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Alkus anat

Suomi pei;itti syksyllei 19 7 3 os allistua YK: n elintarvike- j a maata-
lous jeini eston FAO : n tutkimukseen sosiaaliturvaj 5rj estelmien vaiku-
tuksista maatalouden rakenteellisiin muutoksiin Euroopassa. Tut-
kimukseen ottaa osaa 12 maata j a lisHksi en5it;i kansainvdlis iai
j arj esto j;i. Tutkimuksess a pyritaiain vertaamaan sos iaaliturvaj;ir-
j estefmiH keskendiin sillai penusteella, mik;i vaikutus niil15 on o1-
lut maatalouden nakenteellisiin muutoksiin. Eunoopasta saaduista
kokemuksista toivotaan myos ol-evan hyotyd muill-e maail-man maille
niiden kehittaessei maatalousvdestonsH sosiaaliturvaa.

Suomen valtion taholta kai5nnyttiin ElSketurvakeskuksen puoleen sel-
laisen selvityksen laatimiseksi, joka englanninkielisen;i voitaisiin
k5yttaiS Suomen raporttina FAO:n tutkimuksessa. Raportin valmistut-
tua sen katsottiin sisailteivein siin;i mHairin maatalouden j a sosiaali-
turvan kanssa tekemisissH ol-evia piireje kiinnostavaa tietoutta,
etti. El;iketurvakeskus katsoi aiheelliseksi toimittaa raportista
suomenkielisen painoksen ja julkaista sen tutkimussanj assaan.

Tutkimuksessa sosiaaliturva;;irjestelm5t on kiisitetty vansin laajas-
ti. Niihin on laskettu maatalouden Iuopumis janjestel-m;it, ty6voiman
uudel-leenkoufutus ja tydvoiman liikkuvuuden edist.imistoimenpiteet,
j oita voidaan selvimmin pitHei rakenteellisiin muutoksiin tdhtaieivinH
jer:estelminai, sekd sainaus- ja efHkevakuutus, ;otka tutkimuksessa
edustavat sosiaalivakuutuksen alaan kuuluvia sosiaaliturva; Srjes-
te]mi5.

Suomen raporttiin on valikoidusti koottu se tietoaines, j oka vuonna
19 7 4 on oIlut aiheesta kaiytett;ivis s;i. Lahteinai ovat ol1eet j ulkais-
tut tutkimukset, selvitykset ja komiteanmietinnot, tilastot, eri
alo3en asiantuntijoiden ja vinanomaisten haastattelut sekai sanoma-



lehti- ja aikakauslehtiartikkelit. Raportissa on pyr:itty vastaa-
maan niihin kysymyksiin, joita FAO asetti tutkimukseen osal-1istu-
vien maiden kansallisten rapontoij ien vastattavaksi.

Suomen naponttiin ovat sen vij-meistelyvaiheessa tutustuneet Maa- j a
met s litalousmini steri on, Maat i lahal-lit uk sen, Maat al-oust uotta j ain
Keskusliiton ;a Maatalousyrittejien elSkelaitoksen edustajat, joi-
den huomautukset on suunimmalta osaltaan otettu napontissa huo-
mioon.

El-;iketurvakeskuksessa 2 5 . 1l-. 19 7 4

Mangaretha Aarnio
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1. Johdanto

Tdm;i napontin j ohdanto-osa sisSltai;i lyhyen kuvauksen perhepolit ii-
kas s a, sos iaal-ivakuutuks es s a, maatalouden luopumis j airj estel-mis sai
ja er5issH sosiaalitunvaan vernattavissa sosiaalisissa etuuksissa
viime vuosikymmenin5 tapahtuneesta kehityksest5. Osa n5istH etuuk-
sista ul-ottaa piinij-nsH koko vHeston, osa vain maataloudessa tyos-
kenteleveit . 19 6 0 -Iuvun loopuun asti maatalousviieston s os iaalitur-
vaa rakennettiin yhteisil-Iai :enjeste1mill;i palkansaajav5eston
kanssa. 1970-luvulla on siinrytty yhit enemmiin enilliskehityksen
linj aIIe.

