esiintyneistei
asioista on selostettu oppikinjoissa ja kuinka monessa oppikinjassa
kutakin asiaa on k;isitelty. Jo teim5 karkea ventailu osoittaa, €t-
tei kaikkia niita asioita, joista ylioppilaskokelaat ovat kirjoit-
taneet, o1e selostettu oppikinjoissa. Taul-ukossa olevasta 4B asia-
kohteest'a seitsemiin on se1l-aisia, joita ei esiinny yhdesseik5ein
kinjassa. Yleens;i puuttuu maininta yhdestH. tai useammasta oppikin-
jasta. Ainoastaan kymmenen asiakohdetta on selostettu kaikissa
kirjoissa. Neihin kuuluvat tainkeimm5t el5ke1ait yleistai penhe-
el;ikelakia (PEL) lukuunottamatta sek;i elaikelajeista vanhuusel;ike
ja tydkyvyttdmyyseldke. Anvioitaes$a oppikinjojen menkitystai tie-
tolaihteen;i on huomattava, ettei puolet vastaajista on k5ytt;inyt op-
pikinjana teosta, jossa on lukum;i;inaiisesti eniten sel-ostettu tai
mainittu eni asioita. Taulukkoa ei kuitenkaan voida keiyttei;i oppi-
kinjojen tason anvioimiseen, si11ei siita ei ilmene, kuinka t;iydel-
lisi;i tai puutteellisia tai mahdollisesti vinheellisi;i eni asioita
koskevat selostukset ovat eni kirjoissa. Yksityiskohtaisempaa
tarkastelua vanten on rapontin liitteen;i neljei kaikkien oppikirjo-
jen el-aiketunvaa koskevat tekstit.
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)) Yrioppilaskokel-aiden k;isitykset eldke j;ir j estelmain tarkoi-
tukse sta

ElSkejairjestelmain tarkoitusta koskeviksi lausumiksi on luokitel-tu
sef laiset yleiset f ausumat, joissa on viitattu eleike jHr jestel-m5iin
kokonaisuudessaan kuten esimenkiksi trel;ikej;irjestelmiin tarkoitus
on taata jokaiselle ihmiselle kohtuullinen toimeentulorr tai "eliike-
lains;i5d;innd1IH turvataan ihmisten toimeentulo sairauden, ty6kyvyt-
t6myyden, vanhuuden ja huoltajan kuoleman varal-tar'. Paria poikkeus-
ta l-ukuunottamatta oppikin j oissa ei esiinny edellai mainitunlaista
elaiketurvan mdHrittely5 (ks. liite 3 ja 4 ) . Noin joka nel jHnnessai
vastauksessa (27) sensijaan o1i e1;ikejarjestelmdn tarkoitusta kos-
keva lausuma. Taillaiset l-ausumat olivat yleens;i vastauksen alussa
johdantona asian yksityiskohtaiselle kHsittelylle. N;iiss;i o1i muu-
tama yksilollinen nHkemys elskejHrjestelm;in tarkoituksesta, muun
muassa erai;in kirjoittajan mukaan elaikkeiden tarkoituksena on avustaa
ihmisiS heidein kohdatessaan vaikeuksia.

Tarkoitusta koskevat l-ausumat voitiin jakaa kahteen ryhmaiain. Toi-
saalta sellaisiin lausumiin, joissa on mainittu kohde::yhm;i tai
-ryhmi;i kuten esimerkiksi vanhukset, sekS toisaalta se1]aisiin
yleisiin lausumiin, joissa ei ole viitattu kohdenyhmiin, esimen-
kiksi "kansalaisten toimeentuloa pynit5ain parantamaan enilaj-si1la
elaikkeillSrr. Viimeksi mainittuja oli seitsemS.n. Kohderyhmind o1i
useimmiten mainittu vanhukset ja tyokyvyttdm5t. Viidess;i vastauk-
sessa tyokyvyttdmyyden ohe1la oli sairaus mainittu sellaisena ris-
kitekijHnS, jonka sattuessa el5kej;irjestelm;i turvaa kansalaisen
toimeentulon. NeissH on oletettavasti tarkoitettu sairausvakuu-
tukseen kuuluvia etuja.

2. 3. El;ikejainjestelmain kehityksen ja historian tunteminen

ElSkejeirjestelm5n kehityst;i ja historiaa
vastaa j al- l-a , e s imenkiks i trkansanelaikke en

koskevia lausumia oli 24
lisdksi ainoastaan valtion
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vinoissa tyoskennell-eet saivat eleikkeen. Kuusikymment;iluvu1fa van-
sinaisesti el-;ikkei:t koskivat l;ihes jokaista". THhH.n sis;i1t61uok-
kaan ei ole luokiteltu vuosilukuja, lotka esiintyiv;it e1;ikel-akien
yhteydessei. Nrini;i on aina tuokitel-tu kyseist;i lakia koskevaan kate-
goriaan. Se , ettei e15ke j ain j estelmain kehitystH on vastauksi s sa se-
fostettu aika vaihain johtunee osaksi kysymyksen muodosta ja osaksi
siita, ettai oppikinjoissa ei ole asiaa juurikaan k;isitelty.

Taih5n siseiltdluokkaan kuuluvista l-ausumista puolet oli sellaisia,
joissa painotettiin 60-luvun menkitystai elaiketurvan kehityksen
kannalta, esimenkiksi "painopiste el;ike j ain j estel-m;ill-e kuten muul-
lekin sosiaalipolitiikalle o1i 60-lukurt. Viisi- lausumaa koski
kansanelaikelakia ja sen kehitysvaiheita, esimenkiksi "e15ke tuli
yleiseksi 1939. Aikaisemmi-n muutamat yritykset olivat vapaaehtoi-
sesti maksaneet ef5kett;i tyontekijdilleen". Vansinaisia asiavir-
heite pania vuosilukutietoa lukuunottamatta ei n;iissai lausumissa
esiintynyt.

2.4. El;ikelakeja koskevat tiedot

2.4 .1. KansanelHke

KansanelSkelain tuntemisessa ol-i suuria puutteita. Tete osoittaa
se r ettd 11 vastaajal-la ei ollut yhtS;in kansanelaikejeinjestelmaiai
koskevaa mainintaa. Kymmenesosa konkeimman penuskoulutuksen saa-
neista nuorista ei siten tuntenut vanhinta voimassa ollutta elatke-
lakia. Kansanel-aikelakia koskevat lausumat voitiin jakaa kahteen
pei;iryhmeiein: 1) yleisiin kansanefeikelakia koskeviin lausumiin ja
2) kansanelaikkeen suuruutta ja m5Snaiytymispenusteita koskeviin
lausumiin. Yleisiksi lausumiksi on luokiteltu sel-laiset kansan-
eI;ikelakia koskevat lausumat, joissa on todettu kansanel;ikelain
tai kansanelaike j einj es Lelmain olemassaolo, esimer:kiksi trkansaneleike
muodostaa elaikevakuutuksernme penustanrr. Yleisi;i lausumia oli 74
vastaaj a1f a. Asial-lisesti n;im5 olivat yleens;i oikeita. Tosin
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eneen kinjoittajan mukaan kansanelHkelakiin tehtiin uudistuksia
60-1uvul1a ja se sai nimen valtion et5kel-aki (VEL).

Kansanel;ikkeen suuruutta ja mrisraiytymistH koskevia lausumia ovat
KEL:n pel:usosaa sekai tanvehankintaisia elaikkeen osia ja niiden
mH5n5ytymist;i koskevat lausumat. Penusosaa koskevia lausumia oli
4B vastauksessa. Neihin on luettu myds ne lausumat, joissa on vii-
tattu tasapeniaatteeseen mainitsematta nimenomaisesti penusosaa.
Viimeksi mainittuja oli ainoastaan viisi. Yleens;i oli tiedetty,
ett;i pel?usosa maksetaan tuloista ja omaisuudesta niippumatta
kaikil-le samansuuruisena, mik5 on kenrottu myos useimmissa oppikin-
joissa. Muutamassa vastauksessa oli penusosaa koskevia mankkamH.S-
niai. Ar.viot vaihtelivat 100 ja 200 mankan vrilillei.

Perusosan lis;iksi oli mainintoja seur:aavista kansanelH.kelain mu-
kaisista eduista: vanhuudentuki, tukiosa, tukilis;i, asumistuki,
apulisHr hoitolisa ja hautausavustus. Kyseisi5 etuja koskevia
mainintoja oti 5B vastaajalla. Kansanel-tikkeen penusosa oli noin
puole1le vastaajista peitipiinteissH.ein selv;i, mutta KEL:n tanvehar-
kintaisissa ja muissa el5kkeen osissa oli epH.selvyytt;i sit.ikin useam-
ma1la. Kyseisiai etuja koskevia mainintoja oli yhteens5 89, joista
noin kol-masosassa of i ainoastaan edun nimi. Ylimalkaisia tai ep;itaiy-
dellisiai selostuksia nHist;i o1i vajaa puolet ja asiasisHll-olt;iain
vi::heellisiai viidesosa; kaksi kinjoittajaa oli rtloyteinytrr kokonaan
uusia tukimuotoja, penuslis;in ja vanhuusl-is;in. Asianmukaisia se-
lostuksia oli ainoastaan ko1me. Kansanel;ikel-ain tanvehankintais-
ten el-aikkeen osien lukuisuus sek;i oppikirjoista saatavien tietojen
niukkuus ja hajanaisuus tuntuu luontevalta selitykseltH. siihen, €t-
te n;iitai koskevat tiedot olivat hataria. Seunaavassa tankastellaan
n;iitei lyhyesti siin;i jair j estyksessei, miten monessa vastauksessa
eI;ike-etu on mainittu.

TukilisHai kcskeva maininta oli 28 vastauksessa joista puolessa
o1i vain mainittu 1is;in nimi. Tukilis;ill;i samoin kuin tukiosalla
ol-i moni kinjoittaja tankoittanut yleens;i I(EL:n tanvehankintaisia
el;ikkeen os j-a, esimerkiksi tf kansanel-aikkeessei on ensin perusosa,
jonka saavat kaikki vana1lisuudesta niippumatta. Teih;in tulee sit-
ten enilaisia tukilisiSr'. Yhtaen asiallisesti oikeata tukilis;i;i
koskevaa sel-ostusta ei ollut.
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Tukiosan oli maininnut 19 vastaajaa, joista noin puoret ei selos-
tanut asiaa sen tankemmin. Kahdessa vastauksessa oIi hyv;iksyttdv;i
selostus tukiosasta, esimenkiksi t'jos kansanel5kkeensaaja on v5hei-
tul-oinen, h5.nen on mahdollista anoa el;ikkeeseen tukiosaatt.

Asumistuki esiint yi t7
o1i hanhaanjohtavasti
ofi mainittu vain tuen
oli nel j;i.

vastauksessa. Asumistukea tankoitettaessa
keiytetty my6s nimitystei vuoknatuki. Yleens;i
nimi. Asiavinheit5 sisailt;iviH 1ausumia

Hoitolis;iai koskeva maininta oli 11 vastauksessa. NHiss;i ei o1Iut
l-is;in tankoituksesta.yht;irin hyvriksyttaiv;iei selvityst;i

Vanhuudentuen oli maininnut kymmenen vastaajaa. Ainoastaan yh-
dess;i vastauksessa oli tyydytt;ivai selvitys : Itvarattomat yksinai-
set naiset voivat saada vanhuudentukea t;iytettyeirin 60 vuottatr.
Suunin osa ofi ylimarkaisia, epaitaiydelrisiat tai osittain jopa
vinheellisiei selostuksia tuen tankoituksesta.

Apulisai oli mainittu kolmessa ja hautausavustus yhdessai vastauk-
SESSA.

Moni vastaaja oli aivan oikein selostanut, ett;i pet?usosa on kai-
kille sama j a ettei suurimmaksi osaksi muut edellai mainitut tukimuo-
dot ovat harkinnanvanaisia, taloudellisista seikoista riippuvia.
Muutamassa vastauksessa oli samaan asiaan viitattu veiljemmin, esi-
merkiksi rrkansaneleikkeeseen vaikuttaa myds elH.kkeensaajan vanalli-
suus". Kahdeksalle vastaajalle o1i t;iysin ep;iselvH kansanelaikkeen
ja tydelHkkeiden mei;inHytymist5 koskeva ero. HeidHn k;isityksensa
mukaan kansanel;ike m;iein;iytyy tydansioiden perusteella: Itkansanelek-
keen suunuus niippuu kolmen viimeisen tyovuoden tulojen suuruudes-
tarr.
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2.4.2. Tydel;ikkeet

2.4.2.1. TyoelSkelakien tunteminen

Yksityisen ja julkisen sektonin elaikelakien tunteminen oli jokseenkin
yht;i yleistei kuin kansanel;ikel-ain tunteminen. Tutkitussa 100 vas-
tauksen aineistossa kahdeksassa vastauksessa ei ollut yht;i;in viit-
tausta tyoelaikkeisiin (tyOetakkeist;i puhuttaessa tankoitetaan tyo-
ja virkael-eikkeit;i) ja seitsem;in kokelaan vastauksessa ty6elekkeite
koskevat maininnat olivat hyvin tul-kinnanvanaisia. Tyoe]-dkejainjes-
tel-meiH. koskevia yleisi;i lausumia ol-i 46 vastauksessa. Naiihin on
luokitel-tu sellaiset ty6e1;ikkeita koskevat lausumat, joissa on vii-
tattu niiden o1emassaoloon mainitsematta yksitteiisi;i lakeja, esimer-
kiksi 'rtyontekij;in jeetye e};ikkeell-e hein saa kansaneleikkeen Iis;iksi
sita tyoeleikette, jonka piir'iin hein on kuulunut ty6sstiol-oaikanaan,,
tai "ansioty6ss;i k;iyneil-le maksetaan el;ikkeelle siirtymisen jHlkeen
enifaisia tydel.ikkeitei". Muutamasta tyoelaikkeit;i koskevasta
yleisestai lausumasta saattoi neihdS, ett.i nEil-Ie kinjoittajille
oli ep;iselvHE mitei sis;iltyy kansanel.ike- ja mitei ty6e1;ikejainjes-
tefmiin, esimerkiksi rrjokainen Suomen kansalainen, joka on t;iytt;inyt
65 vuotta on oikeutettu saamaan kansaneleikettai. Mutta jos h;in esi-
merkiksi haluaisi siintyei eleikkeell-e jonkin sainauden takia, hain
kuuluu ns. tyoel;ikelain piiniin" .

Enillisiai tyoelSkelakeja koskevia lausumia oli 72 vastauksessa.
Seuraavasta taulusta naihd;i;in kutakin lakia koskevien lausumien Iu-
kumai;in;it. ETK-jHnjestelmain piiniin kuuluvat elaikel-ait e1i TEL,
LEL, YEL ja MYEL oli mainittu jokseenkin yht;i usein, vHhint5;in puo-
lessa vastauksista. Julkisen sektor.in el5kelait sekli muut tyoela-
kej;injestelm5ein kuul-uvat lait esiintyivH.t vastauksissa hanvemmin.
Todettakoon, ettai taulukossa esiintyvien elaikelakien mukainen eleike-
tunva menimiesten ja evankelis-tutenilaisen kinkon palveluksessa
olevien tydntekijoiden elatketurvaa lukuunottamatta on mainittu kai-
kissa oppikinjoissa, joista kuitenkin vain kolmessa on esitetty
kaikkien neiiden 1akien yleisesti k;iytdssd olevat lyhenteet (ks.
liite 3 ja 4).
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Tyoel;ikelakia koskevassa lausumassa oIi useimmiten mainittu vain
eldkelain nimi ja sen lis;iksi mahdollisesti kinjainlyhenne. Noin
neljHsosassa lar-tsumista oli muutamalla sanall-a selostettu lain
ta::koitusta, esimenkiksi'rlyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien elei-
ketunva eli LEL k;isittee pE;iasiassa tydaloja, joil1a pitkaaikainen
tydsuhde ei voi tu1la kysymykseen esim. nakennusal-ar'. Vinheellisi;i
el;ikefain nimi;i, kinjainlyhenteite tai selostuksia oti seitsemaissai
pnosentissa lausumista muun muassa TEL o1i tulkittu tydnantajan
elatkelaiksi, LEL pitkeiaikaisessa tydsuhteessa olevien eleikelaiksi
ja KVTEL kunnan ja valtion ty6ntekijoiden er;ikelaiksi yms.

Taul-u 4 Tydel;ikelakeja koskevien lausumien lukum;ieinH vastauksissa

Lausuman sis5l-t5: ElHkel-ait
TEL LEL YEL MYEL VEL KVTEL MEL KIEL KaiKKi

HyvSksyttiivSt ty6e15ke1ake ja
koskevat lausumat

- Lain kir"jainlyhenne mainittu
- Lain nimi tai lain nimi ja

sen kinjainlyhenne mainittu
- Lyhyt selvitys laista sen

nimen jaltai lyhenteen 1i-
saiksi

Vinheelliset ty6elHkelakeja
koskevat Iausumat 2t

68L222

13 16 16 l-6 14 I

2L

33 29 33 39 2t L2 11 3 l_8r

184

56 4 24
YhteensH

TEL
LEL
YEL

MYEL

VEL

KVTEL

MEL

KIEL

57 59 50 61 39 26 l_1 4 307

tyonteki j ain el;ikel-aki
lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekij;iin elaikelaki
yritt;ij ien eleikelaki
maatalousynittaij ien e1;ikelaki

= valtion el;ikelaki
= kunnallisten vinanhal-tijain ja tydntekijriin erHkeraki
= menimiesten el5kelaki
= evankelis-lutenilaisen kir.kon el-aikelaki





22

2.4 .2 . 2. Tydel;ikkeiden maiair;iytymispenusteiden tunteminen

Tyoel;ikkeiden suunuutta ja mailin;iytymispenusteita koskevia mai-
nintoja oIi 62 vastauksessa. Nriiss;i oli yhteens;i gg l-ausumaa.
Tyoel;ikkeiden mHaindytymistei o1i- useimmiten selostettu yleisesti
enillaiain eI;ikelaeista .

Kaiytetty luokitusnunko ei kaikilta tydellikkeiden m;i;inaytymist;i
koskevi1ta osin osoittautunut niittrivrin yksityiskohtaiseksi. Te-
mHn vuoksi kaksi sis;ilt61uokkaa, ellikkeen kentymalet palvelusvuosien
perusteella koskevat lausumat sek;i tydtuloja ja e1;ikepalkan laske-
mista koskevat lausumat (ks. liite 2. kohdat 2.2.L. ja 2.2.2.) on
luokiteltu uudelleen tarkoituksena analysoida seunaavassa el;ikkeen
laskusai;inn6ssH esiintyviai suuneita :

e1;ike kanttumi spnosentti
100 x palvelusaika x palkka

Kyseisten sis;iltol-uokkien l-ausumista on tutkittu kanttumisprosent-
tia tai el5keprosenttiar palvelusaikaa ja palkkaa koskevat mainin-
nat.

Tydel-eikkeiden suunuuden m;i;inHytymist5 koskevat tiedot olivat hyvin
ylimalkaisia ja teismeilliset tiedot esimerkiksi el5kkeen karttumi-
sesta puuttuivat l-;ihes kokonaan. T;im;i on ymm;inrett;ivei;i senvuoksi,
ettai kaiytetyiss;i oppikirjoissa on eleikkeen suunuuden meidn;iytyminen
selostettu puutteellisesti. Esimerkiksi karttumispnosentti on mai-
nittu ainoastaan yhdessai kirjassa. Vuonna I-975 toteutetun eleikkei-
den tasokonotuksen vuoksi kyseinen tieto on lisEksi vanhentunut
samoin kuin eI;ikepnosenttia koskeva tieto kahdessa oppikirjassa
(ks. liite 3 ja 4).

Karttumispnosenttia tai elaike rosenttia koskeva lausuma oli joka
kolmannessa vastauksessa. Noin viidesosa (2L) tutkituista oli
maininnut el5kepnosentin ylainajan. Lausumat olivat ylimalkaisia,
esimer:kiksi I'eI;ikkeiss;i pyritriain paiaisem;i5n 6o eo siitH palkasta,
joka henki16t1;i ol-i ennen el-dkkeel-1e siirtymistH.rr. Yhta poikkeusta
lukuunottamatta vastauksissa ei selostettu, miten 60 pnosentin
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el.ikkeeseen p;i;idytH.ein kanttumisprosentin ja palvelusaj an perusteel-
l-a. Maksimaalista elaikepnosenttia koskevista lausumista yli puolet
o1i asiallisesti oikeita. Vinheellisiei tai epH.selviei lausumia ol-i
kahdeksan, joista neljH.ssai kansanel5ke- ja tydeldkejHrjestelmHn
veilinen ero ol-i niin ep5selv;i, ettei niistai voitu paieitellei kummasta
kirjoittaja puhui.