1. 1. Penhepolitiikka

Perhekustannusten tasaukseen taiht5eiv5t sosiaalitunvan muodot kat-
tavat koko vaieston, maatalousv5eston ol-1essa samoissa jdnjestelmis-
sei palkansaajien kanssa. Yhteiskunnan taholta perhepoliittiset
tukitoimet al-oitettiin vuonna 19 37, j oIloin ryhdyttiin maksarnaan
aiit ivs avustuks ia (aitiyspakkauksen tai nahasumman muodossa) v;ih;i-
varaisille perheille. Vuonna 1949 ne laajennettiin koskemaan kaik-
kia synnyttHji;i tulotasosta riippumatta. Vuonna 1943 alettiin mak-
saa erheli s 55 suurilapsisille, vdheivanaisill-e per:heille. Perhe-
lis;ijHrjestermai, samoin kuin vuonna lg 6l keiyttoon otettu enit IS-
lapsilis a-1 einjestelmd (joka koski erityistai taloudelt-ista tukea tar-
vitsevia lapsipenheitH), kumottiin vuoden l-974 hein;ikuussa. Naiiden
kahden jarjestelmHn etuudet korvattiin korottamall-a lapsilisiS ja
lapsen hoitotuen m;i5riH. Laps ilisailaki on per5is in vuodel-ta 194 B .

Teim5n lain penusteella maksettavia etuuksia on pidettHvd nykyisten
penhekustannusten tasausj.irjestelmien p;ieimuotona. Lapsil-isHai mak-
setaan jokaisesta a1l-e l-6-.ruotiaasta lapsesta: DorFdstettuna lap-
sen i5n ja j;in3estysluvun mukaan. Viimeisin k;iytt6on otettu perhe-
kustannusten tasausmuoto on l-apsen hoitotuki, jota ryhdyttiin mak-
samaan vuonna 1970 erityisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa oIe-
vista lapsista.

Perhekustannusten erityistasaukseksi voidaan katsoa kodinperusta-
mislainat (vuodelta 1944), ve::ohelpotukset lapsista (vuodelta 1924)
j a v;ihaivaraisille perheill-e maksettava l-aps iperheiden asumi stuk i
(vuodelta 1953). Kodinperustamislainoja ei ole kuitenkaan katsottu
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tanpeelliseksi my6ntaiai enaid vuoden 19 5B j51keen. Lapsiperheiden
asumistuki ei ole kovin merkitt5v5 maatalousvlieston kannalta, koska
sitai maksetaan vain vuokra-asunnoissa asuville eivatkd ne oIe ta-
vallisia maaseudulla. Sita vastoin lapsista annettavat verovHhen-
nykset ovat tarkeita myos maatal-ousv5estolle.

Penhepolitiikkaan kuuluu myos vuonna 1973 voimaantullut laki l-asten
p5iv5hoidosta, jol1a t;ihdeitS;in valvottuun alle kouluik5isten lasten
p5iv5hoitoon joko kunnallisessa tai yksityisessii laitoksessa taikka
penhehoidossa. KaiytHnnossS uusi paiiv5hoitojairjestel-md ei ulotu
maat alous vaiestSon .

Yleisesti ottaen voidaan todetar ettai tapsista maksettavat sosiaal-i
turvaetuudet ovat olleet varsin tHrkeite maatalousv;ieston tulota-
so1le, varsinkin koska nHihin pHiviin asti lapsiluku maanvitjelije-
perheiss;i on ol-lut keskimaiSrin suurempi kuin muissa ammattiryhmissd
Viime vuosina tilanne on kuitenkin elinkeinorakenteen muuttumisen
myot5 nopeasti saanut toisen muodon. Lasten lukum;i5rH maaseutuper-
heissH on v5hentynyt samal]a kun maatalousvHeston osuus koko vdes-
tostS on voimakkaasti alentunut.

1.2. Sosiaalivakuutus

Panin viime vuosikymmenen aikana sosiaaliturvaa on voimakkaimmin
kehitetty nimenomaan sosiaalivakuutuksen alalla. Varsinkin sai-
naus- ja eleikevakuutuksessa tehdyt parannukset ovat merkinneet hy-
vin paljon sekH maatalousvaieston ett5 kaikkien muidenkin vitesto-
ryhmien sosiaalisen turvallisuuden kehittymiselle.

1.2.L. Sairausvakuutus

Sairauden j a raskauden aiheuttamia kustannuksia tasaava sairausva-
kuutusiSrjestelm5 otettiin k;iyttSon kahdessa vaiheessa: vuosina
1964 ja 1967. Yleisen5 jarjestelmain;i sairausvakuu-[us kattaa koko
vHest6n. Sainausetuuksiin liittyy myos vuonna 1912 voimaantullut
uusi kansanterveyslaki, loka tehostaa enityisesti kuntatasolla ta-
pahtuvaa terveydenhoitoa. Vuoteen 1979 mennessH kuntien terveys-
keskuksissa tullaan kansante::veys lain vaikutuks esta s iirtym;i5n le-
hes maksuttomiin terveydenhoidon palveluksiin.
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1.2.2. EI;ikevakuutus

Maatalousviiestdn, samoin kuin muidenkin v;iestoryhmien, l-akisei;itei-
nen el5ketunva koostuu peruselaikkeet takaavasta kansanel;ikkeest;i
j a sitai t;iydentatvtist;i aktiivia j an ansiotasoon perustuvasta tyoelak-
keestS.

Svytinki eIi kiinteistdeleike. Ennen lakis;i;iteisten elaike j arj e st e1-
mien penustamista maatalousvliestdn vanhuuden toimeentuloturva riip-
Pui l-5hes yksinomaan syytinkijHrjestelystei. Kaiyt5nndssH syytinki
muodostuu siten, ett;i tilan jatkaja (tavallisimmin perilLinen) si-
toutuu maksamaan l-uovuttajalle elinaikaisen etdkkeen tilalta joko
osana tilan kauppahintaa tai yksinomaisena korvauksena til-asta.

Kansanel;ikeianiestelmai. EnsimmHinen lakisHaiteinen koko v;iest65
j a samalla maatalousv5estS.i koskenut eleike j Hr j estelmH oIi kansan-
elaike j airj estel-mH, j oka tuli voimaan vuonna 19 3 9. Ta116in j 5rj es -
tel-mai penustui s;iaistaimisperiaatteelle siten, ettti l okaisen l-B

vuotta taiytt5neen o1i maksettava vakuutusmaksuja henkilokohtaisel-
1e ti1il1een. Elaikkeen suuruus maieir5ytyi maksettu j en vakuutus-
maksujen mukaan. Vuonna 1952 jerjestelmS;i tHydennettiin vanhuus-
avustuksitla a vuonna 1955 tvdkyvyttdmvysavustuksilla.

KansanelSkejHnjestetmai uusittiin perusteellisesti vuonna 1957, jol-
Ioin sHHstaimisperiaatteesta luovuttiin j a otettiin k;iytt66n osit-
tain tasasuuruiset, osittain elSkeaikaisista tuloista ja omaisuu-
desta riippuvat e15kkeet. THmHn jailkeen kansanelSkej;irjestelmd5
on jatkuvasti parannettu uusia etuuksia IisHAmSlIS ja entisten meiS-

riai korottamalla. Vuonna 1964 ryhdyt tiin maksamaan avuttomuuslisra
tydkyvyttomyyseleikkeensaaj ill-e j a vuonna 19 6 5 myos vanhuuselSkkeen-
saajille. Vuonna I966 etuuksiin Iis;ittiin tukilis;i erityistei ta-
loudellista tukea tarvitseville elHkkeensaajille, vuonna 1969 per-
he-el;ikkeet sek5 vuonna 1970 asumistuki a lapsen hoitotuki. Vuonna

j

j
1971 alettiin maksaa tydttomyyseleikkeit;i sek;i enillisen lain perus-
tee11a nintamasotilaselaikkeit;i i a -lisi;i. Vuonna 197 4 lapsikoro-
tukset ulotettiin koskemaan kaikkia lapsia huoltavia kansanelSk-
keensaajia. Aikaisemmin niita maksettiin vain tuloharkintaisia
e1;ikkeit5 saaviIIe.
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Maatalousynittej ;ielaike j airj estelm;i . Yks ityises s5 tyosuhteessa oIe-
vat palkansaajat saivat lakisH";iteiset aktiiviaS an ansi-oihin penus-
tuvat tyoel5kkeet vuonna 19 62 . Julkise1la sektonilla ansioel-5ke-
tunva o1i otettu k;iyttodn jo p,lljon aikaisemmin. Maatalousynitteje
ja muut itseniiiset ynitt;ijait strivat omat ansioelSkel-akinsa vuonna
1970. Seuraavana vuonna eISke-'etuuksiin, vanhuus-, ty okvvyttomyys-
j a per.he-ellikkeet, lisaittiin !yottdmyyseleikkeet j a eI;ikkeisiin mak-
settava lapsikonotus. Ta116in myds luovuttiin maatalousyrittaijien
vanhuu s e l-iikkeen puo litt ami- s est a tyontekoa j atkavalt a e l-likkeens aa-
jalta. Vuonna 1973 tydkyvyttdmTyselaiketurvaa panannettiin siten,
ettd eleikkeit;i nyhdytti-in maksalnaan my os osittaisen tVokvvvttomvv-
den perusteella. Vuonna 1974 k<>notettiin ellikkeen vuosittainen
ka::t tumi skenroi n puol it oi s t ak en1: ai s eks i, j o1loin enimmaiisel5kkeeksi
tulee 60 e, yritteij;itulosta entisen 42 eo i!\ asemesta. THm;i korotus
tulee voimaan heiniikuussa 1975. Kaikki n;imai 1970-Iuvu1l-a maanvil-
jelijdiden ansioeliikkeiden parannukset tehtiin samanaikaisesti
palkansaaji-en ansioel5kel-aeissa tehtyjen vastaavien muutosten kanss