Vajaassa viidesosassa vastauksista (18) oli esitetty arvioita voi-
massa ol-evien eleikkeiden elaikepnosentista. Anviot vaihtelivat
10-60 pnosentin v51i1I;i. Tavallisin anvio o1i 20-40 pnosentin
el;iketaso, mik;i o1i myds ainoa oppikinjassa esiintyvai kyseistai
asiaa koskeva tieto. Vinheellisiat tai epeiselviai lausumia ol-i
kahdeksan, joista l-Hhes kaikissa eleikepnosentti oli anvioitu liian
suuneksi, esimenkiksi Iteltikkeiden suunuus meillH Suomessa on keski-
maiainin 45-50 e,\.

Palvelusaikaa koskeva maininta ol_i ainoastaan 16 vastaukses sa.
N;iist;i kuusi lausumaa oli asiall-isesti hyvdksytt.iviat, esimer:kik-
si trel-5ke l-asketaan yleisesti palvelusvuosien perusteella, niin
ettei 40 vuoden jailkeen voi saada maksimaarisen eldkkeen'r. vir-
heellisiti tai hanhaanjohtavia lausumia oIi kyrnmenen, kuten rtel;ik-
keen suunuus niippuu el-;ikkeensaajan palvelusvuosista eli kauimmin
samassa tyopaikassa ollut saa suunemman elaikkeen kuin sellainen,
jo11a on ollut monta eni tyopaikkaat'.

Palkan vaikutusta elaikkeen m5ain;i;in o1i kesitellyt 34 kinjoittajaa.
NeljHsosassa tutkituista vastauksista oli viitattu siihen, ettii
elaikkeen suunuus on niippuvainen palkan suunuudesta selostamatta
m5eineiytymisperusteita sen tarkemmin, esimerkiksi,rtydeleike on si-
dottu palkkaan e1i fl€r joilra on konkea palkka saavat my6s suh-
teessa enemmdn tydelaiketterr. Muutamassa vastauksessa o1i eno
kansanel;ike- j a tydel;ike j air j estelmien v;iliIl-;i niin epaiselvH., e t-
tei voitu vanmuudel-la sanoa kumpaa jenjestelmaiei kinjoittaja tan-
koitti.

Eleikkeen penusteena olevan palkan maiaireiytymisestei o1i kinjoittanut
yhdeks.in vastaajaa. Vastausten vH.hdlukuisuus on ymm;innett5v;i, kun
tiedetei;in, ettH elaikepalkkaa on selostettu vain yhdessai oppikirjassa.
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Asiaa ofi kH.sitelty vastauksissa yleisesti viittaamatta elHkel-akei-
hin ja siihen, ettai esimerkiksi LHL:n ja ynitt5jHelaikelakien mukaan
eltikkeen penusteena oleva palkka/ty$tulo mHeinaiytyy eni tavalla kuin
TEL:n mukaan. Neljeissd vastauksessa oli yleisesti todettu, ettai
el-eike m;i;ineiytyy viimeisten ansiovuosien palkkatasqn penusteella,
esimenkiksi 'rel5kett;i saa sitei enemmiin, mitd enemmiin hankkii vii-
meisin5 vuosinar'. Kahdessa vastauksessa o1i yksityiskohtaisempi
asiallisesti hyv.iksytteivH. selvitys el5kepalkan mflsnaiytymisest;i.
Virheellisi;i l-ausumia o1i kolme: kahden kirjoittajan mukaan el;ike
m;iainaiytyy kolmen viimeisen ja erfiain kinjoittajan mukaan viimeisen
ansiovuoden palkkatason penusteel,la.

2.4.2.3. Yhteensovitusta koskevat tiedot

Elaikkeiden yhteensovitukseen oJi viittaus noin joka neljH.nnessH
(26) vastauksessa. Yhteensovituksen tankoitus oli yleens;i tiedet-
ty. THhein lienee suunel-ta osalta vaikuttanut ser ett6 yleisimmin
k;iytetyissai oppikinjoissa oli yhteensovitus selostettu selkedsti.
Usei-mmissa vastauksissa oli mainittu 60 pnosentin yhteensovitus-
naja. Ainoastaan neljtistei vastaukse$ta yhteensovituspnosenttia
koskeva maininta puuttui, Asial]isesti hyveiksytteivt lausuma oli
noin joka viidenness;i (19) vastauksessa, kuten ttjos henkil-o on oi-
keutettu useampaan eldkkeeseen kernallaan, suoritetaan el-aikkeiden
yhteensovitus niin, ettei tyoeld.kkeeste veihennet;i{n, mik5li el5kkeen
yhteissununa yl-ittea 60 eo €rrfl@rr el6kkeiden maksua vallinneesta palk-
katul-ostart. Muutamassa vastaukFe$sa yhteensovitusta koskeva lausu-
ma ol-i eprim;iaindinen, esimenkiksi rf on myds henkil6itai, jotka voivat
saada useampaa el.ikettai samanaikaisesti. SilLoin tulee kysymykseen
elaikkeiden yhteensovittaminen eli eltikkeit6 pienennetai5n, ettei
loppusummasta tule ylisuuni". Kolme vastaajaa ol-i sit;i mie1t5,
ett;i miktili elH.kkeiden yhteissurnma nousee y1i 60 prosentin tason,
v;ihennys tapahtuu kansanel5kkeest;i.
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2 .4 , 3. Muut el-aikkeet

Rintamasotilasel;ike o1i mainittu 1H.hes nelj;isosassa (23) vastauk-
sista. Rintamasotilasel-Skettd koskevista maininnoista noin puolet
(L2) oli yl-eisiH toteamuksia, jotka olivat asiasisalll6lt;iain hyvaik-
sytt;ivi;i, kuten esimenkiksi I'viime potien aikana rintamalla olleet
voivat saada nintamamieselH.kettet'. Kuudella kinjoittajalla ol-i
v;i5n;i kHsitys el;ikkeeseen oikeutetuista. Heid;in mukaansa el-Skkeen
saaminen edellytttiH. sodan aiheuttamaa tydkyvyttdmyytt;i, esimer:kiksi
" jos 50-64-vuotiaalla nintamamiehellai esiintyy ty6kyvyttomyyttei
nintamalla saadun vamman takia saa hH.n rintamamieselaikettarr.
Panissa vastauksessa oli kaiytetty nintamamiesavustus ja vetenaani-
elaike nimikkeit;i. Ede1l;i mainittujen 1is;iksi ol-i kolme muuta vin-
heellist5 lausumaa. RintamasotiJasellike oli muun muassa sekoi-
tettu rintamasotilaslis;iain, jota maksetaan kansanelaikett;i saavalle
nintamasotilaal-Ie.

Maatalousyritt;ij ien eleikej eirjestelmH.n piiniin kuuluvan sukupolven-
vaihdosel;ikkeen oli muistanut viisi ja luopumiseldkkeen kolme kin-
joittajaa. Vinheell-isiei lausumia oli yksi. SiinH kinjoittaja to-
teaa, ettH luopumiskorvausjHnjestelmHn tankoituksena on alentaa
maataloutta hanjoittavien keski-ikee. Mainittakoon, ettai kummas-
takaan eliikemuodosta e"i o1e kinjoitettu oppikinjoissa.

2.5. ElHkelajien tunteminen

Eri eltikelajien tunteminen noudatti niiden ikej;irjestyst;i. Tunne-
tuin o1i l-uonnollisesti vanhuusei-H.ke, jota seunasi tydkyvyttdmyys-
el;ike 77 vastauksella. Pernhe-el;ike sensijaan o1i. muistettu sel--
v;isti hanvemmin , 5 4 vastaukses sa . Nuonin tulokas , tydttdmyysel;ike
vuodel-ta 1971 oli sivumennen mainittu ainoastaan kolmessa vastauk-
SESSA.
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2.5.1. Vanhuuseliikkeet

Vanhuus elSkkeist;i kinj oittae s saan vastaaj at keisitteliv;it elHkeik;i-
kysymyst;i. Eleikeik;irajaa koskevia mainintoja oli B0 vastauksessa.
Seunaavassa taulussa on esitetty tutkittujen k;isitykset vanhuus-
eleikei;istai. Kolme nel jaisosaa kaisityksensai ilmaisseista vastaaj i-s-
ta tiesi yleisen 65 vuoden eI;ikeitin, mikei on myds mainittu oppi-
kirjoissa yht;i poikkeusta l-ukuunottamatta. Joka viides vastaaja
antoi vei;iniin tiedon vanhuuselaikeikeinajasta. Vaihtoehto "muu"
koostuu p;ieiasiassa tapauksista, joissa miehille oli esitetty 65
ja naisille (naisil1e yleensH., naimattomill-e naisille tai nais-
puolisill-e leski1le ) 6 3 tai 60 vuoden elH.keikainaj aa.

Taulu 5 Tutkittujen ylioppilaskokelaiden k8sitykset vanhuus-
elSkeikeinaj asta

Vastaukses sa
mainittu
ellikeikrir:aj a

65
64
63
60

L-LAKClKAA
esittHneiden
J-UKUmaara

60
4
4
5

muu
Yhteens;i 80

Eleikei;in ammattialoittaiseen vaihtel-uun oli noin viidesosa (21)
vastaajista kiinnitt;inyt huomiota. EsimerkkeinH ammattinyhmist;i
ol-i mainittu mm. liikennelentaijait ja puolustuslaitoksen ja valtion
rautateiden palveluksessa olevat. KyseisistH. lausumista noin puo-
Iet oli virheell-isiH tai sanamuodoltaan hanhaanjqhtavia. Useasta
sai sen keisityksen, ettai tydeliikkeissH elH.keikH vaihtelee yleises-
ti ammatin mukaan. Enei;in kir:joittajan mukaan jopa kansanelHkkeel-
le voi p;iaist;i ennen 65 vuoden ikaa, jos tydskentelee enityisen
raskaissa ammateissa.

7
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2. 5, 2. Tydkyvyttdmyysel;ikkeet

Tyokyvyttdmyysel;ikkeissH kiinnitti huomiota tenmien ktiytdn ki::ja-
vuus. Vastauksissa oli yleisesti k;iytetty tydkyvyttdmyysel;ikkeen
ohel-la sairauselaikettH. ja invalidiel5kettai tankoittamaan ol-etet-
tavasti samaa asiaa, esimenkiksi ttjos henkil-6 sainastuu tai tulee
muuten tydkyvyttom;iksi ennen elHkeik5;i, saa h;in sairasel-atkett;ir'.
Sainauseleike ja invalidieldke nimikkeit5 esiintyi noin kolmasosas-
sa vastauksista, joissa oli kasitelty tyokyvyttdmyyselakkeit;i.
Muutamasta vastauksesta oli vaikea p;ieite1le, onko kirjoittaja tar-
koittanut sainausel.ikkeestat puhuessaan ty6kyvyttdmyyselaikett;i vai
sainausvakuutuksen p:iivairahaa. Ep5selviss;i tapauksissa on pyritty
asiayhteydest;i saamaan selville, kummasta vakuutusmuodosta oli ky-
symys.

Tydkyvyttomyyselakkeite koskevia mainintoja o1i noin kolmenelj;is-
osassa Q7) tutkituista vastauksista. Yleisiksi lausumiksi luoki-
teltuja l-ausumia oli 69 vastauksessa. Ne olivat usein md5nitel-
mein tapaisia, kuten esimenkiksi ttjos henkilo sairauden, tapatunman
tai muun seikan vuoksi tulee tyokyvyttomeiksi eik5 kykene enaiai
huolehtimaan toimeentulostaan, voidaan heinelle maksaa tydkyvyttS-
myysel;ikettHrt. TydkyvyttomyyselElkkeen mH.airittely o1i monessa
vastauksessa epaimaieinaiist5, kuten tttyokyvyttomyyseleikett5 saavat fl€r
joiden tyokyky on ilman omaa syytdain kehno". Netiden lausumien
asiasis;iltodn oli joissakin tapauksissa vaikea ottaa kantaa. Sel-
viai asiavirheitei esiintyi l-0 vastauksessa muun muassa e::aiein kin-
joittajan mukaan el.ikkeeseen olisivat oikeutettuja vain ammattinsa
takia tyokyvyttomiksi tul1eet.

Yleisist;i tydkyvyttomyysel;ikelausumista L7 oli esitetty kansan-
eI;ikelakia koskevina. Kansanel;ikelakiin liittyv;i 16 vuoden ala-
ik;inaja o1i mainittu 24 vastauksessa, esimenkiksi ,'jos henkilo on
syntynyt tydkyvyttomaiksi tai on menett;inyt tydkykynsai tapatunmai-
sesti tai muuten, saa tyokyvyttomyysel;ikettH, kun h;in on t;iytteinyt
16 vaan ei 65 vuottarr. Vain kahdeksasta vastauksesta k5vi selv;isti
ilmi, ett;i kyseinen naja kuuluu kansanel-aikelakiin. Useimmissa oppi-
kinjoissa t;imei kansanel-;ikkeeseen liittyv;i ikairaja on kuitenkin mai-
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nittu. (TEL:sta ja LEL:sta 18 vuoden alaikEnajaa koskeva s5Hnnos on
poistettu 1. 7 .1971 ) .

Tyokyvyttdmy5zs 6 leikke is i in l-dhei sesti li ittyvri;i sainausvakuutuk sen
p;iiveinahaa koskeva maininta oli 12 vastauksessa. Asiasis;il-l-61t;iain
lausumat ol-ivat oikeita. Puol-essa ol-i mainittu sair:ausvakuutuksen
ptiiv;inahakauden pituus, esimenkiksi rrensin potilas saa pH.iv;ir.ahaa
300 p;iiv;iItai. E1lei hdn ole tull-ut tyokelpoiseksi tena aikana h;i-
net siinnetHain tydkyvyttdmyyselaikkeell-err. Muutamassa vastauksessa
ol-i suonaan sanottu se: ettai tydkyvyttdmyyselskett5 ei voi saada
sil-te ajalta, kun henkilo kuul-uu sv-p5i-veinahan piiriin. Taimai on
kennottu vai-n yhdess;i oppikinjassa.

Muita tyokyvyttdmyyselatkkeit;i koskevia mainintoja oIi joka kymme-
nennessai vastauksessa. Ntiissei oli muun muassa todettu tyokyvyttc-
myysel;ikkeiden ja psyykkisten sainauksien voimakas kasvu viime
vuosina sekei se : ettai tydkyvyttdmyyselaikkeellei on hyvin paljon
nuonta, panhaassa tyditiss5 ofevaa vH.estoei, Neita koskevat tiedot
on saatu pai;iasiassa muista tietol;ihteist5 kuin oppikinjoista.

Tyoel;ikkeen suunuutta ja m5;inriytymispenusteita koskevista lausumis-
ta mainittakoon, ettai neiihin sis5ltyi viisi tyokyvyttdmyyselH.kelau-
sumaa, joissa oli todettu el;ikkeen suur:uuden vaihtelevan tydkyvytt$-
myyden asteesta niippuen. Yhdessrikai;in vastauksessa ei esiintynyt
tyokyvyttdmyyselSkkeiden asiaankuuluvaa erottelua taiysiin ja osa-
elaikkeisiin, vaan neiist;i sai sen kaisityksen, ett;i eleikkeen mai;in;i
on suonaan velrnannollinen tyokyvyttomyysasteeseen. K;iytetyiss;i
oppikinjoissa ei ole yhtat;in mainintaa osatydkyvyttdmyyselaikkeestei
eik;i siita, ettei t;iyden eLaikkeen saaminen edellytt;i;i tyokyvyn ale-
nemista v5hintaiain kolmeviidesosall-a. Yleens;ikin oppikinjojen ty6-
kyvyttdmyyseteikett;i koskevat tiedot ovat v;ih;iisi;i. Esimenkiksi
tyoelatkkeisiin liittyv;i tydkyvyttomyysel6ke on j;iainyt maininnan
vanaan ja n5in ol-l-en ef5kkeen saamisen yleisiri edellytyksi;i koske-
vat selostukset puuttuvat kokonaan (ks, liite B ja 4).
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2 ,5 .3. Per.he-e1;ikkeet

Vanhuus- ja tydkyvyttomyysel;ikkeisiin vennattuna penhe-eI;ikkeitri
tunnettiin vaihiten ja vinheellisiai k;isityksi;i oIi suhteellisesti
paljon. Syytei perhe-elaikkeiden heikkoon tuntemiseen ei ol-e suo-
ralta k5deltti toydett5vissii, sillai per.he-eldke, erityisesti ylei-
nen penhe-elHkelaki (PEL) on sel-ostettu oppikir"joissa jonkin ver-
nan penusteellisemmin kuin esimenkiksi tyokyvyttdmyysel;ike.

Noin puoIel1a (54) vastaajista o1i penhe-elH.kettai koskeva maininta.
Penhe-el-aikettti koskeviksi yleisiksi l-ausumiksi on luokiteltu lausu-
mat, joissa ei ole teismennetty edunsaajia jaltai olosuhteita, joiden
vallitessa edunsaajat ovat oikeutettuja saamaan penhe-e1H.kett;i,
esimenkiksi I'penustunvaan kuuluu myos taata perheen toimeentulo
huoltajan kuoll-essar'. Neiin luokiteltuja lausumia oIi noin joka kot-
mannessa (34) vastauksessa. Noin puolet naiistei l-ausumista oli sel--
l-aisia, joista ei keiynyt seIville, mihin jarjestelmdain kuul-uvasta
penhe-eleikkeestai oti kysymys. Neljcist5toista vastauksesta ilmeni,
ettai kinjoittaja puhui yleisest5 penhe-eleikelaista (PEL, valtion
maksama perhe-elE.ke, veihimm;iistunvan tai penusturvan mukainen
penhe-eltike). Vain kahdesta vastauksesta saattoi todeta, ett;i ky-
seessS. oli tydeleikkeisiin liittyv;i per"he-e1;ike.

Penhe-elakkeite koskevat yleiset lausumat olivat yleensH lyhyita
as ial 1i se st i hyv;iksytt5viti toteamuks ia penhe-eleike j Hr: j este lm5n
olemassaolosta. Muutamasta vastauksesta oli vaikea p5iitell5, tun-
siko kinjoittaja sel-ostamansa asian. Selvid asiavirheite o1i 10
lausumassa muun muassa penhe-eleikkeen oletettiin koskevan vain ta-
pauksia, joissa huoltaja kuolee tapatunman tai tydtapaturman seu-
nauksena ja esimenkiksi penhe-e1;ikkeen katsottiin turvaavan penheen
toimeentulon paitsi huoltajan kuoleman myos tydkyvyttdmyyden ja sai-
rauden sattuessa yms.



30

Leskenel;ikettd koskeviin lausumi-in on luokiteltu vastaukset, joissa
on mainittu ainoastaan leskenelH.ke. Muista penhe-elaikett;i koske-
vista vastauksista natihin on luokiteltu se osa vastauksesta, jossa
on selostettu lesken oikeutta penhe-eI;ikkeeseen. Naiin luokitel-tu-
ja lausumia saatiin 36, joista asiallisesti oikeita oli ainoastaan
kolme. Ylimalkaisia tai puutteellisia mainintoja loytyi l7 vas-
tauksesta, esimenkiksi rrSuomessa lesket voivat saada enHin tietyin
edellytyksin l-eskenel-eikett5rr tai rrl-eskenelaikett;i voidaan mydnteiai
leske11e, jonka huollettavaksi on j;i5nyt alaik;iisiei lapsiarr.
Asiavirheite oli 16 vastauksessa, kuten trpenhe-el;ike on laihinnai
leskifle tarkoitettu el;ike. Site on oikeutettu jokainen afle 65-
vuotias leski saamaantt tai ttperhe-elaikkeen saamiseksi leskell-ai
t:iytyy ol-la alaikeiisi;i lapsia hoidettavana ja h;inen pit;i;i olIa
solminut avioliitto ennen 60 vuottatr. Lesken huol-lettavana ol-evaa
lasta koskeva PEL:iin kuuluva 16 vuoden ik5naja oli mainittu 14
vastauksessa. Yhdess;i vastauksessa tH.ksi najaksi ol-i esitetty 15
vuotta. TEL:n mukaista 1B vuoden ik;irajaa ei esiintynyt yhdessli-
kd;in vastauksessa.