Maatalousyritt5jHt voivat saada trnsioeliikettei muunkin kuin oman

ansioel;ikelakinsa penusteell-a. \/a::sinkin pienviljelijeit ovat ylei-
sesti osan vuotta ansiotydssli til.an u1kopuo1e1la, j otloin he kuu-
luvat palkansaajien tyoeLaikelakien alaisuuteen. Tavallisimmin tal-
loin on kyseess;i Lvhytaikaisissa ty osuhteis sa ol-evien ty6ntekiieiin
e 1;ikelak i jonka piiriin kuuluvat tyosuhteet maa-, metsH-, satama-
j a rakennusaloilla.

L. 2, 3. Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on peraiisin jo vuodelta 1895, mutta se kattaa
pakollisena vain palkansaajat. Maatalousyrittajet, samoin kuin
muutkin itsentiiset yrittaij.tt, voivat ottaa itselleen vapaaehtoi sen
tapatunmavakuutuksen. Maatalousvair:ston keskuudessa vakuutusten
ottaminen ei kuitenkaan toistaiseksi o1e tu1lut kovin yleiseksi,
si1lai vain I0 eo rrrddtalousyrittejist;i on t5115 hetkella tapaturma-
vakuutuks en pi inis s;i .

L.2.4. Tydttomyysvakuutus ja tydvoiman liikkuvuuden edist5minen

Tydttomyyden pe::usteella maksetaan etuuksia kahdesta eni l5hteest5;
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t 6tt savustuks ia ammattiliittoj en yhteydess;i toimivista tydt-
tdmyyskassoista j a tydttomyvskorvauksia julkisista vanoista niille
Sotka eivHt ole tyottdmyyskassojen jaiseni;i. Maatalousy::ittejet
voivat monissa tapauksissa saada vain tyottomyyskorvauksia, koska
yrittei j inH heillei ei o1e omi a tydttdmyyskas so j a . K;iytHnnds sii
t yott6myyskonvauks iinkin ovat oi keutettuj a maatal-ousyrittai j istai
vain pienten tilojen haltijat, koska tilan kooll-a on vaikutusta
tyottomyyskorvauksen saantiin. Tydtt6myyskonvauksia on maksettu
vuodesta 19 59 lahtien. Nykyisin voimassaolevat mHairaiykset s iseil-
tyvait vuonna 1972 voimaantulleeseen tyollisyyslakiin. Tyottomyys-
avustuksia koskeva ensimmdinen laki on jo vuodelta 1917.

Tydvoiman liikkuvuutta pyritai;in edisteimaiain sek5 tyonveilitystoimin-
nan ettei siihen lSheisesti liittyvien l-iikkuvuusavustusten avulla.
NHmH j er j estelyt ulottavat piiniins 5 koko vaieston. Tyonveilitys
siirnettiin vuonna 1961 valtion hoidettavaksi ja koko maan katta-
vaksi. Sita ennen tydnv;ilitystei oli hoidettu kunnallisena j;injes-
teImdn5. Liikkuvuusavustuksia on maksettu vuodes'ta 1964.

1. 3. Maatalouden luopumisje::;estelm5t

Maatalouden luopumisjHrjestelmi;i alettiin rakentaa 1960-luvun Io-
pulla. Ensimm5inen luopumisjenj estelm5 oli pellonvaraus jenjestelmli,
joka tuli voimaan vuonna 1969. Vuonna 1974 otetti-in kaiyttoon luo-
oumisel;ike- i a luooumiskorvaus i 5ni e stelmH t s ekEi Maatalousyrittaij ien
elSkelain etuuksia taiydent;iv5t sukupolvenvaihdosel.ikkeet. Alku-
vaihee s s a luopumi se 15ke j ain j es teImH j a s ukupolvenvaihdos et5kej 5r-
jestetm;i ovat voimassa v;iliaikaisesti kol-men vuoden ajan vuoden
1976 loppuun asti. Site vastoin luopumiskonvausjarjestelm5 on
alunperin sSSdetty pysyveiks i . Neille j ar j estelmillai sukupolven-
vaihdos el.ikett;i lukuunott amatt a pyrit5ain s upist amaan maataloustuo -
tantoa :a kaikilla parantamaan maatal-ouden rakennetta sekH tehosta-
maan maatalouden j Snkiper.sistaimist;i.

1.4 |luita maatalousv5eston sosiaalisen aseman panantamiseen tah-
tai;iviei toimenpite ita

Koulutus. Maataloudesta vapautuvan tyOvofman uudell-eenkoulutust a

suoritetaan y1eisil1;i tyollisyysammattikursseilla, j oita on valtion
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toimesta janjestetty vuodesta 1966 IShtien. NHmH ovat yleisiai
kunsseja, Sotka on tarkoitettu kaikille uudell-eenkoulutuksen tan-
peessa olevilLe ammattialasta niippumatta. Maatalouden ta enn S-

koulutusta j 5rj estetei;in maatalousalan oppilaitoksissa j a kahdessa
tata tankoitusta varten pe::ustetussa koulutuskeskuksessa.

Vuosilomat ia si i ai suudet . Maatal-ousvdesto p Seis i laki s eitit e l-s en
vuos iloman piiniin vasta vuoden 1974 alusta. Alkuvaiheessa vuosi-
loma koskee kanjataloustiloja ja on ainoastaan kuuden pHivain pi-
tuinen. Viljelijai saa loman ajaksi kunnan palkkaaman lomittajan.
Viljelijai1le lomitta;a on ilmainen. Maatalouden vuositomajHnjes-
telm5n kustannuksista vastaavat valtio ja maatal-ousel-inkeino yh-
dess5.. Ennen nykyisen vuosilomajairjestelmiin kHyttddnottoa maata-
l-ousvtiestd saattoi saada lomaa ainoastaan maatalous jar^jestdj en
vapaaehtoisesti organisoiman lomittaiai atri estelmtin avu1la , joka ei
kuitenkaan ollut riittava ratkaisu maatalousvlieston lomakysymykseen.
Kunnallisen kodinhoitajatoiminnan kautta maatalousvaiestd on muiden
vaiest6ryhmien tavoin voinut vuodesta 1950 lehtien saada tilapHistd
kotiapua sai::auden, raskauden, ylinasituksen tai muun vastaa-
van syyn vuoksi. Vuodesta 1961 l;ihtien on valtion varoista kustan-
nettu suunten perheiden aiideille lomia sosiaalisin penustein. Teim;i

toiminta koskee peniaatteessa kaikkia ;iite j ai.

Sosiaatisia erityistoimenpiteita. Sosiaal-isena enityistoimenpitee-
nii panannettiin Pohjois- ja It5-Suomessa asuvien asutustilal-listen
toimeentufoa vuonna 1973 antamalla maksuvapaus e:r.iistei asutusluo-
toista. Maksuvapaus koskee pientiloja, Soita o1i muodostettu toi-
sen maailmansodan j;ilkeen p;iSosin rintamamiesten ja luovutettujen
alueiden siirtol-aisten asuttamiseksi. Jo vuodesta 1958 l5htien on
n;iilIe tiloille annettu huollettavien l-asten perusteella ns. vapaa-
vuosia asutusluottojen vuotuismaksujen takaisinmaksusta. Kahdesta
alle 16-vuotiaasta lapsesta on mydnnetty yksi vapaavuosi ja jokai-
sesta seuraavasta yksi vapaavuos i l-is;i5. Maatalousvaiestdn sos iaa-
lisen aseman panantamiseen taihtai;ivatt osaltaan my os pinta-alalis;it,
joita on vuodesta 1962 l;ihtien maksettu valtion varoista pienille
tiloill-e erityisenei sos iaalisena j a maatalouspoliittisena tukena.
Pinta-alalis5ai saavat kaikki tietyn pinta-alanajan (L2-20 ha,
rj-ippuen siita missS osassa maata tila on) alapuolelle j Saiv;it tilat.
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2. Maatalousveiestdn nykyinen sosiaalitunva

2.1. l{aatalouden luopumisj;injestelm;it

2 ,l . L. Pe l lonvanaus j ein j e st e lm5

Pellonvanaus jenjestelmii on ensimm5inen Suomessa toteutettu maatalou-
den luopumis jdnjestely. Pellonvaraus jainj estelm;ille on ominaista,
ettei pelto pysyy edel-leen luopujan omistuksessa, mutta t;imd sitou-
tuu olemaan vil j elemette s itH . Jdr j estel-mtin k;iyttoonoton t;irkein
syy oIi maataloustuotteiden liikatuotanto ja enityisesti maitota-
loustuotteiden vaikea mankkinointitilanne. Taiss;i tilanteessa kat-
sottiin, ettit tehokkaimmin maatalouden kokonaistuotannon kasvuun
voidaan vaikuttaa kaventamalLa maatalouden tuotantopohjaa.