Lapsenel5kett5 koskeviin lausumiin on luoki teltu vastaukset, jois-
sa on puhuttu ainoastaan lapsen oikeudesta penhe-el-eikkeeseen. Li-
seiksi n;iihin on luokiteltu perhe-ekikettat koskevista vastauksista
se osa tekstistat, j ossa selvitet;iHn lapsenel;ikkeen saamisen edel-
1ytyksi5. Nati"n luokiteltuja lausumia ol-i noin joka viidennessH
( 19 ) vastauksessa. Asiallisesti hyv;iksyttaiviS lausumia oli yhdek-
sain. PEL:n mukaisesta lapsenel;ikkeestei on ki:rjoitettu muun muassa:
ilalle 16-vuotias on myds oikeutettu penhe-el;ikkeeseen vanhemman
kuoltua ja elatkkeen antoaikaa voidaan pident;iei 2l--vuotiaaksi saak-
ka esim. opiskelusyiden vuoksi". Ylimalkaisia ja puutteell-isia
lausumia oIi nel j;issei vastauksessa. Asiavirheit;i 16ytyi kuudesta
vastauksesta, kuten esimerkiksi ttpenhe-el5ke1ain nojalla on saiai-
detty lapsieleikelaki LEL, jossa lapse11e maksetaan elHkett5 16 ike-
vuoteen saakka ja jos hain opiskelee eik5 itse pysly hankkimaan toi-
meentuloa itsell-e, aina 2l ikei.vuoteen saakkart. Lapsenel-;ikkeest;i
ki-rjoittaessaan monet k5yttiv;i.t sanaa orpo tai orvoneliike. En;i;in
kirjoittajan mukaan onpolapsille maksetaan rapsenavustusta.
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2.6, E1;ike j;injestelmHn hallinnon ja nahoituksen tunteminen

Elaikejeinjestelm;in hallintoa oli kH.sitel- ty suhteell-isen veih5n.
Vain noin joka neljiinnessei (28) vastauksessa oli hallintoa koskeva
maininta. Eleike j er:j estelmH.n hallinnosta on kin j oitettu nel j ais sai

oppikin j as sa, j ois sa kaikissa esiintyy Kansaneleikelaitos sekai tyo-
elaikejeinjestelm5st;i enemmlin tai vdhemmein teiydellinen luettelo eni
e15kel-aitostyypeist;i. El;iketurvakeskus on mainittu kolmessa kin-
jassa (]cs. l-iite 3 ja 4).

Keskushall-intoa koskeva lausuma oli noin joka viidennessli (2L) vas-
tauksessa. Suunin osa (17) koski Kansanelrikelaitosta ja vain kah-
dessa vastauksessa oli viittaus tydelaikejanjestelm;in hallintoon.
N;iistat toinen koski El5ketur:vakeskusta: rreltikejainjestelme kesittae
tydntekijaiin el-aikel-ain e1i TEL:n, jota hbitaa ElEketunvakeskus.
Sinne menevH.t tiedot tyontekijlistli niin, ett;i hlinen vaihtaessaan
tyopaikkaa tyonantaja ilmoittaa keskukseen, jolloin eliikkeen jat-
kuvuus taataanrt. Vastauksista l6ytyi rny6s ttuusiatt keskusvirastoja,
muun muassa Suomen e1;ikelaitoskassa, joka kinjoittajan mukaan hoitaa
kaikkia elHkeasioita.

E];ike j ;ir j estelm;in keskushallintoa koskevista lausumj-sta as ialli-
sesti oikeita oli kahdeksan, esimenkiksi I'KansanelEkel-aitos KELA
huolehtii kaikista kansanelaikkeen saantiin liittyvistii asioista"
tai "yksityisen al-an el5kkeitii hoitaa sosiaali- ja tenveysminis-
tenidn valvonnan alai-set yksityiset el;ikevakuutuslaitokset ja
el-tikeseatiot. Kunnan elaikkeet hoitaa Kunnallj.nen el-H.kelaitos ja
valtion Valtiokonttoni. MEL:n toimintaa hoitaa MerimieselH.ke-
kassa ja KIEL:n kinkon keskusnahastott. Ylimal-kaisia tai puutteel-
l-isia selvityksiS oIi viidessd ja asiavirheitH. kahdeksassa vas-
tauksessa, muun muassa Kansanelrikelaitoksesta o1i kinjoitettu,
ett;i se hoitaa kaikkia el-eikeasioita Suomessa.

Muita e1;ikej;injestelmcin hallintoa koskevia mainintoja ol-i noin
joka k5rmmenennessli vastauksessa. NEistH. viisi koski elH.kkeen ha-
kemista ja kolme el-eikkeiden kuukausittaista maksamista. Elaikkei-
den hakemisesta o1i tiedettyr ett;i ne on aina anottava, esimerkik-
si I'mikaitin el-dke ei tule elaikkeensaajatle automaattisesti, vaikka
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h5n olisikin oikeutettu el;ikkeeseen, vaan kunkin elHkkeensaajan on
se anottava asianomaiselta laitokseltar'. Tosin yksi kinjoittaja
o1i sitei mieltei, ettii kan5aneleikettei ei tanvitse enikseen anoa.

Eleikkeiden nahoitusta koskeva maininta oIi noin joka toisessa (49)
vastauksessa. Lausumia ol-i 59. Seuraavasta jakaumasta n;ihdaiain
nahoitusta koskevien l-ausumien jakautuminen kansanelaike- ja ty6-
el;ikejeirjestelmiat koskeviin lausumiin. Noin kolmasosassa lausu-
mista ei voitu pai;iteIl;i koskiko sel-ostus kansan- vai tyoelH.kkei-
den nahoitusta.

Eleikkeiden nahoitusta koskevan
lausuman siseil-t6:
El;ikkeiden rahoitus yleens;i
Kansanel-H"kkeen nahoitus
Penhe-el5kkeen nahoitus (PEL)
Tyoelaikkeiden rahoitus

Lausumien
l-ukumHHnH

2l
1B

2

1B

Yhteensd. 59

El;ikkeiden nahoitusta koskevista l-ausumista puolet (30) ofi yli-
malkaisia tai osittain puutteell-isia, esimerkiksi ertis kirjoittaja
toteaa yleisesti, ettai "tarvittavat vanat saadaan tydnantajilta,
tyontekijoilta ja valtioltarr. Hyv5ksytt;iviai lausumia o1i kymmen-
kunta, kuten esimenkiksi rrpenhe-el;ike (PEL) kustannetaan valtion
vanoinr'. Asiavi-nheit5 loytyi noin kolmasosasta lausumia muun
muassa kansanel;ikkeistai o1i todettu, ett5 "tyontekijei maksaa pal-
kastaan mH;ir:Htyn osuuden, joka mei5::5;i hiinen eleikkeens;i suuruuden'l
ja rrvaltio puolestaan maksaa kansaneleikkeet, joihin ynitykset ei-
v;it osallisturr. E1;ikej;injestelmien nahoituksen heikon tuntemisen
tekee ymmairnetteivaiksi se : ettH nahoituksen jerjestely on hoidettu
eri taval-Ia eni lakien mukaisessa elHketunvassa, eik;i vastaajilta
voida kohtuudell-a edellytt;iei t5ydellistai selontekoa asiasta varsin-
kaan, kun oppikir j oista saatavat e1;ike j;in j estelm;i,n j a enityisesti
tyoelatkejarjestelmlin nahoitusta koskevat tiedot ovat hajanaisia.
Yleisen penhe-el5.kkeen nahoitukseen ei ole viitattu yhdessaik;i;in
kinjassa, mikd heijastuu myos vastauksista (ks. liite 3 ja 4).

Muita rahoitukseen l-eiheisesti liittyviH mainintoja oli kahdeksassa
vastauksessa, joissa kaisitel-tiin muun muassa Kansanelrikelaitoksen
sijoitustoimintaa: rrekikelaitoksesta on tullut menkittava tekijai





talouselaimaissii, koska se
voi lainata pankeille ja
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saa k&yttdonsai suunia summia, joita
ynityksil-lefr.

SC

2.7 . E1;ikepoli ittiset mielipiteet

Ede115 kesiteltyjen tosiasialausumien lisaiksi vastauksissa esiintyi
el.ike j 5n j estelm;iei koskevia mielipiteita. Neiitei nk. eldkepoliitti-
sia lausumia oli ylleitt5vdn runsaasti. Noin joka kolmas (36) kin-
joittaja oli esitt;inyt mielipiteen jostakin el.ikkeisiin liitty-
v;ist;i asiasta tai e1;ikejair:jestelmeistei kokonaisuutena. Vastauksissa
oli 53 eni asiaa koskevaa mielipidettai, jotka on luokiteltu elaike-
j;irjestel-m;iain anvostelevasti tai negatiivisesti suhtautuviin, hy-
vdksyv;isti tai positiivisesti suhtautuviin ja neutr"aaleihin lausu-
miin seunaavasti:

Taulu 6 Ylioppilaskoke1aiden elaikejainj estelmai;i koskevien mieli-
piteiden jakautuminen anvosteleviin tai negatiivisiin,
hyvriksyviin tai positiivisiin ja neutraaleihin l-ausumiin

Arvostel-evat tai negatiiviset lausumat :

1. El;ikkeiden pienuutta jaltai el5ke-enojen
suunuutta koskevat lausumat

2 . E1;ike j.ir j estelm;in ha j anaisuutta koskevat
lausumat

3. Konkeaa eleikeik;iri koskevat lausumat
4. Rintamasotilasel;ikkeen pienuutta koske-

vat lausumat
5. Ef5keasioiden kasittel-yn hitautta koske-

vat lausumat
6. Muut anvostel-evat lausumat

Hyv;iksyveit tai positiiviset lausumat :

7 . El;iketurvan tasoa koskevat lausumat
B. Muut hyvaiksyv;it lausumat

Neutnaalit lausumat:
9. Rintamasotilasel-aikett;i koskevat l_ausumat

10. Muut neutnaalit lausumat

Mielipide-
lausumien
lukum;i;inH.

9o

2B

2t
6

6

4
7

13
4

4
7

YhteensH 100
( s3 )

Vastauksissa esiintyv;it asiat ovat viime vuosien elH.kepoliittisissa
keskusteluissa usein esiin tulleita kysymyksi;i. Voitaneen p;iaiteIld,
ett5 ylioppilaskokel-aat ovat saaneet vinikkeit"i ajankohtaisista
elHkeasioista etupai&ssti tiedotusviilineiden, lehdistbn, nadion ja
tel-evision kautta. Mainittakoon, ett;i k8ytetyistE yhteiskuntaopin
oppikinjoista ainoastaan kahdessa on kosketeltu elEkepolitiikkaa.
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Esimerkke j ai el;ikepol iir: tisista mielipiteist5:
l. Nykyinen kansanel;lke on niin pieni, ettai toimeentulo pelk;is-t;i;in sillai :n vaikeaa. Se on erHs syy siihen, miksi useatel5kel5ise l- pysyv;it tyossai, jos vaj-n terveys sen sal_1ii.

Elaikei ar j estel meiai olisi panannettarza, jotta vanhukset tulisi-vat toimeen pelkain elaikkeen avu1la.
Meill;i on keskusteltu paljon ansaintapeniaatteella olevistael;ikkeista. Ne piteiisi muuttaa siten, ettai huonotuloisilraol-isi mahdoltisuus saada vaikka 100 % palkastaan, jos se onhyvin pieni.

2

a.)

4

El;ikevakuutus j.ir j estelm;imme on ha j anainen . Sama henkild voiolla oikeutettu saamaan elaikett5 monen vakuutuksen piinistai.
Koko e15ke j;inj estelma pitaiisikin yhten;iist;iH, ettd kaikki
e1;ikkeet hoidettaisiin yhdestai ja samasta paikasta.
Lis5ksi mielest5ni pitaiisi el_eikeik5;i alentaa, koska
veih5tuloisille naisille fienev5t viimeiset tyovuodet
eleikeikeiai suhteettoman raskaita.

Kielt5maitt5 nykyinen eleike j air j estelm;i on liian
hidas, sillai e1eikel5inen, jolta palkka tai muu
ei voi odottaa puoli vuotta i-lman nahaa.

varsinkin
ennen

veteraaniel;ike on vie15 pieni, mutta toivon mukaan tulevaisuu-
dessa sen osuus tulee kasvamaan.

5 pornastettu ja
ansio loppuu,

6 El5kkeiden maksamisesta on tufossa vaLtiorre paha puIma, koskasyntyvyysluvutkin ovat maassamme olleet viime vuosina lasku-suunnassa. Elalkettai saavien vanhusten l-ukum5ainH vain kasvaa,mutta se joukko eli tydkykyinen vdesto, jolta valtio saa tul-on-sa pienenee eli valtiolfe tHss;ikin suhteessa menot vain suure-nevat.
Suomessa on ihmisten
vattu hyvin.

vanhuuden paiivait j a tyokyvyttdmyys tur-

Nykyinen el;ike j air j estelmdmme on vanmasti tuonut pal j on helpo-tuksia he j kosti toirneenturevill-e. Se on my6s oikeudenmukai-
sempi kuin edellinen raki. siite irmeisestj- johtuu, ett;isita arvostellaan hitaaksi ja bynoknaattiseksi. Asioiden
selvil1e saaminen vie aikansa ja jos halutaan oikeudenmukaisia
pSStoksiai on syyt;i tutkia asiat peninpohjaisesti.
Sotaveteraanien e1;ike jeirjestelmeiS ei o1e viet;i toteutettu hei-
d5n vaatimallaan tavalla.

7

B

9

f 0. Suomessa on Iis;iksi alettu tciinnitt55
den asemaan.

huomiot'a maanvil j e1i j 6i-
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2 . B . Muut elaike j H.n j estelmdH koskevat tiedot

Elaikejeinjestelmeiai koskevien lausumien, joita ei oIe luokiteltu
edell-;i k;isitel-tyihin siseiltdluokkiin, osuus kaikista lausumista
j;ii hieman alle kahden pnosentin. Joka neljainneLl8 vastaajalla
ol-i taihein jtiH.nnosnyhm;iain kuuluva lausuma. Sis;il1ollisesti n;im5
eivait oll-eet kovinkaan mielenkiintoisia ja hajonta eri asioihin
o1i suuni. Muutamassa selostettiin muun muassa site, ettii e1;ike-
janjestelm;i kuuluu sosiaalivakuutuksen piiniin ja ett;i el-Hketurvaa
on mahdol-lista panantaa yksityisille vakuutuksi11a. Suunin osa
koostui yksitteiisistri maininnoista, esimenkiksi seunaava n;ikemys
elaiketunvasta on luokiteltu neiihin: "nyky;iain voi siis ihminen par-
haimmassa tapauksessa elriei eI;imiinsai laipi tekem;ittai peiiv;i;ikatain ty6-
terr. M;iein;i1t;i.ain ja sis;i1l-61t;iein veihaimenkitykEisinei nH.ihin lausu-
miin ei yksityiskohtaisemmin paneuduta.

Spesifisiin sis;itt6l-uokkiin luokitelluista lausumista mainittakoon
viel;i k;isittel-emaitt5 jeiaineet el-tikkeiden indeksisidonnaisuutta sekii
venotusta koskevat l-ausumat. Neita koskevat tiedot on saatu etu-
paieissd muualta kuin oppikinjoista, si11;i eldkkeiden ver:otusta ei
ole kasitelty yhdesseikH.sn kinjassa ja indeksisidonnaisuus on mai-
nittu vain kansaneL;ikkeen osalta kahdessa kirjassa (ks. liite
3 ja 4).

Elaikkeiden indeksisidonnaisuutta koskevia mainintoja o1i vastauk-
sissa seitsem5n, joista kolme oli asiallisesti oikeata (kansan-
el-;ike sidottu elinkustannusindeksiin, tyoel8ikkeet TEL-indeksiin) .

Ylimalkaisia samoin kuin vinheellisiei lausumia o1i kaksi. Elek-
ke-iden venotuksesta ori viisi l-ausumaa, joista kaksi paikkansa
pitavAa (kansaneldke venotonta ja tyoel;ike venotuksen alaista tu-
l-oa) ja kolme vinheellist;i lausumaa.
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2 .9 . Ylioppilaskokelaiden tiedot elaike j.in j estelm;in nakenteesta

Edell;i on kiisitelty eni sis;iltoluokkiin luokiteltujen asioiden tun-
temista. Er"illisten sis5ltdluokkien analyysi ei kuitenkaan kenro
sit;i, miten hyvin tutkitut ovat ymmHrtrineet nykyisen eI;ikej;injes-
telm;in nakenteen. Tiimain vuoksi muodostettiin mittari, jo1la on tar-
koitus kuvata sitai, miten hyvin elaikejAnjestelmeiei koskevaan kysy-
mykseen vastanneet ovat ymmainteineet e1;ikejHnj estelm;in kahtiajakoi-
suuden kansaneleike- ja tydeleikejair"jestelmiin. K&ytt;ien luokitus-
yksikkonei havaintoyksikkoe kokonaisuudessaan on tutkimusaineisto
jaettu kolmeen nyhm5ein sen penusteel-la, miten selvHsti kyseinen
ero ilmeni vastauksista:

1) Vastaukset, joissa on suonaan ifmaistu eleikesysteemin jakautu-
minen toisaalta kansanel;ikejainjestelm5ain ja toisaalta tydel;i-
kejHnjestelmiin, esimenkiksi lausuma: rrelHkkeet voidaan jakaa
kahteen nyhmHrin, kansanel;ikkeet ja tydeliikkeet", sek;i vastauk-
set, joissa kahteen eni jainjestelm;i;in kuuluvia asioita on kaisi-
telty selveisti e::i11;i5n.

2) Vastaukset, joissa on kHsitelty sekii kansanekikejHnjestelm.iei
ett;i tydel;ikeja::jestelmd;i, mutta joissa asioiden kEsittely on
sekavaa tai eri janjestelmiin kuuluvat asiat on sekoitettu kes-
keneiHn, sekii vastaukset, joissa on kesitelty p5aiasiassa vain
toista jHrjestelm5ai toisen jHeidess;i lyhyehkdn maininnan vanaan.

3 ) Vastaukset, joissa on k;isitelty ainoastaan toista e1;ikej;irjes-
telmaiH. tai toiseen on vain ep5mriHneiinen viittaus, sekii vastauk-
set, joista ei ilmene, mistli eleikej;irjestelmHstH. kirjoittaja
itse asiassa puhuu.

Kun vennattiin tyttojen ja poikien anvosanoja, todettiin poikien
tietojen eliikejenjestelmaist;i olevan keskimei;inin heikompia kuin
tyttojen tietojen. Tdmai elro n;ikyy vietH selvempeinai seuraavasta
taulukosta, jossa on vernattu tyttojen ja poikien tietoja elaike-
j;irjestel-main rakenteesta. Ristiintaulukoitaessa edel-l;i kuvattu
luokitus sukupuolen kanssa niihdaiHn, ett;i tyttdjen vastauksista
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vrihtin yli puolet oli sellaisia, joista k5vi selvHsti ilmi elaike-
jairjestelmiin jako l<ansanel:ike- ja tydelH.kejHnjestel-miin. Poi-
kien kohdalla tulos oIi pHinvastainen: noin kolmeneljeisosalle ky-
seinen jako o1i enemm5n tai veihemmein epaiselvei. Poikien suhtautu-
minen yhteiskuntaopin opetukseen vH.hemmdn t;inkeain;i I sivuaineenal
saattaa o1la yleisempaiai kuin tytdi115, mik5 heijastuu koetulok-
sista. Mitai;in luotettavaa tul-kintaa t;i1le eno1Ie ei kuitenkaan
voida antaa.

Taulu 7 El;ikejeinjestelmH.n jako kansanel;ike- ja tydel;ikej;injestel-
miin tyttdjen ja poikien esittdm5nH

Elaike j atnj estelm;in j ako
kansanelaike- ja tyo-
e leike j air- j e st e 1mi in
SelvH
Epai se lvH
Kahtiajako ei ilmene
vastauksesta

Sukupuoli

Tytdt
laJL

2B

20

Poj at
27

27

46

Kaikki
44

2B

2B

Yhteensri 100
( 67 )

100
(33)

l_0 0

( r00 )

Ristiintaulukoitaessa edellei kuvattu luokitus ylioppilastutkinto-
l-autakunnan tankastajan antaman arvosanan kanssa saatiin seut?aava
taulukko. 0n huomattava, ett;i mainittu luokitus ei aina noudata
tar'kastajien k;iytteim;iH luokitusta, si11H esimenkiksi enitt;iin 1y-
hyessd ja v5hein pisteitai saaneessa vastauksessa on saatettu hyvin
tuoda esiin eI;ike j;ir j estelmain j ako kansanelaike- j a tydel;ike j;in j es-
telmiin.



Tau]u B

Ylioppi 1as tu tkinto-
l-autakunnan tankas-
tajan antama anvo-
sana (pisteet)
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Vastausten jakauma anvosanan ja sen penusteella,
selv;isti niist;i k5vi ilmi e15kej;irjestelmdn jako
elaike- j a tydel;ikej ;inj estel-miin

miten
kansan-

Kaikki

El;ikejainjestelmdn jako kansaneleike- ja ty6-
e15ke jdnj estelmiin vastaajan esittaim;inei

Sel-vei EpHse lvri Kahtiajako ei
ilmene vastauk-
sesta

2
trJ

14
4
J

;
9
5
5
1

aL

0
1
2
J
4
5
6

2

10
IO

E.

1

2
7

2B
ZJ
33

b
1

Yht. 44 aa 2B 100

Saatujen tulosten penusteell-a voidaan todeta, ettH suunella osalla
ylioppilaskokelaista nykyistd elaikej;irjestelmeiH. koskevat tiedot oli-
vat eritteiin hatania. Muodostettuja nyhmiai voidaan luonnehtia seu-
naavasti:

Hyv;it tiedot: Suunin nyhm;i koostuu vastaaj ista, j oi11e e1;ike j 5::-
jestelm;in jako kansanel;ike- ja tydelaikej;injestelmiin oli selv5
j a j oi1la yleens;i oIi suhteell-isen hyveit yleistiedot e1;ike j air j es-
telm;ist;i. Taih;in ryhmH;in kuului vajaa puolet tutkituista.