Pel-Ion kHyton rajoittaminen pe:rustuu viljelij;in ja valtion vailiseen
vapaaehtoiseen sop imuks een joka koskee koko tilan peltoalaa. Kol-
meksi vuodeksi kernallaan teht5vH sopimus uudistetaan automaatti-
sesti kaksi kentaa, ellei viljelija puna site. Vuodesta I974 leh-
tien viljelijei voi irtisanoa sopimuksen myos kesken sopimuskauden.
Junidisilla henkiloille (yhtiot, osuuskunnat, yhdistykset, sri;iti6t
jn".) sopimuskauden pituus on kuusi vuotta.

Maan hallitus voi pei;itt5H, missH laajuudessa pellonvanaussopimuksia
vuos ittain tehdeiain eni os is sa maata. Niilla alueilla , j oil1a sopi-
musten tekemistei on ::aj oitettu, etusi j a on annettu vilj e1i j 6i11e,
joiden kanssa sopimusten tekeminen iHn (etusija 55 vuotta t5yttei-
nei1Ie), heikentyneen tyokyvyn tai muun henkil6kohtaisen syyn vuoksi
on enityisen per-usteltua.

Vuosikonvaus ensimmdisten 14 hehtaanin osalta on 275 flk, seu::aavien
osal-ta 220 mk ja sen j;ilkeen kultakin hehtaani1ta 165 mk
maksetaan korvausta 16 5 mk hehtaarilta.

Kaikki tai osa pelloista voidaan metsittae jos esim. peltojen syn-
jaiinen sijainti, maan laatu tai soveltumattomuus lisdmaaksi puol-
tavat sita. Metsitett;iv;in alan on ol-tava v5hint;i5n kaksi hehtaania.
Osa metsityksen kustannuksista suonitetaan valtion varoista. Met-
sitetyst;i pellosta maksetaan pellonvarauskorvausta 15 vuoden ajalta.

7 hehtaanin
Yhteisdille
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Ereiin edellytyksin on pellonva::austiloilla sallittua pit;iei er:.iit;i
kotiel;iimi;i r or. hevosia. Samoin on mahdollista tuottaa puutanha-
ja kasvitanhatuotteita tietyssai laajuudessa myyntiS varten. Manjo-
jen ja hedelmien viljely5 ei ole najoitettu. Sopimuksen tehnyt
vil j eli j;i voi asua edelleen tilal-Iaan .

Pellonvaraus jairjestelm5 on ol-Iut kaiytossd kuuden vuoden ajan, j oten
sen vaikutuksista on jo saatavissa tietoja. Jdrjestelmain toimeen-
panosta vastaavassa Maatilahallituksessa tehtiin vuonna 1973 pel-
Ionvaraussopimuksia koskeva selvitys, j osta esitetSSn tul-oksia
jAljemp5nai fuvussa 3. 1.1.

2.1.2. Sukupolvenvaihdosellike

SSSnnoks et sukupolvenvaihdos elSkkeest;t s is ;iltyvait Maat alousynitta-
jien elSkelakiin. Alkuvaiheessa sukupolvenvaihdosel-aikejarjestelm5
on voimassa vHliaikaisesti vuoden l-976 loppuun. Sukupolvenvaihdos-
eliike maksetaan 60-64-vuotiaall-e miespuol-ise11e j a 55-64-vuotiaalle
naispuoliselle vi1je1ijei11e ja viljelijan vaimo11e. LisHedellytys
on: ett;i luopuja ei saa kansanelSkkeen tyokyvyttOmyyselskettai eik;i
I'{aat alous yritt;i j i en e laikelain mukai sta t ;iytt ;i tyokyvytt omyy s el;i -
kett5. Luopujan edellytetSSn velittdmaisti ennen luovutusta asuneen
tilall-a j a vil j elleen sitei vaihint5Sn viiden vuoden a j an saaden s ii-
t;i p;tHasiall-isen toimeentulonsa.

Luovutettavan tiLan edeLlytetai;in olevan j atkamiskelpoinen s iten,
ett;i sen sHilyttaiminen maataloustuotannossa on tankoituksenmukaista
ja ett5 uusi viljelijai penheineen voi saada tilalta toimeentulonsa.
Seudun yhdyskuntarakenteen tai vHestdn s;iilyttaimiseksi taikka muusta
siihen vernattavasta erityisestai syystai katsotaan jatkamiskelpoi-
seksi viljelmH, jolta uusi iseintei pe::heineen voi saada p5aiasial-
Iisen toj-meentulon. Lievempi kaiytainto jatkamiskelpoisuuden anvioin-
nissa tul-ee kysymykseen Poh jois-Suomessa ; a muilla kehitysalueilla.
Til-a on luovutettava kokonaan ja luovutus on tilakohtainen siten
ettai luopujan on lopetettava maatalous pysyv;iisesti kaikilla omis-
tamillaan tiloill-a. Luopuja voi jattae itselleen asuntotontin ja
sel-veisti enill-isen metsaitilan .