Esimerkki 1. Neljdn pisteen vastaus

Ensimm;iinen eliikelaki Suomeen saatiin vuonna l-937 ja se
ol-i kansanekikel-aki. Myohemmin sit;i on hieman t5ydennetty.
Tel-le hetkell;i kansanel.ikelaki takaa vrihimmriistur:van van-
huuden ja tyokyvyttomyyden vanalta. VanhuuselHkettai saajokainen 65-vuotta t;iyttainyt ja tydkyvyttdmyyselaikettai
16-64-vuotiaat en;iin ehdoin.
Penhe-el-aikelaissa taataan vaihimmaiistunva huoltajan kuole-
man vanalle. Penhe-e1;ikkeess;i on ns. lesken eldke ja on-
vonelHke. Lesken elHkett5 saa, jos ei o'1e t;iyttainyt 65
vuotta ja on huollettavana alaik5isid lapsia.
Neiiden eleikkeiden lis;iksi on enityisel;ikkeite, kuten tyd-
elHke (TEL), lyhytaikaisessa tyosuhteessa olevien elaike(LEL). Omat el5kkeensei on myds vinkamiehille ja maata-
l-ousv;ielle (MYEL, KVTEL, VEL) . Neiiss;i el5kkeiss;i el;ike
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lasketaan tydansioiden penusteella, kun taas kansaneliik-
keessei ja perhe-elaikkeessH. kaikilla on sama perusosa.
EleikkeissH. pynit;iH.n priaisemiiain 60 eo sii.tei palkastar joka
henkil-61lei o1i ennen elaikkeelle siintymist;i. Yleensai
pHaist5;in kuitenkin vain 20-40 e,. Joku henkil6 voi saada
useampaakin el-aikettai. Telloin vHhennet5H.n enityiselaik-
keistei, j os kokonaismH.;irH. ylitt;i;i 6 0 e, .

Kansaneleikkeestei huolehtii Kansanel-ei.kelaitos .

Keskinkentaiset tai v;ihdiset tiedot: YIi ne1 j H.sosal1e vastaa j ista
oli el-aike j 5nj estelmein nakenne j ossain m;i5nin ep&iselvei. My6s yksi-
tyiskohtaisemmat tiedot ekikejainj estelmdstH olivat vaatimatonta
tasoa. Suunin osa tHhdn ryhmei6n kuuluvista vastauksista oli kah-
den ja kolmen pisteen vastauksia.

Esimerkki 2. Kolmen pisteen vastaus

193O-luvun Iopu11a Suomessa astui voimaan eI;ike1aki.
Siin;i jokaiselle Suomessa asuvalle taataan oikeus eldk-
keeseen. Suomessa eJ5ke m5;in;iytyy ansioitten mukaan.
Jos on tydaikana ansainnut paljon saa myos suulren e15k-
keen, kun taas pienituloisen el;ike on pieni.
Kansanel-H,kettai al-kaa saada henki16, joka on triyttdnyt 65
vuotta. Kansanel-cikkeen perusosa on telIa hetke1l.i 132
mk/kk. Mutta t;ih;in penusosaan tulee usein lis;iksi tuti-
lis;i tai tukiosa. Suunin mahdollinen el;ike on n. 6 000
mk vuodessa edellyttrien, ettii henki16 ei ansaitse enemp;iii
kuin 850 mk vuodessa.

Tyokyvyttomyysel5kett;i voi saada henki16, joka sainauden
tai muun vian takia ei pysty tekemH.Sn t6ita. Ty6kyvytt6-
myyseleikett;i saa vain konkeintaan vuodeksi kennallaan.
Leskenel;ikettH voi saada henki16, jol1a on huoll-ettavanaan
alle 16-vuotias lapsi. El-;ikettai saa myds jos leskeksij;i;inyt on 60-vuotias mutta on ollut avioliitossa vaihintd;in
kolme vuotta. Myds nintamamiehill;i on oma elHkkeensei,
rintamamieseliike.
Lisaiksi on maatal-ousyritteijillA, yritt;iji1Ie, lyhytaikai-
sessa ty6suhtees6a olevil-1a ja kunnalLis- ja vinkamiehilki
oma ellikkeensH., jotka maiaineiytyveit an$ioitten mukaan. Myds
eni ammatti j;in j estdillti on elaike j Hn j estdlmH.t.

Yksipuoliset tai heikot tiedot: Yli nel j;isosa11e tutkituista o1i
e1;ike j;in j estelm;in kahtiaj akoisuus tH"ysin epeiselv5 yksityiskohtai-
sempien tietojen ollessa yksipuolisesti jompaa kumpaa jainjestelmaiai
koskevia tai huomattaval-la osalla lrihestulkoon olemattomia.
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Esimenkki 3. Kahden pisteen vastaus
El;ikeikai on yleensd 60 vuotta, mutta on ammatteja, joista
pHrisee jo aikaisemmin eI;ikkee11e. Myos elHkkeiden suunuusvaihtelee suunesti. Useimmat vanhukset valittavat el-Hk-
keiden pienuutta, ettei niill-;i oikein tule toimeen, kunsiitai on maksettava vuokna, r:uoka, IEiikkeet + muut ku1ut.
THm;i on vanmasti totta, si11H. tuskin kukaan voi veittee,ett;i tul-isi hyvin toimeen alle tonnin elHkkee1IH. E};ike
maiair";iytyy niiden ansioiden mukaan, mitE on saanut olIes-
saan tydssri esim. suunyhtidn johtajalla on suunempi
el-;ike kuin tavall-ise1la nakennusty6leiisella. Teimei on o1-lut ja tulee olemaan melkoinen kiistakysymys etenkin po-l-itiikan parissa. Eikd tuo jrinjestelm5 oikein mielekkeer-tei maal]ikon kannalta katsottuna tunnukaan.
Tavallisen el-iikkeen lisaiksi on olemassa invalidi-sotainva-lidielaikkeet, sek;i jos ihminen on niin sairas, ettei hainpysty tyohdn, h;in saa sainasekikett5.
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3. YHTEENVETO

Vuoden 1976 ylioppilaskinjoituksen neaalikokeen erii.inai kysymyksen;i oli
"Suomen nykyinen elcikejH.njestelDStt, johon vastasi noin joka viides
26018 vansinaisesta oppilaasta. Taihain aineistoon penustuen on tut-
kittu ylioppilaskokelaiden elaiketunvan tuntemista. Tutkimus on suoni-
tettu luokittelemalla ja analysoimalla 100 koevastausta ns. sisail-Ion
enittely;i kaiytt;ien. Ylioppilaskokelaiden eleiketunvan tuntemista voi-
daan kuvata keskeisimpien tutkimustulosten perusteella seunaavasti :

- tyttdjen tiedot eleikej;injestelm;istai olivat keskimei;inin
paremmat kuin poikien tiedot.
eleikej;irjestelmHn jakautuminen kansanel5ke- ja ty6e15ke-jerjestelmiin oli ep;iselvai noin puole11e vastaajista.
noin joka kymmenes vastaaja ei tiennyt mi-tei;in kansanelri-
kejainjestelmH.stei ja joka toinen jetti mainitsematta el-;ik-
keeseen kuuluvan penusosan. KEL:n tarvehankintaisia ja
muita eleikkeen osia koskevia tietoja oIi 5B vastauksessa.
Viimeksi mainitut tiedot olivat suuneksi osaksi puutteel-
lisia tai v;iHrid.

- kahdeksassa vastauksessa tutkituista 100 vastauksesta ei
ollut yhtai;in viittausta tydeleikkeisiin ja seitsem;issei
vastauksessa tydelaikkeit;i koskevat maininnat olivat hyvin
ep8meiainHisi;i. Noin puolet vastaajista muisti keskeisim-
m;it tydelH.kelait (TEL, LEL, YEL ja MYEL). Tyoel;ikkeiden
suuruuden maiainHytymistH koskevat tiedot olivat ylimalkai-
sia, jopa vinheell-isiei.

- elaikkeiden yhteensovituksen tunsi noin joka neljeis vas-
taaj a.

- eleikelajeista tunnetuin oli vanhuusekike. Vanhuusel-Ei.k-
keistei tutkittiin elaikeik;iei koskevat lausumat. Yleisen
65 vuoden eleikeidn muisti noin kaksi ko]masosaa vastaa-jista. Tydkyvyttomyysel;ikkeen mainitsi kolme neljHsosaaja penhe-eliikkeen noin puolet vastaajista. Perhe-elei-
kett5 koskevissa yksityiskohdissa oIi suhteel-lisen paljon
asiavinheite. Tydttdmyysel;ikett;i koskeva maininta oli
ainoastaan kolmessa vastauksessa.
el5kejH,njestelmein nahoitukseen viitattiin joka toisessaja hallintoon joka neljlinness;i vastauksessa. Neite kos-
kevat tiedot olivat huomattavassa osassa puutteellisia
tai vinheell-isiai.

- noin joka kolmannella vastaajalla oli elaikej;irjestelmHH.
koskeva mielipide. NeiistH leihes kolme'neljH.sosaa ofi
anvostel-evia tai negatiivisia.

Kun tutkimustulosten pe::usteel1a tehdaan johtopateit6ksiai ylioppil-as-
kokelaiden el-H.ketiet5myksest;i kiinnitettakddn huomiota en;iisiin
seikkoihin. Tutkittavana on oIlut pieni, joskin edustava otos e1;i-
kejenjestel-mliti koskevaan kysymykseen vastanneista. Tutkimustu1okset
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kuvaavat eleikejHrjestelmH.ai koskevaan kysymykseen vastanneiden e15ke-
tietdmystai. Sensijaan ei o1e vanmuutta siitri, edustavatko n5.mH tie-
dot ylioppilaskokelaiden keskimEHr"Histti elH.ketiedon tasoa, jos ole-
tetaan, ettii tHhein kysymykseen on vastannut valikoitunut joukko kai-
kista ylioppilaskokelaista. Trinkein seikka tutkimustuloksia ar:vioi-
taessa lienee kuitenkin s€r ett;i tuloksiin ovat saattaneet vaikuttaa
en;i5t satunnaiset tekij;it, joita ei esimenkiksi sunvey-tutkimuksessa
esiinny. Natistei tutkimusaineistoon liittyvistai seikoista mainitta-
koon muun muassa:

tutkimus penustuu vapaamuotoisiin vastauksiin. Kysely-ja haastattelututkimuksiin vennattuna tH.mHn tutkimuksen
koehenkil-dt ovat olleet epdedullisemmassa asemassa sen
suhteen, ettei heillai ole o1l-ut k;iytettdvissH valmiita
kysymyksiH. muistin tueksi.
vastaukset on laadittu koetilanteessa.
joillakin vastaajilla kH.ytettrivissH. oIl-ut vastausaika on
saattanut vaikuttaa vastauksen tasoon.

Mainitut seikat on otettava huomioon anvioitaessa tulosten yleis-
tettaivyytte. N;im;i eivH.t kuitenkaan menkitt;iv5sti selit;i hyv5n pe-
nuskoulutuksen saaneiden nuonten eleiketiedon heikkoa tasoa suunella
osal-Ia vastaaj ista.

En;ieinH. vertail-upenusteena vastausten tason anvioimisessa on kH.ytetty
oppikinjoja. Kun vennattiin oppikirjoista saatavia tietoja vastauk-
sissa esiintyneisiin tietoihin, voitiin todeta, ettli vastausten
heikko taso selittyy usein oppikinjoista saatavien tietojen puutteel'
l-isuudella. Yksityiskohtaisten tietojen lisaiksi oppikirjoista puut-
tuu myds keskeistei ekiketietoa, esime::kiksi tydkyvyttdmyyselH.kettH.,
tyottomyysel;ikett;i sekH tyoeleikkeen kanttumista koskevat selostukset
I;ihes kokonaan jne. Lisaiksi asioiden esittli.mistapa on kinjoissa
yleensai sellainen, ettH. jrisennellyn kuvan saaminen laajaksi kehitty-
neest.i elaikej;irjestelmaistai on vaikeata. MenkitystH. lienee myds sil-
1H, ett;i yhteiskuntaopin opetukseen ei ehkH. kiinnitete riitt;ivaiH. huo-
miota p5;ipainon ollessa histonian opetuksessa. Toisaalta opiskelijoi-
den aktiivista tiedon hankintaa kuvaa hyvin s€ r ettai vastauksissa
esiintyi my6s tietoa ja enityisesti elSkejH.njestelm&8 koskevia mieli-
piteit:i, joista o1i saatu vinikkeitai seunaamalla ajankohtaisia asioi-
ta tiedotusvHlineistH..





LIITE 1

AINEISTOJEN EDUSTAVUT]TTA KUVAAVAT JAKAUMAT

KOKO AINEISTO: Ylioppilaskinjoituksen neaalikokeen Suomen nykyistH elSkejairjes-
tel-miiH koskevan kysymyksen kaikki .vastaukset

xAyterrAvrSSA oLIUT ATNEISTo: Ylioppilastutkintolautakunnasta Elaketunvakeskuk-
seen saadut vastaukset

0TOS: Ylioppilastutkintol-autakunnasta saadusta aineistosta tasav5tistH syste-
maattista otantaa kiiyttaen poimittu 100 vastauksen otos.

Anvostel-ui akaumat

Ylioppilastutkinto- Koko aineisto
l-autakunnan tankas- Reaalin pa- Reaalln
tajan antama anvo- kollisena ylirn5Hniii-
sana kinjoitta- sen5 ki::-(pisteet) neet joittaneet

KHytettiivissii ol--
Iut aineisto

Otos

0

1

2

3

4

5

6

0.8
8.4

25.2
33. 8

22.1
8.4
l-. 3

0.8
8.2

27.7
33. 2

25. 3

9.1
t.7

0.8
9.5

26.6
33. 3

22.0
7.0
0.8

2.0
7.0

28.0
23.0
33. 0

6.0
1.0

YhteensH 100.0
( 3423 )

100.0
Q27e)

100. 0

( 2011 )

100.0
(100)

Reaalin pakol-lisena ia yl-imHiir"iiisenH kini oittaneiden osuudet

Koko aineisto K&ytettHvissii olIut
aineisto

0tos

Pakoll-inen
YlimliHnHinen

60.0
40.0

61. I
38.1

63.0
37.0

100. 0

( s702 )

100.0
( 2011 )

100. 0

(100)
Yhteensii
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OpetuskieltH koskevat jakaumat

Koko aineisto KHytettdvissH o1lut
aineisto

Otos

Oppilaat I)
suomenkieliset
nuotsinkieliset
muut

87. 3

L2,7
0.0

88. 0

12.0

YhteensH 100.0
( 2011 )

100. 0

(100)

Koulut
suomenkieliset
nuotsinkieliset
muut

9L.2

8.6
0.2

80.4
19.1
0.5

87.6
\2.4

Yhteensii l_00.0
(46s )

100.0
(18e)

100.0
(8e)

Koul-ui en alueellinen iakauma siiaintil55nin mukaan

LHHni Koko aineisto K6ytettHvissii o1- Otos
Lrat aineisto

Ahvenanmaa

HHmeen l-ii5ni
Kuopion l-HHni

Keski-Suomen lHiini
K5rmen lHHni
Lapin l-5Hni
Mikkelin lH5ni
Oulun lHiini
Pohjois-Kanj alan 15Hni
Turun ja Ponin liiiini
Uudenmaan liiHni
Vaasan l5Hni

0.2
12.3
5.2
5.4
6.9
4.5
4.5
8.8
3.6

13. 1
25.8
9.7

0.5
10.6

3.2
4.2
4.8
3.2
3.7
7.9
4.2

72.2
34. 4

11.1

0.0
10.1
2.2
7.9
6.7
4.5
1.1

10 .1
4.5
7.9

36.0
9.0

YhteensH 100. 0

(46s)
100.0
(18e)

100.0
(eg)

1) Kielijakauma muodostettu kouLun opetuskielen penusteella.
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Sukupuoli jakaumat

Koko ,aineisto r KiiytettHvissii ol-1ut
aineisto

0tos

Sukupuoli
Naiset
Miehet

65

35

67. 0

33. O

YhteensH 100.0
( 2011 )

100.0
(roo)



LIITE 2

LUOKITUSRUNKO ESIMERKKEINEEN (Esimenkit ylioppilaskokelaiden vastauksista poi-
mittuja lausumia)

I TUNN]STAMISTIEDOT

Havaintoyksik6n numet:o

II VERTAILUMUUTTUJAT

Sukupuoli
Ar"vosana historiassa
Opettajan antama arvosana vastauksesta ttsuomen nykyinen elHkejHnjestelmHrt
Tankastajan antama anvosana It rt rr

Osallistuminen r:eaalikokeeseen pakollisena - ylimHAnHisenEi
Vastaajan koulusta elHkejdnjestelmHH koskevaan kysymykseen vastannei-
den mHHnH

Vastaajan koulusta neaalikokeen histonian kysyrnyksiin vastanneiden mHiinli
Vastaaja kinjoittanut pliiv5 - iltakoulusta
Vastaaj an koulun sijaintiliiiini
Oppikinja
Lausumien lukumliHnit vastauksessa

]II SISALTOMUUTTUJAT

]-. ELAKELAIT, NIIDEN SOVELTAMISPIIRI JA ELAKE-EDUT

1.1. Kansaneleke.Iakia koskevat lausumat
l-.1.1. Yleiset l-ausumat:

jokainen Suomen kansalainen saa m5iinlityn iiin saavutettuaan
kansanelHkettH.

- Suomen nykyinen eliikejHnjestetmii sai alkunsa, kun 1937 sH5-
dettiin kansanelHkelaki. KansanelHkejEnjestelmH on osa
sos iaal-iturvaafitrne .

- Nykyisten lakiemme mukaan jokaiselle Suomen kansalaiselle on
taattu tietty vHhinrmiiisellike. Teme jokaisen penuselHke on
kansaneliike.

1.1.2. Penusosaa koskevat lausumat:

- KansanelHkel-Hisille maksetaan nk.
kaiki1Ie.

perusosaa, joka on sama
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1.1.3. Tukiosaa, vanhuudentukea ja muita lisiH koskevat fausumat

- Kun henkil6 jHH 65-vuotiaana ellikkeelle saa h5n vanhuus-
el-iikkeen penusosan.

- Fenusosa on kaikil-le sana, tukiosaa ja tukilisiiii annetaan
ta:rpeen vaatiessa.

- Jos kansanelHke tulee olemaan ainoa elHke, mist5 ellikelliinen
tulee nauttimaan, saa hHn viel-H perusosan lisHksi tukiosaa,
jonka suutuus niippuu puolison tul-oista ja muista tuloista.

- LisHksi 60-65-vuotiaalle yksinHiselle (eronneelle, 1eskel1e,
naimattomalle) naiselle voidaan antaa vanhuudentukea.

- Kansanel-iikkeeseen mySnnet5Hn my6s muutamia lisiH minimitoi-
meentulon tunvaamiseksi. Naite ovat mm. tukilisii, penuslisEija vanhuuslisii.

7.2. AnsioelekettH ja
koskevat lausumat

ansioelekelakej a

L,2.L. Yleiset lausumat:

- Ty6ntekij5n jHHtyH el5kkeelle hiin saa yleisen kansanel5kkeen
lisdksi sitii ty6eLHkettii, jonka piiniin hHn on kuutunut
ty6ssiioloaikanaan.

- LisHtu::ya on se el-iike o jota kukin saa oman arrnattinsa mukai-
sesti.

- TydelHkettH saavat ne, jotka ovat olleet valtion t. kunnan
palveluksessa sekH kaikki ne, jotka ovat tuloistaan maksa-
neet tiet5rn prosentin arrnattikuntansa ty6eliikekassaan.

7.2.2. TEL:a koskevat lausumat:

- I960-luvu11a s5Hdettiin ensin nk. TEl-ty6e15ke1aki, joka
koskee yakinaisessa ty6ssai kHyviH ihmisiH.

- TEL

- TydelHkelaki TEL koskee kaikkia ty6tlitekeyiA suomalaisia.

7.2.3. LEL:a koskevat lausumat:

- 1960-1uvul-1a seiHdettiin ny6s LEL-eIHke, joka takaa sen,
ettii myds lyhyEaikaisissa ty6suhteissa olleet saavat e15-
kettEi.

- LEL

- Jos kansalainen on o1l-ut lyhyen ajan jonkin yrityksen, teh-
taan tai yhti6n palveluksessa, ja joutuu sair"auden tai on-
nettomuuden takia eliikkeelle saa hiin eliikettH LEL:ItH.
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1.2.4. YEL:a koskevat lausumat:

- YEL - ynitt5jien elHkel-aki.

- YnittHjillii vastaava el5ke on ynittHjHelHke ja se saadaan
hankkimalla yrittiijHel5kevakuutus, jo1la ynittHjii takaa
itse sHHstHmHllS nahaa yrittejeelAkevakuutukseen itselleen
eliikkeen.