Luovutuksensaa J ana tul-ee kysymykseen ammattitaitoinen nuorempi lehi-
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sukulainen, jonka on sitouduttava pit5mri;in tila omistuksessaan ja
hanjoittamaan si1I;i maataloutta v5hintS;in viisi vuotta elaikkeen aI-
kamisesta. Kauppahinnan tilasta voivat myyja ja ostaja sopia va-
paasti keskentiain. Kauppaan voidaan liittea myos syytinkisopimus.

Sukupolvenvaihdos el-iike muodos t uu perusmHiinatstli ia Iis;iosasta. Pe-
rusm5iir5 on samansuuruinen kuin Maatalousyritteijien elSke1ain mu-
kainen t5ysi tydkyvyttdmyysel;ike. Lisiiosa on kansaneliikkeen penus-
osan ja tHyden tukiosan yhteismS;ir-ai halvimmassa kuntanyhm5ssS.
E15ke on sidottu palkkai-ndeksiin j a on venonalaista tuloa. El-tike
l-akkaa luopuj an t5ytt;iessH 6 5 vuotta, kuollessa tai ryhtyessei j 51-
leen hanjoittamaan maataloutta.

2 .L,3. Luopumisel;ike j 5n j estelmei

Samoin kuin sukupolvenvaihdosel-iike myds luopumisel-aike on alkuvai-
heessa voimassa vdl-iaikaisesti vuoden 1976 loppuun. Luopumiselaike
maksetaan 55 vuotta tdyttHneelle maatilan viljelyst;i luopuvalle.
Vaimolle ei ole as etettu ik;ina j aa , j os 1uopu3 a on mies . Peiinvastoin
kuin sukupolvenvaihdoselSkkeen kohdalla tydkyvyttOmyyselSke ei ole
esteenai luopumisel.ikkeen saamisell-e , j oskin se v5henteiei el-Hkkeen
maiSnHA. Luopujan edellytet;i5n asuneen tilaIla valittom5sti ennen
luovutusta ainakin viisi vuotta tilaa viljell-en eikai luopujan tu-
lot muusta kuin maataloudesta saa oIla huomattavat. Viiden vuoden
asumisaikaan lasketaan mukaan mahdol-linen pellonvanaussopimuksen
voimassaoloaika. Luopumisen on edistettaiv5 tarkoituksenmukaisten
maatilojen muodostumista tai supistettava tuotantoa. El1ei kauppa
teiytS naiitat ehtoja, ei luopumisel;ikettei makseta.

Luovutettavan til-an tulee oll-a v5hint;iain kaksi muunnettua peltoheh-
taaria, josta ainakin yksi hehtaani peltoa. Hehtaari-m5;in5ist;i yle-
najaa tilan koolla ei o1e, mutta el5kettei laskettaessa otetaan huo-
mioon vain 15 hehtaaria. Tilasta voidaan luopua kolmeIla vaihtoeh-
toisella tavalla: 1) Koko tila myydSSn Maatilahallitukselle (val-
tiolIe) tai Iisaialueeksi toiselle viljelij;i11e; 2 ) Tilan petlot
myyd;iein Maatilahallitukselle tai lisaialueeksi toiselle vil j e1i jril-
Ie, mutta metsHmaa jHtetai5n itselle; MetsHmaa tulee teil16in myynti-
ra j oitusten alaiseksi; 3 ) Liseialueeks i sopimaton pelto metsitet;i5n
j a muu pelto myyd;iain Maatilahallitukselle tai lisaial-ueeksi toi-
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selle viljelijdll-e1 Metseimaa voidaan lettaa itseI1e, mutta se tu-
1ee t;il-16in myyntina j oitusten alaiseksi. Jos luopu j a on s itoutu-
nut metsitt5me;in huonon pe1Ion, on tH.main metsityksen tapahduttava
kolmen vuoden kuluessa. Luopuja voi piteiei hal-Iussaan tilan tal-ous-
keskuksen, johon voidaan l-iittea puutanha- ja peltoaluetta kasvi-
ta::hamaaksi. Tilan kauppahinnaLla ei oIe vaikutusta luopumisel;ik-
keen saantiin tai m5;iratHn, joten se on myyjain ja ostajan vapaasti
s ovittavi-s s a.