- Yr-ittliji:i vanten on oma elHkelaki, Yr:ittejien el5kelaki (YEL).

l-.2.5. MYEL:a koskevat lausumat:

.. niiitH seurasi MYEL, maata.l-ousy::ittdjien elHke1aki.

- Maataloudesta tulonsa saavat kansalaiset nauttivat maatalous-
ynittdjien elSkenahaa, joka on kuitenkin melko pieni vennat-
tr:na vinkamiesten saamaan elHkkeeseen.

- Uutena nyhmiinH ovat tulleet maatalousyrittHjHt etHkkeen
piiniin.

L.2.6. VEL:a koskevat lausr:mat:

- VEL-elHkettH saavat valtion ty6ssri oIleet.

- YEL

- Valtion yinoissa oleville on oma VEL' jonka penusteella
heille suor:itetaan eliikettA el5kkeel1e piiHsyn jHlkeen.

I.2.7. KVTEL:a koskevat lausumat:

- KVTEL - kunnallisten vinanhaltijain el6ke1aki.

- Tydtiitekeviii koskeva elHkelaki on my6s kunnallisten ja
vaftion vinkamiesten el5ke1aki (KVTEL), joka nimens5 mukaan
on ta::koitettu kunnan ja valtion vi::kamiehille.

- KVTEL-elHkettai saavat kunnan ty6ntekijHt ja vinanhaltijat.
t.2.8. Muita ansioelHkelakeja koskevat lausumat

- MEL

- KiEL

1.3.Muita ellikelake ja koskevat lausumat
1. 3.1. Rintamasotilaseliikelakia koskevat lausumat:

- Sodissa mukana oll-eet saavat nintamamieseliikettH.

- Valtio maksaa myds kansanelHkkeen lisiiksi muitakin maksu-
lisiii esim. jos sotatilan vallitessa on joutunut kuluttamaan
elairn5stHdn suunen osan asepalvelun suonitta:niseen ja jos
sie1lH on jotenkin loukannut itsens5.
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- Vuosina 1940-45 nintamalla oIleet miehet voivat saada nin-
tamamieselHkettH. Maksut ovat kuitenkin pieniH.

1.3.2. Muita eliikelakeja koskevat lausumat:

- Nykyisin on maatalouden piiniss5 otettu kiiytt66n ns. suku-
polvenvaihdoselHke, joJ-1oin maanviljelij5 saa eliikettH, jos
hdn luovuttaa tilan nuoremmalle.

- Luopumisel-5kelaki.

l-.4.Er"i elSkelajeja koskevat l_ausumat
1.4.1. Yl-eiset lausumat:

- ElHkejHnjestelmHn piiniin kuuluivat atuksi ty6kyvyttdmyys-ja vanhuuselHke sekd l-960-ruvun loppupuolerti penrre-erHle.

- KansanelSke jakautuu kahteen osaan, ty6kyvyttomyysel;ikkee-
seen ja vanhuusel-Hkkeeseen.

- Penusturvan antavat vanhuus- ja ty6kpytt6myyselHke, jotka
ovat kaikkien ulottuvilla sekH lis5turvan antavat vield muut
eliikkeet, jotka vakuutuslaitokset kustantavat.

1.4.2. VanhuuselEkkeitii koskevat lausumat:

1.4.2.1. Yleinen vanhuusel-SkeikH

- Kansanel-Skettii saavat kaikki 65 vr:otta tiiyttdneet suomaraiset.

- Yleinen el-HkeikEnaja on maassEunme 65, mutta tHmiin rajan a1a-puolella olevien elHkeliiisten rrn, ty6kyvytt6myyselHkettri
nauttivien osuus on huomattavan suuri.

- ErHkeikii on niippuvainen ty6nantajasta. yleisin et-HkeikH on
64 yuotta.

I.4.2.2. ElHkei;in vaihtelu armnateittain tai aloittain
- NHissli eni ty5elHkkeissli eldkeikH vaihtelee al-oittain.
- valtion palveluksessa, puolustuslaitoksessa sekli eniiirlii

muilla aloilla el5keikiinaja on niinikEHn a1le 65 vuotta.

- TydelHkkeen saa jokainen, joka on tHyttiinyt tydssii ollessaan
eliikenajan, se on erilainen eni arnmattinyhmillH esim. Ien-ttij5 pHdsee el5kkee11e 45 v. , mutta tehdastydmiehen et-iike-
]-ka on b5 v.

l-.+. 3. Ty6kyvytt6myyselskkeitA koskevat lausumat

1.4. 3.1-. Yleiset lausurnat:

- Tydkyvytt6m5t henkil6t ovat my6s oikeutettuja elHkkeeseen.
Heille my6nnetlm eliikkeen nimi on ty6kyvytt6myyseldke.
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- KansanelHkettH saa mySs henkil6, joka ei pysty syystH tai
toisesta ty6h6n. HHnellii on my6s mahdollisuus saada ty6-
kvvytt6myyselHkettH .

- Sainasel-Skett5 saavat kaikki 18-vuotta tiiyttHneet, jotka
pysyvHn sainautensa vuoksi eiviit voi mennH ty6hdn.

, 1. 4. 3. 2. Ty6kyvytt6myyseliikettii edeltHvHH sainausvakuutuksen piiiv5-
nahaa koskevat lausurnat:

- Jos henkil6 on sairausp5ivHnahal-Ia h5n ei voi yhtH aikaa
saada ty6kyvytt6m3ysel5kettli .

- Sair.ausvakuutuselHkett5 maksetaan noin yuoden ajalta ja jos
ei ol-e siihen mennessH. ty6kuntoinen voi hakea ty6kyvytt6-
myyselHkettii, jota saa 65-vuotiaaksi, ellei ole panantunut
ty6kykyiseksi.

- Jokainen Suomen kansalainen on vakuutettu sainauden vanal-ta.
Nykyinen valtion sainausvakuutuslaki antaa korvausta sair"as-
kustannuksista, lisHksi konvausta saa tydkyvyttdmyydest5,
ty6kyvyttdmyyskonvausta saa vain vuoden, minkH jHlkeen el-l-ei
henkil6 parannu sair"audestao h3n siintyy kansanelHkkeelle(Xfl;, jota saa jokainen Suomen kansalainen 16 vuodesta 64
vuoteen asti.

1.4.3. 3. Muut ty6kyvytt6myyselHkkeit5 koskevat lausumat

- Ty6kyvytt6myyselHkkeell-H olevista on viime aikoina suhteel-
lisesti eniten kasvanut henkisistii sairauksista k5nsivien
osuus.

- Ty6kyvyttomyyseliikkeiden mii5nli on lisiiAntynyt huomattavasti
viine vuosien aikana.

1.4.4. Penhe-eliikkeitH koskevat lausumat

1.4.4.1. Yleiset lausumat:

- Penhe-el-iikel-aki astui voimaan 1969.

- Valtio maksaa my6s leskille ja orvoille penhe-e15kettA, jos
penheen pd5asiallinen elSttHjii kuolee.

- Ty6elHkkeisiin liittyy perhe-elHkel-aki, joka takaa elSkkeen
ansainneen kuolemankin jeilkeen tapahtuvan maksun kuolleen
omaisille, l5hinnH 1apsi11e.

1.4.4.2 . LeskeneliikettH. koskevat .lausumat :

- Lisiiksi pe::he-eliikkeeseen liittyy se, ett5 jotta naispuoli-
nen leski voisi saada kor:vausta on hlinell5 oltava huollet-
tavanaan alle 16-vuotias lapsi tai hHn itse on vHhintiiHn
4O-vuotias ja ettli hiin on ollut avioliiton solmiessaan enin-
tHEn S9-vuotias ja avioliitto on kestlinyt v5hinteiHn kolme
rruotta.

- Lis5ksi on lesken ellike.
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- Lesken saama ellike riippuu siit5, miten h5nen toimeentulonsa
on ollut niippuvainen miehen tuloista.

l-.4.4.3. Lapsen el5kettH koskevat lausumat:

LapsenelAkettd voi lisHksi saada onpo lapsi 16 vuotiaaksi.
SitH voidaan jatkaa senkin jHlkeen, jos se esim. opiskelun
takia on aiheellista.

- Onpolapsille maksetaan lastenavustusta.

- Or:vo11a on oikeus aina 21. ikHvuoteen saakka saada orvon-
el-Hkettii, mikiili hHn ei itse pysty esim. opiskelunsa takia
el-attemeen itseaiin.

1.4. 5. TyStt6myyseliikettii koskevat lausumat:

- Ty6tt6mriksi joutunut saa siitii kuuluvaa ty6tt6myyseliikett5.

l-.5. Kohderyhmdd koskevat fausumat
- Eliikelakien ulkopuolella ovat nykyaidn ainoastaan kotiiiidit

ja opiskelijat.

- NykyiiHn mel-kein kaikki opiskelijoita ja penheeniiitejii lukuun-
ottamatta kuuluvat jonkun eliikejiinjestelm5n pii::iin.

- Pelklin kansaneliikkeen ja sen l-isien vernassa on kotiiiiti,
joka ei ole kHynyt vienaal-Ia t6iss5.

L.5.2. Muut kohdenyhmHH koskevat lausumat:

- Vakuutettuja on noin 800 000, joista n. 200 000 ovat ty6-
kyvytt6myyseliikkeen saaj ia.

- Suomen nykyinen efrikejHnjestelmii koskee jossain muodossa
lHhes jokaista suomalaista.

2. ELAKKEEN SUURUUTTA JA TqAAnAyTyi'I]SPERUSTEITA KoSKEVAT LAUSUMAT

2.l.Kansanel-akkeen suunuutta j a mHHr:Hyty-
misperusteita koskevat Iausumat
2.L.L. Tasapeniaatetta koskevat lausurnat :

- Vanhuusel-like on tasaperiaatteell-a.

- KansanelHkettH saavat kaikki niippumatta aikaisennnista tu-
loista samansuunuisena

2.7.2. Tanvehar:kintaa ja tulojen huomioon ottamista koskevat lausumat:

- Jos kansanel-H.kel-5inen k3y t6issii ja ansaitsee siitH miiHnHtyn
summan tai jos hHnellH on paljon nahaa pankissa saattaa hiin
jaede il-man kansanel5kettli.
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2.2. Ansioelakkeiden suunuutta ja mHiinHyty-
mispenusteita koskevat l-ausumat

- KansanelHkkeen suunuus on niippuvainen hlinen ty6aikanaan
saamistaan ansioista. Miniminaja on kansaneliikelaissa
mHiinHtty.

- Kaikki muut paitsi penusosa ovat elHkkeensaajan tuloista ja
omaisuudesta niippuvaisia .

2.2.L. El-Hkkeen kentymHA palvelusvuosien penusteel.l-a koskevat lausumat:

- Jos ty6ntekijH on palvell-ut samaa ty6nantajaa 40 vuotta
niin hiin saa tHyden eLdkkeen eli 40 eo palkastaan e15kettH.
Muuten tulee elHkettii niin, ettH I palvelusvuosi vastaa
I % palkasta el-Hkettii.

- Ty6elHkkeen mHHnH niippuu ty6vuosista ja palkan suunuudesta.

- Henki16, joka heinHkuussa l-962 o1i aIle 23 vuotta, voi saad.a
uuden ellikelain mukaiset edut tHysipainoisina, muut eivHt.

2.2.2. Ty6tuloja ja elaikepalkan laskemista koskevat lausumat:

- Jos henkil6 jaiH ty6kyvyEt6myyset-Hkkeelle lasketaan silloin
h5nen ko.l-men viimeisimmEn vuoden palkka yhteen. Siite
jaetaan aryioitu vuosipalkka, sitten kuukausi-o viikko-
palkka jne.

- ElHkkeiss5 pynitHHn pHdseniiAn 60 eo siit5 palkasta, joka hen-
ki1611a oli ennen el5kkee1le siir:t5rmistd. Yleens3 p5iist5Hn
kuitenkin vain 20 - 40 eo.

- Valtion ja kuntien virkamiehil-l-d on omat elHke1akinsa, jotka
takaavat huomattavan suunen eliikkeen venrattuna muihin ty5-
elHkkeisiin. Eleike on n. 80 % palkasta.

2 .2 .3. Yhteensoyitusta koskevat lausr:rnat :

- Jos kansalaisella on oikeus rnoniin eri eliikkeisiin tulee
kyseeseen elHkkeiden yhteensovittelu. ElHkkeit5 yhdistet-
t5ess5 ei sunma kuitenkaan saa nousta yli 60 % palkasta.

- Jos henkil-6 kuuluu useamman eliikelain piiniin suhteutetaan
hHnen eldkkeensH niin, ett5 se ei ylitH 60 eo,

- Kansaneleike ja lisStunva muine l-isukkeineen voivat muodostaa
konkeintaan 60 % henkil6n palkasta. Muuten suonitetaan ta-
saus vHhentiimlillH lisHtunvan ellikettH.

2.2.4. Ty6kyvytt6myysasteen huomioon ottamista koskevat lausumat

- El6kkeen suuruus vaihtelee tydkyrrytt6myyden asteesta niip-
puen. Kehitysvarrnaisille maksetaan my6s el:ikettH. Tlimiinkin
eliikkeen mHH::ii :riippuu kehitysvammaisuuden vaikeudesta.

- Hlln saa elHkkeen kokonaan jos hHn on tHysin tySkyvyt6n tai
prosentuaalisesti niippuen hlinen vammastaan.
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2.3.E lekkeiden venotusta koskevat lausumat
- Eliikkeet ovat venotonta tuloa, mutta tisiitulojen venotus on

urel-ko ankanaa.

- K'EL-eI5ke on veroton.

2.4. Muut elekkeen suunuutta ja mHHreyty-
misperusteita koskevat Iausumat

- ElHkkeet ovat sidottuja sosiaali- ja tenveysministeni6n
vahvistamaan TEl-palkkaindeksiin, minkli johdosta vuoden
vaihteessa tapahtuvat tankistukset ovat oIleet jopa 20 9o.

- val-tion toimessa olevat nauttivat yleensEl panempia el-SkkeitH
kuin yksityisen palveluksessa olleet.

- ElHkkeen suunuus on 2 500 mk vuodessa.

- Ty6el5kkeen suunuus vaihtelee melkoisesti e::i tapauksissa.

3. ELAKETURVAN RAHOITUSTA KOSKEVAT LAUSUMAT

3.1. Eleketunvan nahoittajia koskevat
lausumat

- Kansanel-likerain vaatimiin kustannuksiin osallistuvat ty6n-
antaja, vakuutettu ja valtio.

- Eliikkeiden nahoituksesta vastaa valtio ja ty6nantajat.
Niinp5 ty6ntekijH joutuu maksamaan palkastaan veroa, joka
menee mm. elHkkeisiin.

- Jokainen ty5ssHkliyvH venoamaksava kansalainen suor"ittaa
maksun elHkekassaan. KHyt5nn6ssd tySnantaja maksaa maksun
suonaan. SamaLl-a se suot3ittaa omankin osuutensa. Val-tio
puolestaan maksaa kansanelE.kkeet, joihin ynitykset eivlitosallistu.

3.2. M u u t e 1 ti k e t u n v a n n a h o i t u s t a k o s k e v a t
l-ausumat

- Alkuun el-iikemaksut pantiin jokaisen henkilSkohtaiselle ti-
l-iIle, mutta tiimH osoittautui inflaatiolle alttiiksi ja
tiitl6in siinnyttiin jdnjestelmtiHn, jossa maksetut ellikemak-
sut eiv5t vaikuttaneet saatavan elHkkeen suuuuuteen.

- Koska kansanelakel-aitoksen kautta kulkee suunet summat nahaa,
se on menkittlivH luotonantaja.

4. ELAKEJARJESTELM,TN HALLINTOA KOSKEVAT LAUSUMAT

4.1. E I a k e j e n j e s t e 1 m ii n k e s k u s h a 1 1 i n t o a
koskevat Lausumat

- Kansanellikkeen maksamisesta huolehtii kansaneliikelaitos.
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- ElHkkeen my6ntlili Suomen el5keIaitos, joka sijaitsee Helsin-
gissd.

- KansanelHkelaitos KELA huolehtii kaikista elHkkeen saantiin
liittyvist5 asioista.

.2. EIAkkeen hakemista koskevat lausumat
- Mikiiiin ellike ei tule eliikkeen saajalle automaattisesti,

vaikka hHn olisikin oikeutettu elHkkeeseen, vaan kunkin
elSkkeensaajan on se anottava asianomaiselta laitokselta.

- KansanelHkettii ei tanvitse enikseen anoa.

.3. Muut elHke jHnj estelmAn hat_l_intoa
koskevat lausumat

- Kansaneltike maksetaan kuukausittain jokaiselle.

- ElSkkeet maksetaan kuukausittain ko. henkil6n mEHnHeimHHn
nahal-aitokseen ja sieltd henkil6 voi ne nostaa esitt5miilld
henk il6tunnuskontt insa .

YLEISET ELAKEPOLI]TTISET LAUSUMAT

5.I.1. EllikejArjestelmHn hajanaisuutta koskevat laustunat:

- Suomen elHkejiinjestelmH on hajanainen ja monitahoinen ja
monen elHkkeensaajan on vaikeata edes tietHli, mitH kaikkia
el;ikkeit5 hHnen olisi mahdollista saada.

- Suomen nykyistH el5kejiinjestelmHH on useaan otteeseen moi-
tittu sen monimutkaisuuden vuoksi. Tel1e hetkellH noudate-
tun el5kejAr"jesteJ-mH.n mukaan maassa on useita kynrneniH
elHkelakej a.

5.I.2. Konkeaa elHkeikiiH koskevat lausumat:

- Lis6ksi pitHisi mielestHni elskeikEid alentaa, koska vansinkin
viihiituloisille naisille l-ieneviit viimeiset ty6vuodet ennen
eliikeikH5 suhteettoman naskaita.

- My6s elaikeikH on aiheuttanut keskustelua. On nimittliin
a1oja, joi11a vain noin t5 % ty6ntekijdiste ehtii e1akeikaan.

5.1.3. ElSkkeiden pienuutta ja elPike-enojen suunuutta koskevat lausumat:

- Suomen nykyisen elHkejHnjestelm5n viaksi voidaan laskea se,
ettei se takaa kaikille penustoimeentuloa eikii kunnollista
navintoa tai asuntoa.

- On yield konjaamista elHkejHnjestelmHssHmme, vaikka se onkin
suhteellisen konkeatasoinen. Suurimmilla ja pienillH elHk-
keillH on liian suunet enot ja esim. suuri penheenliitien
nyhmii on ty6ellikettE vailla.

4

5

5 .l-.Arvostelevat tai negatiiviset lausumat
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- Puheena ovat olleet my6s l5hinnH vinkamiesten ylisuuret
elHkkeet, jotka joskus ovat olleet suurempia kuin kyseis-
ten henkil6iden palkat.

5.1.4. Muut ar.vostelevat tai negatiiviset lausumat

- Viime aikoina on enityisen vilkkaasti keskusteltu sotainva-
Iidien elHketu::vasta, joka kaikkien mieleste on liian huono,
mutta mikli;in hallitus ei ole toimeenpannut hei1le viilttS-
mdtt6miH nahall-isia korvauksia.

- El,Hkkeen maksamisesta on tulossa valtiolle paha pu1ma, koska
syntyvyysluvutkin ovat maassamrne oIleet viime aikoina lasku-
suunnassa, niin e1HkettH saavien vanhusten mEiHnli vain kas-
vaa, mutta se joukko eli ty6kykyinen viiest6, jolta valtio
saa tulonsa pienenee eli valtiolle t6ssiikin suhteessa menot
vain suu::enevat.

- My6s se ettei vir.keiikdHn vanhus elEkkeen menettHmisen pelos-
sa uskalla kiiydE t6iss5, mikH joillakin on mielentenveyden
kannalta t5nkeHii, on koettu ongelmana.

5.2.1. El-liketuryan tasoa koskevat l-ausumat :

- ElHkel5isten sosiaalinen tunva on maassamme nykyisin nouda-
tettavan elEkejHr.jestelm6n penusteella suhteelfisen hyvH.

- Nykyisin elSkkeet lieneviit viihHtuloisillakin niittiivHt.
- Suomen elHke1Hisi115 on parermat olot kuin monel_Ia muul_l-a

eldkeliiisellH Euroopan valtioissa,
5.2.2. Muut hyvHksyvHt tai positiiviset l-ausumat

- Toinen ryhm5 on tydkyvyft6myys- ja sainaselHkettii nauttivat.
Heid5n asemansa on useihin muihin maihin vernattuna hyvH,
sill-H maassamme pH5stetHHn suhteellisen helpolla rrn. ty6ky-
vytt6myysel5kkeel-le .

5.3. NeutuaaIit 1ausumat
- My6s el-iikelHiset ovat maassamme liitt3meet yhteen puolue-

nHk6kantojen perusteel-la. NHin he pyrkivHt panantanaan yhli
kasvavan eliikelHismliiinHn henkisiH ja tatoudeltisia mahdolli-
suuksia.

- Suomessa on lis5ksi alettu kiinnittiiH huomiota maanviljeli-
j6iden asemaan.
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6. MUUT ELAKEJARJESTELMAA KOSKEVAT TAUSUMAT

6.L.Eleke j;in jestelmHn tankoitusta (y1ei-
sesti) koskevat lausumat

- El5kejHnjestelmEin tankoituksena on taata toimeentulo van-
huksille ja tydkyk5ms5 menettHneille.

- Kansalaisten toimeentuloa pynitHiin panantamaan enil-aisilra
eIHkkeillH.

- Nykyisen elAkejHnjestelmHn tankoituksena on pynki5 tunvaa-
maan kohtuullinen elintaso kaikille vanhuudessa ja ty6ky-
vytt6myyden vanalta.

6.2. E1-ake j;in jestelmHn kehitystH ja histo-
niaa koskevat lausumat

- KansanelEikkeen liseiksi ainoastaan valtion vinoissa ty6sken-
nel-leet saivat elHkkeen. Kuusik5nnmenttiluvulla vansinaisesti
el-iikkeet koskivat liihes jokaista.

- viimeisen kSrmmenen vuoden aikana eliikelains5HdHntd on kehit-
tynyt huomattavan nopeasti: lainmuutosten avu11a on yha
useamat ty6ntekijHt saaneet elHketunvan itselleen lakimHii-
nHisten aikanajoitusten ja palkkanajoitusten ko::jausten
vuoksi. Lisliksi on el5ketunvaa panannettu viihinrnHiseliike-
uudistuksella vuosina 1969 ja 1975, l-.7.1975 suo::itettiin
my6s kar.ttumispnosenttiuudistus puolitoistakentaiseksi.

- 1960-1uku oli el5kkeiden ltipirnuntoaikaa.

6.3.Muut elake janjestet-mHii koskevat 1au-
sumat

- Suomen nykyinen er5kej6njestermii on nakentunut elakevakuu-
tuksen pohjalle.

- Suomen elHkej5njestelmH perustuu moniin eni eliikkeisiin.
Esimenkiksi elHkkeelle siir:nyttiiessH voi saada etiikettii
monen eni l-ain pe::ustee11a.

- 0n mahdollisuus tehdii my6s henkivakuutuksia, joista saatietyn suu::uista eliikettii sopimuksen mukaan.

7. EI ELAKEJAR.]ESTELMAA KOSKEVAT LAUSUMAT

T.l.Sairausvakuutusta koskevat lausumat
(Huom. sairausvakuutuksen peiivS::ahaa koskevat lausumat luoki-
te,Ilaan ty6kyvytt6myyselHkleit5 koskevaan kohtaan I.4. 3.2. )

- Sainausyakuutusko::vauksia maksetaan my6s raskauden ja synny-
tyksen aiheuttamista kuluista Hideille.
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- Sainausvakuutuslain noudattamista valvovat ty6nantajat yh-
dessii valtion elHkelaitoksen kanssa.

- Sainausvakuutus tunvaa kaikkien l0-65-vuotiaiden toimeen-
tulon jotenkin.

7.2. Tapaturma- ja liikennevakuutusta kos
kevat lausumat

- Tapatunmavakuutus on vanhin, siin5 ty6nantaja maksaa koko
vakuutuksen.

- Muita elHkejiinjestel-m55n kuuluvia ovat pakollinen liikenne-
vakuutus, joka konvaa syyttdmSlle osapuolelle koituneet va-
hingot, ja sosiaalitunvamaksut, joita ty6nantaja maksaa ja
jotka tulevat ty6ntekijlin hyvHksi esim. ty6ntekijHn sairas-
tuessa.

- Pakoll-isen l-iikennevakuutuksen vakuutettuja on n. 1r5 mi1-
joonaa.

7.3.Muut ei eliike jH:: jestelmHd koskevat
lausumat

- Eldkkeiden piiniin voidaan laskea my6s ty6tt6myysavustukset,joita saa tydt6n henki16, joka on ty6voimavinanomaisten
kinjoissa, ellikkeen mHSnli on y1i 20 mk pHivH.

- El5kkeiden lisHksi Suomessa on mahdollisuus moniin avustuk-
siin ja tukiin, joista mainittakoon lapsilisiit, asumistuki,
penhelisH, Sitiysavustus 5rms.
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LIITE 4.
HANNUI,A: YHTEISKT,NTA,- JA TALOUSTIETOUS

Kustannusktlla rl97rr 8e. 148-151

1960 ja 1970-luvuilla on sosiaali-
politiikkaa toteutettu sosiaalivakuu-
tuksin. Tuotantocldmassd aktiivisesti
rnukana olevat joutuvat kantamaan
errcnq dssd rnddrin taloudellista vas-
tuuta epdaktiivisesta vdestcistd. Lasten.
vanhusten. sairaitten ja vammau(u-
neitten kulloinenkin elintaso riippuu
kansantulon kasvusta ja heidiin hy-
vikscen suoritetuista tulonsiirroista.

Nopeasti muuttuvassa yhteiskun-
nassa. jossa liikkuvuus on runsasta.
on t,hI cnemmdn sekd nuoria ette van-
hoja, joilla on sopeurumisvaikeuksia
uudcssa l,mpciristcissfrin. He tarvitse-
vat ulkopuolista apua.

Kansanellkevakuutus (KEL)

Ylcincn. pakollinen vanhuus- ja tyo-
kt r,-r'ttiim),) svakuutus saatctriin voi-
maan I 930-luvulla. Kansaneldkevakuu-
tukscn tarkoitukscna on hankkia tiet-ty minimitoimeentulo kaikille rytiky-
kynsH menettlne ille kansalaisille. Jo-
kaincn l6 \,uorta tayrtenyt henkilcj on

vakuutettu. Kansaneldkejdrjestelmdn
mukaisia etuisuuksia ovat :

O kuntoutus
O tyrikyvytt<imyysellke. jota makse-

taan l6 - 64-vuotiaille tycikyvyt-
tomille. Siinii voi olla perusosa.
hoitolisii, tukiosa ja apulisii

O vanhuudentuki annetaan 60 - 64-
vuotiaille yksindisille ja vdhiituloi
sille naisille, jotka eiviit saa rvo-
kyvyttcimyyseliikettd

I vanhuuseldketti saavat kaikki 6-s
vuotta teyttencct. Siihen voidaan
sisdllyttdii perusosa. tukiosa, hoi-
tolisii ja apulisd

O tukilisiid suoriteraan niille kansan.
eldkkeen saajille. joille erirl,inen
tuki on tarpcen

j asumistukea annctaan niille. joillc
asuminen aiheuttaa crityiskustan-
nuksiaja tuki on tarpeen

O hautausavustus

Kansaneldkclain mukaisen toinrin,
nan rahoituksesta vastaavat vakuute,
tut ja tycinantajat n. 50 o/o. valtio n. 30 o,
ja kunnat n. l0 Zo. Muu osa me-

Tukilisti 122, - Hoitolisti 85 v
114, -

AsumistukiS0 % Kuntoutus

Apulisti 80 v
79, -

Hautauoapu
g4g, -

Perusosa 85, -

Tukiosa 144,- + 187, -
llkuntar
mk/kk

229,- 200, - 272,-

v

+
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noista peitctiirin kansaneldkclaitokscn
rahastojc-n tuotolla.

Kansancldkclaitokscn varoja voi-
daan sijoittaa nl'os t1'cik1 r,1'n sliillttii,
mistii ja palautrarnista vilittomiisri
edistiiviin tarkoituksiin sekd vanhus
ten huoltoa ja asunto-oloja cdistiir iiarr
ra ken nustoitrl in t aan.

Tyiiekike

Kansancliik*akuutusta tiil'dc'ntiri
t1'ciclaktjrirycstclnui. Scrr piirissii or at
kaikki toisellc' t),iitriteker:it ja crilli
sind rlhnrinli rniratnlous ja rnuut vrit.
tiijtit. 'Ir iicliikc hnluaa ansiosuhdc
cldkkcenri turvata tviissioloaikaisc-n

,,,,,r i)r,ikitsti.l

60%

kulutustason. Toistaiseksi on voirnassa
1'hdcksiin ns. uutta eldkcjirjcstclmiiri
ja lisriksi vielri ns. r anho.ia elrikejiir
jestelmiii. Pririrvhnriii o\at TL.L. LF.L.
VEL ja K \ITEL.

TEL:n alaisia or at llihirrnii r ksitl i

scssli t1'risuhtcL-ssa olc\ at l8 - 6.1 r uo,
tiaat palkansaajat. joidcn triisuhdc orr
kestdnl't viihintiilin I kuukauden. F.lii
kcmuotoja or at:

O triikr r r ttcinrl 1 scliikc
O vanhuuscllikc
j r:crhc cliike

Pakolliscn pr'ruscllikcturran rahtrit
tava( l\'tinantajilt.

l-El-:n cli lvhvtaik;riscss;r t1'ostrlr
lc'cssa olcvicn tl,iintcki.iiiidur cliikclairr

r"i * i,l- i l{ r( ill fiflr,il! Y LA nfiJAT

42',\
40%

alaisia ovat l8 vuotta td1'ttdneet ja toi
sen palveluksessa olevat henkilot.

YEL:n eli yrittiijien eliikc'lain alaisia
ovat ) rittrijit. joidcn l rittrijdtoiminta
on jatkunut rdhintddn nelji kk. Eliik-
kcen nriiiiri riippuu y rittdjdn idstd.
1 ritrrijiiniioloajasta. eliikeproscntista ja
tr'(itulosta. Elikcturvan rahoittavat
1'rittrijit itse.

NIYEL:n eli maatalousyrittrijien cld-
kctulr iin rahoittavat vakuutctut ja
r altio.

Virkanriescliikkcet ov'at nuiiirriltiidn
muita suurenrpia. Ne rahoitctaan jul-
kisista r aroista.

T1'tieliikkeeseen liittyviL perhe-eldke

Klikkiin t1'tiel:ikkcisiin liittl,y per-
he cliikc. 'IEL:n ja LEL:n mukaista
pcrhc clrikcttii on oikeutcttu saanlaan

66%

50%

naispuolinen leski ja lapsi. Lapset saa-
vat elikkecn sekd isiinsii ettd iiitinsd
jilkeen.

Td1'simiifrrriinen elrikc on y'hti suuri
kuin tl,cintekijin ekike. T;imd maksc-
taan. jos clikkccsecrt oikcutcttuja on
r zihintdfln kolnre. Kaksi omaista saa
3la ja yksi omainen l/2 tytintekijdn
elikkeestd.

Yleinen perhe-elIke

Yleiscen perhe-clrikkccscen on jokai-
sclla oikcus. r'aikka hrin saisi perhe-
eliikctti jonkirr muun jiirjcstclmiin
mukaan. Tarveharkinnan vuoksi clrik-
kcidcn suuruus vailrtclce. Eliikcttri
maksctaan eri pcrustc'idcn mukaan cn-
sin kuusi kuukautta ariopuolison kuo-
lcnran jdlkecn. sittcn harkitaan uudel-
leen.

Lisealekkeet
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HENKILOVAKUUTUKSET
MISIA HAETAAN

XORYAUSPEBUSTE TAXISIITEIT{EN VAPAAEHTOII{EII ,EGNKlxatlSaNtr-Im'lr- ' 'I
lYutxrr ltnrre rirxr t
I xrta n prrF,rg;,'.y,, n I
k*=+e=.--.,****.-I

TYOITOMYYSAVUSruS

ERORAXA

WOTIOMYYSKASSA

TYOVOIMATOIMIKUNIA

EROFAHABAHASTO

. Ltl.". mukaan lapsella on oikeus per-
he-eliikkeeseen, jos hfrn ei ole tdyttii-nyt 16 vuotta. Oikeus sdilyy edeileen
aina 2O-vuotiaalle saakka,- jos nuori
jatkaa opiskelua-

Lapseneldke on puoliorvolle 20 %
kansaneldkkeen perusosan ja Iapsen
asuinpaikkakunnalla yksin6iselle -lap-

settomalle henkil<ille maksettaya tuki-
osan yhteismiiiiriist?i. Tiiysorvon etdke
on kaksinkertainen.

Sairausvakuutus (SVL)

Kansalaistcn sosiaalituna parani.
kun sairausr:rkuuttrslaki tuli roinralrn
r. lq6l. Scn ntlj:rlla suoritcraalr:

O korvausta sairaudcrr. nrskuudr:n .il
st lrnr tr kscn aihcuttarnista kustarr
nuksista (ljilikdrinpirlkki()ista. tur. kirtuksistu ja hoirltrstir. llitik kcisrrr
.iit ntatkttistl)

l.(l

LVHYTAIXAIIIEil
EAliAUs

,IIXIAIKAIiTEN
sArBAUS

TYOIAPATURMA

IAPATUEMAVINASTO

TAPATURMAVAKUUTUS.
YHlIO

ELAKEI AITOKSEI
- Elatey6kuulusyhrrnt rsvtluutusyh tr o, den

konttorit

- Ksfl. clekelsitos
- MerimiGselals-

kasse
PANKIT

Ty6olakekassrt
Vsl tiokor,ttori

ITOIM IPAIKAT

TAPATUBMAVAXUUIUS
KANSANELAKE
ry6Glik,

Tyoaliklosn
llravrkuutug

HENKIVAKUUTUS JA
SEN IISAVAKUUIUS

YXSIIYISIAPA.

KANSANELAKE
TYOELAXE

SAI RAUSVAXUUTUS.

XANSANELAI(E
TVOELAXE

LI

LI IKENNEVAKUUI U$
YHIIO

IAPAIURMAVIFASIO

YLEINEN
SAIRAUSVAXUUIUS

LI IKENNEVAKUUTUS

KANSANETIXE
Iy0ctilc

ty6clittrcn
I i!avakuutu!

HENXIVAKUUIUS
YXSITYISIAPA.

IURMAVAKUUIUSVAPAA.AJAN TAPA.
TUBMAVAKIJUIUS

KANSANELAKE
TYOELAKE

HENKIVAKUUIUS JA
SEN TISAVAKUUIUS

TyiirlSkkecn
lirfudut

TYOEI.AKKEEN
IISAEOUI

YKSI]YINEN IAPA,
IURMAVAKUUIUS

HEN(IVAKUUIUS
VAPAA.AJAN TAPA.

TUNMAVAXUUTUS

YLEINEN PERHE.EIAXE
IYOETAKE

(perhe.cldkc)
IAPAILIRMAVAKUUIUS

(huoltoclakc, io!
tyotapaturmal

LI IKENNEVAKUUTUS
(perhe.clbkc. io!liikennednonomuus)

XANSANELAKKEEN
HAUIAUSAVUSIUS

utxEt{NE.
?APAIUiMA

MUU TAPA'UNMA

TUOtEMA

worrouYYS
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HUTTUNEN - tEI{fONm{ 3 YHTEISKUNTAOPPI

uEoY, 1972
sso 218-223

Tydnantajan on sitii paitsi suoritet-
tava veron ennakkopidltyksen yh-
teydessl tytintekijiinsl puolesta 4 o/o

viimeksi mainitun palkasta (rgZz).
Niin vanhuus- kuin tyokyvytt6-

myyseliikkeeseenkin kuuluu aina pe-
msosa, joka on kaikilla samansuurui-
nen riippumatta henkikin varallisuu-
desta taikka htnen suorittamiensa va-
kuutusmaksujen suuruudesta. Tdmin
lisiiksi voidaaq vdhivaraisille my6nt:iii
lisdeliikettii, nlin sanottua tukiosaa.

Vuonna r97r kansanellkkeen saa-
jia oli kaikkiaan 65o ooo, heisti tyri-
kyvyttdmyyden vuoksi saavia noin
r8o ooo. He saivat eldkettl keskimdii-
rin noin z 5oo mk vuodessa. Eliik-
keiden arvo on turvattu sitomalla
niiden mIdrlt elinkustannusten kehi-
tykseen. Kansaneliikeiden tuntuva
nostaminen on ollut viime aikoina
poliittisten keskustelujen keskeisim-
pid aiheita.

Ellkevakuutus.'l'y<intekijiin eliike-
turva vanhuuden (65 v.) tullessa tai
tydkyvytttjmyyden sattuessa on jlr-
jestetty useilla lailla. Tiirkeimmeit
niistl ovat tyontekijiin eliikelaki (TEL),
joka on tarkoitettu pysyviisszi j" ym-
pdri vuoden jatkuvassa tyOsuhteessa
olevia varten, sekii lyhytaikaisessa tyti-
suhteessa olevien ty<intekijOiden el'.i-

kelaki (LEL). Jelkimmiiisen lain pii-
riin kuuluvat taas lyhpaikaiset ja
kausiluonteiset tytit esimerkiksi met-
sii- ja uittotiiiden seki satamatydn
aloilla. Valtion, kuntien ja seurakun-
tien toimihenkil0ite varten on omat
elikelakinsa. 7o-luvun alussa lakien
piirissfi oli noin r,6 milj. henkeii. Ko-
tona tydskentelevdt perheeniiidit on
suurin kokonaan elikevakuutuksen
ulkopuolella oleva ryhmii.

Korkein virkamiesehke voi olla 66
o/o palkasta, mihin tarvitaan 3o pal-
velusvuotta. TEL:n mukainen kor-
kein vanhuusellke voi olla 4z%, jol-
loin tydntekiji on palvellut keskey-
tyksittii z3-vuotiaasta 65-vuotiaaksi.

Perhe-eliike. Perhe-elikefte suo-
ritetaan Suqmessa asuneen Suomen
kansalaisen kuoltua. Edunsaajia ovat
naispuolinen leski ja lapset. Lapset
saavat yleensl eliikett[ r6-vuotiaaksi
saakka. Jos leskellii ei ole huolletta-
vanaan alle r6-v. lasta, voi hiin saada
ellkettl vain, jos on 4o-wotta teyt-
tiinyt ja ollut edunjittljin kanssa
avioliitossa vlhintlin kolmp vuotta.

S o s iaa lituro ap o I iti ikka

Sosiaalivakuutus. Nykyaikainen yh-
teiskunta pyrkii poistamaan kansa-
laistensa turvattomuutta tiettyjen
riskien ja vaaratilanteidcn suhteen ja
takaamaan kohtuullisen toimeentu-
Ion ja hyvinvoinnin jatkuvuuden.
Menetelmind kiytetiiiin sosiaaliva-
kuutusta, sosiaaliawstusta, sosiaali-
palvelua ja sosiaalihuoltoa. Useim-
mat sosiaaliavustukset liittyvdt per-
hepolitiikkaan, jota on kiisitelty jo
aikaisemmin kuten sosiaalipalvelua-
kin.

Sosiaalivakuutusten avulla pyri-
tldn kansalaiset turvaamaan tapatur-
mien, tydttomyyden, tytikyvyttti-
myyden, perheenhuoltajan kuole-
man, vanhuuden ja sairauden aiheut-
tamrlta toimeentulovaikeuksilta. So-

siaaliturva on meilli kehittynp var-
sin mydhdln, ja laajentunut merkit-
tflviksi vasta 6o-luvulla. Asenteiden
muuttuessa ja maan vaurauden kas-
vaessa sosiaaliturvan kohteeksi tulee
yhii uusia alueita. Viime aikoina on
esimerkiksi keskusteltu avioerova-
kuutuksen luomisesta, koska avioero-
riski niiyttiid kasvavan yhteiskunnan
teollistumisen mukana. Helsingissii
piinttyy jo joka viides avioliitto avio-
eroon.

Sosiaaliturvan laajentumista voi-
daan perustella mytis sillii, ette
uudet pulmat ovat usein yhteiskun-
nan muuttumisesta ja sen rakenteen
vinoutumista johtuvia. Niiden, jotka
ovat ktiyhimpil, joiden tiedontaso on
alhaisin ja jotka ovat epeaktiivisinta
viestiifi, on vaikea sopeutua muu-
toksiin ja vielii vaikeampi peeste nii-
hin vaikuttamaan. Tilltiin on oikeu-
denmukaista ja ihmisystlviillistd siir-
t?iii myds vastuu vaikeuksista yhteis-
kunnalle.

Kansaneliike. Vuodesta 1939 al-
kaen on Suomessa ollut voimassa pa-
kollinen vanhuus- ja tyttkyvytttimyys-
vakuutus eli kansanelike, jonka tarkoi-
tuksena on taata jokaisen tytikyvytt<i-
miksi tulleen taikka (yleensii) 65 vuo-
dcn iiin saavuttancen henkiltin toi-
meentulo. Vakuutusmaksuna peritdin
nykyisin veronkannon yhteydessii jo-
kaiselta r6-63-vuotiaalta r,75 pen-
nii kultakin hiinelle kunnallisvero-
tuksessa miiritylti veroiyrilti. 

1
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Yrittiiiiieliike. Vuonna r97o my6s

noin 6oo ooo maatalous- ja muuta 
I

yrittnjlii tuli samantapaisen ehke- i

turvan piiriin kuin tyrintekijet jo ai-
kaisemmin TEL:n kautta. Yrittaja
suorittaa itse vakuutusmaksunsa.

Elilkkeiden tasau8. Jos henkilo
saa monta lakimeereiste elikettd -kansaneliikkeen, tytieliikkeen tai tapa-
turma- ja liikennevakuutuslain mu-
kaisen korvauksen - niiden yhteis-
midrl ei saa ylittae eliiketurvalle
miiiiriittyii Lavoitetasoa, joka ToJu-
vun ilussa oli 6o-7o o/o palkasia.RintamamieselAke. Vuosien 1939

-45 rintamasotilaat, jotka ovat vai-
keassa taloudellisessa asemassa, voi-
vat saada valtion varoista ylimiiii-
riiistii sotaeliikettl.

TYOTTOI\4YYS Tyottomyys kassa
Tyottomyys korva u s

KansanelS ke
Tyoelii kkeet'
Vapaaehtoinen henkivakuutus

Yleinen sairausvakuutus
Vapaaehtoisen henkivakuutuksen
lis6vakuutus

Kansaneld ke
Tyoeliikkeet
Vapaaehtoisen henkivakuutuksen
lisava kuutus

Pakollinen tapaturmavakuutus
Tyoelli kkeet
KansanelS ke
Vapaaehtoinen henkivakuutus
Yksityista patu rmava kuutus

Liiken neva ku utus
Pakollinen tapaturmavakuutus
Tyoel Skkeet
Ka nsaneld ke
Vapaaehtoinen henkivakuutus
Yksityistapaturmavakuutus

Vapaa-a1an tapaturmavakuulus
Yksityista paturmava kuulus
Tyoeld kkeet
Ka nsaneldke
Vapaaehtoinen henkivakuutus

Tyoel6 kkeet
Liiken neva ku utus
Pakollinen tapaturmavakuutus
Ka nsanel dke
Yleinen perhe-el6ke
Yksityistapaturmava ku utus
Vapaaehtoinen henkivakuutus

VANHUUS

LYHYTAIKAINEN
SAI RAUS

PITKAAIKAINEN
SAI RAUS

TYOTAPATU BMA

LIIKENNETAPA-
TUBIVA

MUU TAP,ATURIVA

KUOLEIVA
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Pens i on

Regelbunden utbetalning
ti11 anstlilld efter avging
ur tjiinst eller ti11 dennes
ef terlevande vid dtidsfall.

(Utcal: pangsjon. )

UPPG ITTER

Diskutera pensi onsildern
och mtjj I igneterna atc gijra
den mera individuell med h5n-
syn till vars och ens hIIsa
och arbetsfUrnriga.

Borde pensioneringen vara
"gIidande", si att arbers-
ticien sku11e minskas sminingom,
ci.1 j u iure arbetsf rirnuigan
nrinskas med ens frin 100 Z
till noIl pl 65-lrsdagen?

ar der rAttvisE att en
pensionrir som gcr)om arbete

skaffar sig en extra-
inkomst bestraffas ge-
nom beskactning och s?ink-
ning av folkpensionen och
sSlunda tvingas ti11 in-
aktivi tet ?

LUN OCH PENSION

Var och en skall i erslittning fdr sitt arbete fA en sk51ig
I6n. De flesta arbetstagare har tjdlijn, dvs. timpenning
eller minadslijn. t4en menga arbetar pa ackord, dvs. de f8r
betalt fbr vad de producerar och kan alltsA hilla pi kortare
eller ISngre tid, tills arbetet dr fiirdigt. Den som arbetar
snabbt fijrtjlinar i regel mera pe detta sAtt, men ackord-
systemet kan ocksd tjka stressen och hetsen.

Men ocksA niijr man har kommit till &ren och har liimnat
arbetslivet, skall man ha riitt ti11 en regelbunden inkomst,
dvs. pension.

Frin tr 1962 giiller lagen om pension fur arbetstagare
(APL) och fijr arbetstagare i kortvariga arbetsfdrhdllanden
(KAPL), varigenom pensionsfdrminerna har fbrenhetligats.
Enligt dem iir varje arbetsEivare skyldig att fijr sina an-
stlilldas rakning teckna pensionsfdrsakring. Fiirsdkrings-
premien utgtjr B % av lijnerna. Undantag iir bara tillfiilliga
och helt sme b'i sysslor.

Arbetspension (Alderspension) utbetalas da arbetstagaren
har fyllt 65 3r och arbetsfijrh6l landet har upphijrt. Pensio-
nens stor'lek dr beroende av hur liinge man arbetat och hur
stor lijn man haft. Man fdr i pension l % av ldnen fijr varje
tjiinsteir efter fyllda 23 3r. Hijgsta arbetspension kan sa-
lunda utgijra 42 % av ldnen. Den Idn som pensionen riiknas pA

iir den genomsnittliga mAnadsfijrtjiinsten under de tvt ir ldnen
varit hijgst av de fyra sista eren i arbetsfijrh6'lIande.

Varje arbetstagare som hdr till systemet dr fijrsedd med

ett arbetspensionskort, som innehAl 1er personuppgifter och
ett nunlmer fiir var och en.

Invalidpension bevi I jas, om arbetsfdrmdgan har blivit
nedsatt fijr nrinst ett ars tid pd grund av sjukdom, lyte
el ler skada.

Arbets liishets sion utbetalas under vissa fiirutsiitt-n

ningar ti11 personer sonr har fy'l1t 60 &r
Fami l.ie pension kan best& av linke pension och barnpension

Till iinkling betalas inte familjepension.
En persons totalpension (arbetspensionen tillsammans med

folkpensionen och eventuella andra pensioner) fAr i al lmdn-
het stiga ti I I hogst 60 ;, av Iijnen.

Arbetspensioneringen skijts av vissa fijrsbkringsbolag sonr

erhil li t koncessipn, pensionsstiftelser och pensionskassor.

Den ijvervakas av @, som fdr register
ijver al la berbrda arbetstagare och arbetsgivare.

TiII dem.som inte har varit liJntagare utan sjb'lvstiindiga
fiSretagare - t.ex. jordbrukare, fiskare, innehavare av egen

verkstad eiler afflir - utbetalas fi)retag arpension. Denna be-

kostas gemensamt av fdretagarna sjiilva genom ftjrsiikringspre-
mier och av staten.

Stats- och kommunalanstHllda har sedan gammalt eget pen-

sionssystem, likast kyrkans anste"llda och siaimiinnen.
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SOC IALFURSTKR ING

En fijrsiikring innebdr att fijrsEkringsgivaren fUrbinder
sig att mot en viss regelbundet inbetalad premie ge fiir-
sdkringstagaren ersettning, om en viss skada, ekonomisk
fbrlust eller annan i ftirsdkringsavtalet angiven hbndelse
intriiffar. Genom f6rsiikringen bvertar fdrsiikringsgivaren
en risk som ftir den enskilde kan vara alltfdr betungande,
och den f6rdelas ddrmed pt en stor grupp fdrsb'kringstagare.

En socialfdrslikring h'r en av staten p6bjuden och under-
stbdd fijrsiikring, genom vilken den fijrsiikrade vid inkomst-
bortfal I el ler vlrdbehov erhAl ler understdd e l ler andra
fdrm6ner. I s'in moderna form fijrekom socialfbrsb'kring
tidigast i Tyskland under slutet av lB00-talet och har
efter mijnster dHrifrtn i de flesta liinder organiserats pA

stirskilda grenar fdr sjuk-, olycksfalls- och kombinerad
&lderdoms- och invaliditetsfijrsiikring. Genom fdrsiikrings-
principen kan trygghet skapas dven fijr mdnniskor med ganska

liten fdrmiga att betala avgifter.

Fokpensi onen

Den viktigaste formen av socialfdrsiikring iir i vlrt land
den tlderdoms- och jnvaliditetsftJrsdkring som 61 1937 in-
fdrdes genom lagen om fo,lkpension. Den triidde i kraft tr
1939, da de fijrsta premierna uppbars. De fijrsta invalidi-
tetsiensionerna utbetalades Ar 1942, de fiirsta Alderdoms-
pens ionerna Ar '1949.

Folkpensionslagen av lr 1937 kunde inte fylla det syfte
den var avsedd att tjb'na. De premier som inbeta'lades av de

fijrsdkrade ti I Ifijrde Folkpensionsansta'lten viildiga kapital,
men de pensioner som betalades ut var synnerligen blygsamma

och ti'11 fdga hjiilp fijr 6ldringarna och invaliderna. Lagen

blev dh'rftjr htrt kritiserad. Efter m8nga om och men er-
sattes den 61 1956 av en ny folkpensionslag. Denna innebar
friimst en kiinnbar hOjning av pensionernas belopp. Genom att
de inflytande premierna inte ldngre fonderas utan anvdnds

fdr att bekosta de utbetalda pensionerna har den stora kapi-
talanhopningen ocksl minskat.

Enligt folkpensionslagen dr varje i Finland bosatt person
som har fy'l1t 16 6r "fijrsdkrad fbr 6lderdom och arbetsofijr-
mAga". Det ijr allts6 frtga om en obligatorisk fi5rsiikring -
envar lir fijrsiikrad, vare sig han vi lI eller inte.

Som fbrsiikringspremie skalI envar Ar'ligen i samband med

beskattningen betala 2 p per skattdre. Dessutom skall varje
arbetsgivare som sin andel av premierna betala 4,25 - 5,25%
av det lbnebelopp han betalar ut. 0cks6 kommunerna och sta-
ten bidrar.

De pensioner som betalas ut drinte beroende av hur mycket
man betalar i premier. De dr bundna vid Ievnadskostnadsindex
och stiger alltsd i takt med den allmdnna prisnivAn.

Alderdomspension erhll'ler alla son har fy11t 6I Ar. Alla
fAr pe4sionels grunddel, oberoende av eventuel'la andra in-
komster. Hdsten 1973 utgjorde den 92 mk per m&nad fijr 65-
lringar. Beloppet hbjs ned upp ti11 62,5% med tilltagande
3lder. 0m pensionstagarens ersinkomst inte 6verstiger en

viss grdns f6r han dessutom en understddsdel vars stor'lek
varierar. Hiigsta n*ijl iga pension steg hdsten 1973 ti l I

467 mk per m6nad.

l4anl i g pensionstagare flr hustruti l lb.gg, dA hustrun fyl l t
60 lr. Dessutom kan f6rekonma understijdstillijgg, bostads_
bidrag, hjii lp- och' vlrdtil liigg.
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A I de rdomss tiid erldggs tlll ensamstiende kvinnor med smA

in'komsteri lldern 60 - 64 Ar
Inval iditetspension erhll I er person i tldern 16 - 64 Ar

som pd grund av sjukdom elier invalidjtet inte kan utfdra
sitt vanliga eller diirmed jb'mfijrbart arbete.

Vtrdbidra fiir barn er'lb'ggs till barn i 6ldern 3 - 15 6r,
om det under minst 6 mAnader behbver siirsk.i.ld tillsyn och
v6rd pA grund av sjukdom, skada eller lyte.

F ron tmannaoens i 0n erliiggs till person som fyllt 55 ir
och de'ltagit krigsoperationer under kr.igen 1939i45.

Beora vn i nqsbidrao erldggs till dbdsbo, om den avlidne
inte har hunnit iyfta pension i minst I Ar.

Enligt folkpensionslagen kan ocksl bevjljas riitt til.l
rehabi litering (Aterstiil lande av arbets- och ftjrviirvsfdr_
migan) och utbildning.

0m fami I.ie sionen och arbets l6shets ionen ndmns i
kapi tlet om arbetslivet.

Alla pensioner beviljas pt sijrskild ans6kan, som in_
'liimnas t'i II dist.i ktsexpeditionen i det fiirsiikringsdistrikt
ddr pensionssiikanden h'r bosatt. Landet iir inde.lat i 2ll
fijrsiikringsditrikt med van sin distriktsonbudsman.

Fol nsionsansta l tens verksamhet och fbrva'ltning iJver-
vakas av ful lmdkti ge, som ti l I sdtts av ri ksdagen

Arbetspension och olycksfallsfbrsh'krinq
Bdde arbetspensionerna och den obligatoriska olycksfalls-

fijrsdkring som arbetsgivare meste ta ftjr sina ansth'l lda h6r
till socialfijrsiikringarna. De behandlas i kapitlet om ar-
bets l i vet.

De lagstadgade socialfijrsiikringarna kompletteras av fri-
villiga fijrsh'kringar som var och en kan skaffa sig i iJnskad
utstriickning genom olika fijrsHkringsbolag.
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Sosiaalivakuutus
illti on soslaallvakuutus? Sosiaaliva-
kuutus on yksi niistl menetelmisti,
joiden avulla pyritiin luomaan ylei-
nen sosiaaliturva. Sen avulla kansa-
laiset turvataan vanhuuden, tytikyvyt-
tdmyyden, tapaturmien, sairauksien ja
tycittdmyyden aiheuttamilta toimeen-
tulovaikeuksilta. .Sosiaalivakuutuksen
eri muodot Suomessa ovat kansanelii-
ke, tapaturmavakuutus, tycieliike, sai-
rausvakuutus ja ty<ittdmyysvakuutus.
Yhteistd niille kaikille sosiaalivakuu-
tuksen muodoille on, ettii erilaisia kor-
vausmaksuja varten kootaan varoja
rahastoihin, joista maksut suoritetaan.
Varoja kootaan sekii tydntekijdilta
etti tyrinantajilta. Sosiaalivakuutuk-
selle on ominaista, etti vakuutus kos-
kee kaikkia lain mukaan vakuutuksen
piiriin sisiillytettyjl yhteiskunnan ji-
senii.

Yksinkertaisin tapa auttaa olisi antaa
apua sitA tarvitseville rahana, ruokana tai
tnuussa sopivassa muodossa. Miten avustuk-
set saattaisivat silloin jakautua? Jonakin
ejankohtana avuntarvitsijoita voi olla taval-
lista enemmen. MitA vaikeuksia silloin saat-
talsi esilntyl? Milt& tuntuisi jatkuva avus-
tusten pyytlmlnen vanhuksesta, joka vuosl-
kymmeniil ilman minhadnlaista yhteiskun-
nan apua on elittAnyt itsensl ja perheensi?

Kansanellkel[rJestelmI. Tirkein so-
siaalivakuutuksen muoto on kansan-
elIkejlrjestelmi, miki tarkoittaa siti,
etti jokainen 16 vuotta t6yttiinyt on
vakuutettu vanhuuden ja tydkyvyttti-
myyden varalta. Vanhuuseliketti saa
jokainen 65 vuotta tiyttinyt. Pysy-
vnsti tycikyvyttdmdt 16-65 -vuotiaat
voivat saada tyrikyvyttcimyysellkettii

Elnkkeiden maksamisesta samoin

54

kuin varojen kokoamisesta niitd var-
ten huolehtii vuonna 1937 perustettu
Kansanelrihel.ailos, joka toimii valtion
laitoksena. Kansaneliikelaitoksella on
eri paikkakunnilla asiamiehid, joiden
puoleen asukkaat voivat kiiintyd eli-
keasioissa.

Vakuutusmaksuja jokainen vakuutettu
maksaa r,5 penniA jokaiselta verodyrilt6 63.
ikAvuoteen saakka, siknli kuin hAnellA on
tuloja. Vaikka vakuutettu ei koskaan mak-
saisi penniikiln vakuutusmaksuja, heneUa
on silti oikeus elikkeisiin. Myds tvdnanta-
jat maksavat vakuutusnraksuja. HeidAn
osuutensa on rl'/o jokaisen ty<intekijdn
palkasta. I.isiiksi' valtio ja kunnat osallis-
tuvat kansanelekkeen rahoitukseen. Jokai-
seen eldkkeeseen kuuluu perusosa, nrikd on
kaikille samansuuruinen. Paljonko se on t5lld
hetkellt? Elikkeeseen voidaan liittaA tuki-,
osa, jonka suuruuden mAirAA elAkkeensaa-
jan varallisuus ja perhesuhteet. Kansaneli-
kelaitos voi mycintAtl yksinlisille ja vAhA-
varaisille 6o-64 -vuotiaille naishenkilciille
vanhuudentukea. Ns. apulisdd mycinne-
tddu 8o vuotta tdyttdneelle taikka sokeal-
le, liikuntakyvytt<imdlle ja avuttomalle.
Pysyvdsti toisen henkildn hoidon ja val-
vonnen tarpeessa oleva tai 8.5 vuotta tdyt-
tiinyt henkiki saa erityistd hoitolisd[. Vie-
ld voidaan mytiut66 hautausevustusta vai-
najan ornaisille.
Perhe-elflke. Kansaneltikejirjestel-
mti6 tlydentiiii vuoden rg7o alusta
voimaan tullut perhe-eliikelaki" Sen
mukaan kansanellkkeeseen oikeute-
tun leski ja lapset saavat huoltajan
kuoleman jiilkeen eliikettii. Elnkkee-
seen ovat oikeutettuja kaikki alle
r6-vuotiaat lapset, joiden huoltajat
tai toinen heistii ovat kuolleet. Myiis
r6-2o-vuotias saa ellkettii, jos hiin
on opiskelija eikii itse ansaitse ela-
tustaan. Perhe-eltikettii voi myiis saa-
da leski

Vanhusten aseltlan trruuttu[rinen. Viime vuosisadalla yhteishunta runohtir vauhuksct.
Ylccasd hc clivdt Joko lastcnsa luore td alvaa vleraissa perhcirs[ ir tckivet ty6t6 voimi-
ensa muLgao. Milleilcksi vauhuksco cliimi tiiyda viereassa pcrhccuil reettoi muodctua,
kun vicl6 vaadittiin tytiuoritulsisldn? Ttlniin hctlrco ybtdskrurta pyrlrtl tqrvra,rnaar van-
hustea toimecatulm mehdoUisioaea hyvia. t(ul yqahultca mn&I on Urliintyayt, hcidin
toiaccatulonrs turyssrrbeq on soiodipolitllLsn ruurie tehttvll Xtttl rodsslivrl,uutuk-
rca muodot Loituvrt vraburtco hwrL{?
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Tapaturmavakuutus. Ty6-0*fi ain suo-
jeluun kuuluu yhteni osana heidln
turvaamisensa tapaturman ja .siitl
mahdollisesti johtuvien seurausten va-
ralta. Tlmi tapahtuu siten, etti tydn-
antajan on vakuutettava jokainen pal-
veluksessaan oleva. Tydnantajan vel-
vollisuuksiin kuuluu mycis vakuutus-
maksujen suorittaminen. Tycintekijalle
vakuutus takaa korvauksen sairaala-
kuluista ja menetetyistn tydpnivistn
sekd tarvittaessa ty6kyvyttrimyys-
eltikettd.

Tytieliike. Valtion ja kuntien virkaili-
joilla on ollut jo kauan vanhuudentur-
vanaan elikkeet. Mytis eriiilll muilla
aloilla on tytintekijtiille turvattu eliik-
keet, mutta hyvin monet yksityisten
palveluksessa olevat ovat olleet ilman
eliketurvaa. Heilli on ollut vain kan-
saneldke. V. 196z tuli suuri uudistus,
kun tuli voimaan yli miljoonaa tytin-
tekiidii koskeva tytiel?ikejiirjestelmi.

Tytiellkkeet on jirjestetty vakuu-
tuksen muotoon siten, ettii tytinanta-
jien on maksettava tytintekijtiittenst
puolesta el6kevakuutusmaksuja. Ne
maksetaan vakuutusyhtiolle tai elike-
kassalle, jonka kanssa tytinantaja on
sopinut vakuutuksista. Vakuutusyhti<i
tai eldkekassa puolestaan vilittid tie-
dot jokaisesta vakuutet usta Eldkcturaa-
heshuhseen, jossa siilytetdin hiintl kos-
kevat tiedot. TAten hAn voi vapaasti
vaihtaa ty<ipaikkaa, sill6 uudessa tyti-
paikassa maksetaan taas h6nen puo-
lestaan vakuutusmaksut ja tiedot niist,i i
menevit Eldketurvakeskukselle.

Tyciehkkeitii on kahdenlaisia. Useampia
tycialoja varten on varsinainen tycintekijiin
eld.ke, jolloin tyrintekijin ou pdiist[kseen
siiti osalliseksi oltava kussakin tydpaikassa

vdbintdfin kuusi kuukautta. Toinen tythliit-
keen muoto on lyhytaikaisessa tytisuhteessa
olevien eldke, joka koskee mm. mets6- ja
uittotciissd seki rakennustciissi olevia. T6l- r

lciin tyrintekijdn on ndilld aloilla ansaittava
mddrAsumma vuodessa. Molemmst eldklccet
koskevat r 8 - 64-vuotiaita ty<intekijciitd. Ne
maksctaan joko tycikyvyttcimyys- tai van-
huuseldkkeind, joiden suururul riippuu saa-
duista tycipalkoista ja palveluvuosista. Tdy-
den vanhuuseldkkeen saa 65 vuotta. tAyt-
tiini't 4o palveluvuoden jdlLeen. Yhdessl
kansaneldkkeen ym. eldhkeiden kanssa tyci-
elike nousoe korkeintaan 6o lo:iit palkasta.
I,isdJcsi on leskelld tai lapsella oikerrs saada
1rcrhe-eldkettd..

YrlttltlrllBc. Tyteltikejeriestelmil
koskee trailtlda sellaisia henkiltiitii,
iotka ovat toisen pdveluksessa. Mytis
itsenlisillii ammatin- ja liikkeenhar-
joittajilla eli yrittajilli on eliketurva.
Maatalousyrittaiie varten on seedet-
ty erillinen maatalousyrittljien laki.
Tiimii koskee myiis ammattikalasta-
jia. Yleinen yrittejehki takaa ellke-
turvan muille yrittiijille, joita ovat
mm. asianajajat, autoilijat, hammas-
leekarit, kauppiaat, parturit ja kam-
paajat. Lakien mukaan yrittljien tu-
lee itse sopia eltikevakuutuksesta va-
kuutusyhtitin tai elikelaitoksen kans-
sa ja maksaa vakuutusmaksut. Ellke-
vakuutus on pakollinen jokaiselle,
joka on toiminut itsenliseni yrittii-
jiinl vihintiiAn 4 kuukautta. Molem-
pien lakien mukaan maksetaan perhe-
elikettti yrittejiin kuoltua.

Sairaustakuutus. Hyvin merkitt6vii
sosiaalivakuutuksen muoto on kaik-
kia kansalaisia koskeva sairausvakuu-
tus. Vakuutuksen suomia etuja va-
kuutetuille ovat sairaanhoitokustan-
nusten korvaaminen seke piiivtraha
sairauden aiheuttaman tydkyvyttti-
myyden jolidosta. Sairaanhoitokus-
tannuksiin luetaan kuuluviksi my<is
raskauden ja synnytyksen aiheutta-
mat kustannukset. On huomattava,

I ette sairaaloiden hoitopiivlmaksuja
ei korvata, vaan korvattavia kustan-
nuksia ovat Hiikiirin mllriiiimisti
tutkimuksista ja liiiikkeistii aiheutu-
neet kustannukset. Mytis liiiikiirin-
palkkioista suoritetaan korvausta.
Vakuutetun on kuitenkin aina itse
maksettava osa kustannuksista, Pni-
vlrahaa maksetaan niille l6-64
-vuotiaille, jotka ovat joko omassa
tytissl tai toisen palveluksessa. Sii-
hen oikeutettuja ovat mytis ammat-
tikurssien, ammattikoulujen, oppi-
koulujen, korkeakoulujen ja yliopis-
tojen opiskelijat. Pnivtirahaa ryhdy-
tiiin maksamaan vasta sitten, kun
sairauden alkamisesta on kulunut 7: arkipiiviiii. Pdiviirahaan verrattava
on odottaville tiideille 72 pnivnltii
maksettava iiitiysraha.

Sairausvakuutusmaksuj a kootaan se-
kii tytintekijdilta etti ty6nantajilta,
ja myds valtio osallistuu kustannuk-
siin, Maksujen kokoamisen ja vakuu-
tuskorvausten maksamisen hoitaa Kan-
saneltikelaitos. Koko maa on . jaettu
erityisiin sairausvakuutuspiirei[in, joi-
hin kuuluu yksi !+i useampia kuntia.
Kussakin piirissl on saitarl,sualrilllus-
loimisto.
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SOSI AALITURVA.
JARJESTELMA

Yhteiskunnan osallistuminen sellais-
ten kansalaisten toimeentulon turvaa-
miseen, jotka ilman omaa syytaen
muuten jriisivrit vaille kohtuullista
osuLlfta tuotannon tuloksista, on ny-
kyajan demokratiaan kuuluva sosiaali-
nen perusvelvoite. Sen triyttlmiseksi
on sosiaaliturvapolitiikan taattava toi-
mcentul<rturva eriniisten sosiaalistcn
riskien, kuten vanhuudcn, sairauden,

rycikyvytttimyydcrr ja lrcrhcenhuolta-
jan kuolcman varalta sekl autcttava
lastcn elittiimiscstii koituvien lisrikus-
tannusten tasoitamisessa. Tdtd varten
luoru turvajiirjestelmii rakentuu lii-
hitnd, s osiaaliaahaataks en varaan. Si-
tri triydentrivid sosiaaliturvapolitiikan

menetelmid ovat ryhm?ikohtainen ro-
siaaliaaustas, kuten lapsilisiit, ja yksi-
lcikohtainen, tarpeen mukaan annet-
tava sosiaalibuolto.

Sosiaalivakuutuksille, kuten yl$i-
tyisvakuutuksillekin, on ominaista se,

etti yarat korvaulcsia varren kootaan
yleensl vakuutusmaksuina. Korvauk-
ser ovat lislksi tavallisesti suhteessa
maksettuihin vakuutusmaksuihin. So-
siaaliavustukset ja sosiaalihuolro puo-
lestaan kustannetaan yleisin verova-
roin tai veroluontoisin maksuin eivit-
kd korvar.rkset olc vcrrannollisia kun-
kin maksamien verojcn kanssa.

Sosiaalirurvan kehittai"misessd. huo-
mattavaa os?a on n?iytellyt ry<imark-
kinajrirjest<ijen vapaaehtoinen yhteis-

ry<i seki monien alalla toimivien kan-
salaisjlrjest<ijen suorittama ryci.

Erl elEkelErJeslelmlen pilriln kuuluvlen henklldiden lukumS6rE arvlolta
v. 1974

Tyontekijdin elakkeet
Valtioneldke
Kunnallisten virkamiesten ja ty6nteki,oitten eldke
Yrittdjdeldke
MaatalousyrittAj ien eldke
MerimieselAke
Kirkoneldke

SOS IAALIVAKUUTUS

Vuonna 1937 tali voimaan kansan-
el[kevakuutus, joka toteutti yleisen
vlhimm2iisturvan vanhuus- ia tydk1-
vytttimyysel[kkeen osalta. Tosin val-
tion virkamiehillii oli sen lselsi
jo entuudestaan ellketurya vanhuu-
den, rytikyvytt<imyyden ja huoltajan
kuoleman valz,ltra.

Sosiaalivakuutusten liipimuno ta-
pahtui 1960-luvulla. Vuonna 1961
siihdettiin tyontekijlin eliikelaki
(TEt) ja vnonna 7962 lyhytaikaises-
sa tydsuhteessa olevien tyontekijiiin
eliikelaki (LEL), jotka mahdollistavat
yksiryisen palvelulsessa olevillekin
eliiklceen vanhuuden, tytikyvytttimyy-
den ja huoltajan kuoleman larllta
kansanelhkkeen vrihimmlisturvan li-
srilai. Vuonna 1964 s?iiidettiin kun-
nallisten viranhaltijain ja rytintekijlin
eliikelaki (KVTEL) ja valtion elzike-

lal'i (V[L) nykyaikaisrettiin vuonna
1966. Vuonna 1969 sriiidettiin yrit-
tiijien el2ikelaki (YEL) ja maatalous-
yrittljien el?ikelaki (MYEI). Vijbim-
rniiist uraan ja lisituraan muodostama
per*t.jdriestelmri koskee siten liihes
kaikkia kansalaisia- Vain opiskelijat
ja kotiaidit ovat enhi joittenkin pien-
ryhmien lis?iksi vailla lislturvaa.

Vrihimmdisturaa. Viihimm[istur-
vasta sairaad,en valr,ka sliidetliin sai-
rausvakuutuslaissa (SVL t)64), vd.-
himmlisturv asta ttanbuaden ja ty i) ky
altt dmyyd.en varalta kansaneliikelais-
sa ja vdhimmdisturvasta huoltajan
h,uoleman varalta perhe-el[kelaissa

(PEL 19 6D.Kaikkia kyseisiil el?ikejiir-
jestelmi[ hoitaa valtiollinen kansan-
el2ikelaitos. Sairausvakuutuslain to-
teuttamisesta huolehtivat tytipaikka-
kassat yhdess[ kansanellkelaitoksen
kanssa

I 350 000
220 000
190 000
95 000

340 000
15 000
8 000
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Sairaasaakuataslain mukaisesti on

ereiin poikkeuksin iokainen Stomessa
asuua herrkiki vakuutettu sairaad.en
varalta.

Korvauksia suoritetaan sairaanboi-
to- seka raskaus- ia synnytllskastan-
nukilsta. Niiden maksu perustuu plii-
asiassa osakorvausperiaatteelle. Sairaa-
lan hoitopiiiveimaksuja ei korvata ol-
Ienkaan.

Sairaudesta johtuvasta tytikyvytt6-
myydest2 suoritetaan korvaukseksi
pliiudrahaa, jota maksetaan elatusta
vaften saman sairauden perusteella
enintdin noin yhden vuoden ajan.
Naispuolinen vakuuteftu, jonka ras-
kaus on kestiinyt vrihint?i?in 180 pei-
viiii, on oikeutettu i)itiysrabaan, jota
suoritetaan 174 arkipriiviiltl. Vain
priivrirahakorvausta koskee ik?irajoi-
tus. Sitii suoritetaan nimittiiin vain
16-64 -vuotiaille.

Kansane liike. Kansaneliikelain mu-
kaisesti on tydklalrtr)myyd.en ja tan-
hu.ud,en varalta vakuutetnr er2iin poik-
keui<sin jokainen 16 vuotta tayftanyr
Suomessa asuva henkilci.

V anhaase liikke eseen on oikeutemr
65 vuotta tiiyrrrinyt henkil<j. Kuiten-
kin 60-64 -vuotiaalle yksinliselle
naiselle maksetaan erdiss[ tapaulsissa
oanbuudentukea. Tlti)kyyttiimyys-
eldkkeeseen on oikeus 16-64 -vuo
tiaalla tycjkyvytttjmhll[ henkilc,lH.
Edellyryksenri on kuitenkin, ettei
asianomaisclla ole oikeutta enii:i sai-
rausvakuutuksen pdivdrahaan.

Y leinen perhe-eliikc. Jos naispuoli-
ncn. leski on cdunjdttljrin kuollessa
alle 65-vuotias, hrin on oikeutcrru fal-
h,tuaan les ken.elii kkeeseen, mikali
1. lesken huollettavaksi on j?irinyt

alle 16-vuotias lapsi, tai ellei tril-
laista oie, jos

2. leski on cdunjiittrtjzin kuollessa 40

-59 -vuotias ja avioliimo on jat-
kunut vi,ihinttihn kolme vuotta
edunjltthjrin kanssa eikii edunjiit-
thjri ollut avioliinoa solminaessa
tlyttdnyt 60 vuotta.

Alle 15-vuotias orpo saa lapseneld-
ketta. Sitd voidaan ja*aa aina 21 &a-
vuoden thytthmiseen asti, jos orpo ei
voi itse ansaita elatustaan esimerkiksi
opiskelun vuoksi. Rintamasotilaille
kansanel?ikelaitos maksaa m[ririityissi
tapauksissa ilntamasotilaselAkeuA ai
muuta korvausta.

Lis it uraa. Lislturvasta aanbilil.d.en,
tyt)kytyrfintjyd.en ja huobaian kuo-

leman varalta sli[det[rin eri rro
eliikelaeissa. Lisriturva p.rur,ru .n.
saintaperiaatteelle, jonka mulcaan cl.r.ke on myolremmin maliscttar..rkri
siirrettyri tuloa. Tycivuosien prlkk.r-
taso midrdd nlin ollen olcnnaiscsri
lisdturvan suuruuden. Aikaiscnrrni:r
selostettu vlhimmdisturva r..rkcnruu
sen sijaan suurelt?. osaltaan trsrrli,,r.
vauspcriaatteelle, jonka muliann k.rik.
ki saavat samansuuruiscn pcruso\rn.
jota tziydennetriiin kunkin hcnki liiktrlr.
taisen tukitarpeen eli tarveharkinrr.rn
mukaisesti.

Lislturvaa antayat ryu.liikkcr r

ja niiden hoidosta vastaavar climcr
jotka esitetiiiin alla olevassa rauluk,,,.
sa.

Viihimm?iis- ja listeliiketurva on
parhaimmillaankin yhteensi noin 60
Vo siitd, palkasta, joka asianomai-sclta
oli ennen btzikera. Tavallisesti eLikc.
taso j12i paljon alhaisemmaksr" 20 li
-40 Vo:in lcyseisestri palkasta.

Erityisturua, Sellaisia riskejii, joidcn
vamha on eriryisil korvausjrirjcsrcl-
mid, ovat ensi sijassa rydraparurml,
liikennevahinko ja tydttcimyys. Niir.i
vzrraavat korvausj?irjesrclmit ovat:
tapaturmavaliuurus. iiikennevakuutus
ja ty6nomyysvakuurus. Kaksi ensin
mainimra ovat pakollisia, kun taas

rydttomyysvakuurus on vapaaehtoi-
nen.

Taparurmavakuutusta ja liikenne-
vakuutusta hoiravat toirniluvan saa-

neer vakuurusyhtitit ja Tapaturmavi-
rasto. Tycimtimyysvakuutusta hoitavat
eri alojen ammaniliittojen yhteydes-
sI toimivat t1'cimomyyskassat. Henki-
l6t, jo*a eiv'ic kuulu oman ammafti-
liitrcnsa q'ottiim,v*yskassaan, saavat
tycittomllskorvausta valtiolta. Tycitto-
myyskassan jrisener sen sijaan saavat
tycittrinr1,i'savustusta erxi sijassa omal-
ta kassalta-tn. Tiimii avustus on suu-
rempi kuin valtion anama korvaus.
60 vuotra tdvcuineet rycittcimrit saavat

rycittdm11'selikenii kansanellkkeena
ja ryciellkkeenii.

El;Ake;dcn yltteeuouitus. Niiden
kohdalla, jotlca vanhuuden, ryokyvyt-
romyyden tai perheenhuoltajan kuo-
leman perusrcella ovat oikeutettuja
useihin eri elikheisiin, tulee kysymyk-
seen eliikkeiden l,hteensoritus siten,
ett?i tycieldketta ydhennetaan, mikali
elii.kkeet yhteensd ylittiivlt 60 7o:n
ravoitetason.
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kuurusten luoma
edustaa lahimntirnisri ?efist*fiu *
siaalisrcn riskien varalta. Se ei riitii sa-

maan elintasoon, ioka vallicsi esim.
ennen sairauden, vanhuuden tai tyti
kyvyttdmyyden alkarnista &, joke
haluaa taata itselleen ja perheellecn
tiiydellisemmiin sosiaaliturvan, voi-egil
taa vakuurusyhtioiden tarjoartia rta-
p aac b t oisia y ksityituakurn ksia, jo:sta,
yleisin on bcnkiaakuatu. Lisiiksi
omaisu.usaakuatakset ovat kokonaan,
liikennevakuutusta lukuun oftamafta,
vapaaehtoisia yksiryisvakuutuksia.
' Seuraava elikcuudistus koskee il-

meisesti eLikeid.n alentamista eriiden
raskaitten ammatticn osalta. Tella
hetkclla yleinen elrikeikii on 65 vuot-
ta. i'utkimulsissa on todctru, ett[ joil-
lakin aloilla vain noin 15 %o- saavv.
taa tdmdn idn.

Jonkin verran arvoetclnc on herdt-
rlnyt se, etti mm. vanhuusellke pe-
rustuu Suomessa ansaintaperiaatteel-
le, jonka mukaan el?ikkeellli on py-
ritttvii sdilyttlm*in aktiiviaikana saa-

Tyrintekijiiin ehke

Lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
el[ke

Merimiesekike
Valtion ellkkeet
Kunnallisten virkamiesten ja tytinte-
. kijciitten eliike
Yritt?i jiieliike
Maatalousyrittl jien eliike
Kirkonel:ike

vutettu ansiotaso. Ta[din paljdn patx-
kaa saanut saa paljon eliikett'zi ia pain-
vastoin. Kritiikkfi esitdneet katsovat,
ettii suurinrloiset voivat sbdstriri tai si-
joittaa osan tuloistaan elbkeaikaa var-
ten, joten he eivrit tarvitse eliikenri
enemp'ri?i kuin pienituloisetkaan. An-
saintaperiaatetta tosin lieventtE kan'
sanelike seka tydelakkeeseen kuuluva
vlhimmliismhrirri. Tanskassa ia Islan-
nissa mm. on elikkeissd tasakorvaus'
periaate. Osittain nlin on mytis Hol-
lannissa, kuitenkin rydlryvyttomyys-
eldke perustuu siell[ ansaintaperiaat'
teelle. Ruotsissa eliketurva Perustuu
tasasuuruiseen kansanellkkeeseen ja
sen lisiksi saatava(tn lisiielaikkeeseen,
joka on suhteutettu ansioihin' Neu-
vostoliitossa on ansaintapcriaatteelle
rakenruva elike j Ir jestelrnii; siellii kui-
tenkin pienipalkkaiset saavat eltiketti
jopa 100 ,7o palkasoan, sen sijaan iso

tuloiset saavat eLiketta Pienernman
i pror"nto"uliscn osuuden palkastaah'

Yksityisa elekevakuutusyhti<ig eLikc
kissat ja -siiiitiot

Eri alojen elzikekassat
Merimiesel[kekassa
Valtiokonttori

Kunnallinen elikelaitos
Ellikevakuutusyhtitit ja elhkekasat
Maatalousyritti jien eliikelaitos
Kirkon keskusrahasto

TYOELAKEJABJESTELMA
(Lis6turva)

KANSANELAKEJARJ ESTELMA
(V5himmdisturva) \

Tapaturmavakuutus, lii kennevakuutus
tydttOmyysvakuutus

TEL

LEL

YEL

MYEL

VEL

KVTEL

MEL

KIEL

KEL, PEL SVL

Sosiaalivakuutukset muodostavat toimeentuloturvassa lAhinni perusjiirjestelmdn van-
huu.s-, tyokyvyttomyys- ja perhe-elAkkeiden sek6 sairaus- ja tyot[oniyyskorvausten
osalta.
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Sosiaalivakuutus

Sosiaal iturvapol itiikka

Sosiaaliturvapolitiikan tavoitteena on turvata yhteiskunnan jii-
senten toimeentulon jatkuvuus silloin, kun he iossakin eliimiin-
sii vaiheessa tai pysyvtisti tarvitsevat yhteiskunnan suojelusta
tai tukea. Sosiaaliturvapolitiikka jakaantuq sosiaalivakuutuk-
seen, sosiaaliavustukseen, sosiaalipalveluun ja sosiaalihuoltoon.

Sosiaalivakuutus sisiiltiid ne sosiaalipoliittiset pyrkimykset ja
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata vakuutusmenetel-
min tiettyjen sosiaalisten riskien uhkaamille yksiloille jatkuva
toimeentulo. Kaikille sosiaalivakuutuksen muodoille on yhteis-
tA, ette kustannuksiin osallistuvat tyonantajat, tyontekijdt, val-
tic ja kunta.

Kunnallisverotuksen yhteydess?i peritiiiin kansaneltike- ja sai-
rausvakuutusmaksuia. Jokainen kansalainen on oikeutettu kan-
saneliikkeeseen, joka kesittaA vanhuus- ja ty<ikyvyttrimyyseliik.
keen.

Sairausvqkuutus korvaa tietyn osan liiZikkeistii, lZiiikiirinpalk-
kioista ja matkakustannuksista aiheutuvista kuluista sekii mycin.fie piiiviirahaa sairauden aiheuttamasta ansionmenetyksestd.
Tyrinantaja vakuuttaa kaikki tycintekijiinsd tydtapaturmien va.
ralta.

Kaikki tyontekijiit ja toimihenkilcit kuuluvat tyrintekijiiin elii.
kejiirjestelmaiin (TEL) tai ovat lyhytaikaisessa tycisuhreessa ole.
vien tycintekijiiin eliikelain (LEL) alaisia. TEL- ja LEl-jtirjes-
telmiti teydentavat yrittiijien eliikelaki (YEL) ja maatalousyriitii-
jien eltikelaki (MYEL). Niiiden kaikkien etuja on ansioihin
suhteutetut vanhuus-, tyrikyvyttcimyys- ja perhe-eliikkeet kansan.
eliikelaitoksen viihimmiiisturvan lisiiksi. Kustannukset perittiiin
tycinantajalta tai yrittaje suorittaa ne itse.

Valtion ja kuntien virkamiehi?i ja tytintekijditd varten on eri
eliikejiirjestelmiit (VEL ja KVTEL). Viimeksi on sosiaalivakuu.
tusta tdydennetty vuonna 1969 voimaan tulleella yleisellii perhe-
eliikkeellii (PEL), joka kohdistuu naispuolisiin leskiin sek6 kaik-
kiin' puoli- ja tiiysorpoihin. Kaikki liikenteeseen osallistuvat
moottoriajoneuvojen kiiyttHjiit kuuluvat liikennevakuutuksen
piiriin, jonka kautta korvataan liikenteessii tapahtuvat henkil<i-
ja omaisuusvahingot.

Lain s2iiittimdn sosiaalivakuutuksen lisiiksi on laajaa ja moni-
puolista yksityistti vakuutustoimintaa. Yksityinen henkiki voi
ottaa henkilcjvakuutukset ja liittAA siihen mycis sairaus- ja tyA
kyvyttcimyyskorvaukset.
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