LuopumiselSke rnaksetaan teiyten;i tai viihennettyn;i. Viimeksi mainit-
tu maksetaan, kun luopuja saa sairausvakuutuksen paiivainahaa vtihin-
taiSn kahden kuukauden ajalta tai kansanel;ikkeen ty6kyvyttomyys-
tai tydttomyysel;ikkeen tai kun h;in tHyttais 65 vuotta. T;iysi el5ke
on BO mk kuukaudessa hehtaaril-ta 5 hehtaaniin asti ja sen ylittS-
v5lt5 osalta 1B mk hehtaai:il-ta enintatHn 15 hehtaariin asti. Jos
el-iikkeensaajia on kaksi, on heid5n yhteinen el-zikkeens;i 50 eo kot'
keampi kuin yksin;iisen ellike, ja jos heita on kolme tai useampi,
on yhteinen elSke 100 eo korkeampi kuin yksinaiisen elaike. Vaihennet-
ty el;ike saadaan siten, ettli t;iydestH elSkkeest;i vlihennet5;in se
Maatalousynittaijien elaikel-ain mukainen elaike, joka J-uopujalle oIi
ehtinyt karttua luopumishetkeen menness;i j a 1is;iksi kansaneleikkeen
perusosan ja t5yden tukiosan surnma halvimmassa kuntanyhm;iss;i.
VHhennetty el5ke on aina v5hint5ein 74 mk kuukaudessa. Luopumis-
eliike on sidottu elinkustannusindeksiin ja on veronalaista tul-oa.

2,L.4. LuopumiskonvausjHrjestelm5

Luopumiskorvaus maksetaan i;ist5 niippumatta tilan omistajall-e, joka
on vetittdmaisti ennen tilan luovutusta asunut ti1a1la ainakin viisi
vuotta vi1jellen site. Teih5n viiden vuoden aikaan lasketaan mukaan
mahdollinen pellonvaraussopimuksen voimassaoloaika sek;i aika, jonka
vuoknaviljelija on viljeltyt tilaa. Maatalouden hanjoittaminen on
lopetettava v5hintai;in kolmeksi vuodeksi.

Luovutettavan tilan peltoalan tulee ol-la ainakin kaksi hehtaania ja
eni-nt5;in 15 hehtaaria. Tila voidaan myyd;i joko Maatilahallituk-
selle tai lisaial-ueeksi toiselle viljelij;i11e. Luopuja voi jettee
k5ytt6onsat tilan talouskeskuksen ja kasvitarhamaan sek;i alueen,
j o1]a on suunempi arvo muussa kuj-n maatalouskHyt6ssii, sekai lisaiksi
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metsen' josta ei o1e saatavissa liseialuekauppaa. Luovutettavantilan on teiytett;ivti maatar-ouden nakenteen panantamisen osar_ta sa_mat edellytykset kuin luopumisel;ikej;inj estelm;iss;ikin.
Kentasuonitteis ena luopumi
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Toistaiseksi koulutustoiminta on otlut enemmdnkin ammati-llista pe-
ruskoul-utusta kuin uudef l-eenkoul-utusta. Taim;i j ohtuu siite, ettei-
v;it kaikki halukkaat ol-e aikaisemmin mahtuneet yleisiin ammatti-
kouluihin.

Tyollisyysammattikurssitoiminnan tavoitteena on taiydennys- ja
uudelleenkoulutus, johon vasta nyt aletaan suuremmassa miiSrin
p55stai. TySllisyysammattikunssitoimintaa harj oittavat T ovorma-
ministeni-o ja Ammattikasvatushallitus yhteistyossS. Tyovoimaminis-
teni-5 val j-tsee sopivat koulutusalat j a oh3 aa oppilaat kursseille
sekai sijoittaa valmistuneet oppilaat tydel5mai5n. Ammattikasvatus-
viranomaiset vastaavat opetuksen suunnittelusta :a toteutuksesta.

Tyollisyysammattikurss itoiminnasta on vastik;iain valmistunut tutki-
mus , j os sa setvitettiin tSmein kurs sitoiminnan merkityst;i s ek5 yh-
teiskunnan ettH koulutukseen osal-listuvien kannalta. Luvussa 3.2,
on tietoja tHstai tutkimuksesta.

Ty6llisyysammattikurssit ovat myds maataloudesta irtautuvan v5eston
kHytossai. T;imHn lisaiksi maatalousv5estd voi tietysti kHyttSS mui-
takin keinoja uudelleenkoulutuksessaan. Neita ovat mm. yleiset
ammatilliset oppilaitokset ja yksityisten tyonantaj ien jer:est;imdt
ammattikurs s it .

2.3. Tyovoiman liikkuvuutta edist5v5t toimenpiteet

Tyovoiman liikkuvuutta edistdv5t toi-menpiteet voidaan j akaa kahteen
ryhmei;in: tydnv;ilitys 3 a lirkkuvuusavustukset. NHmH ovat valtion
tyovoimavinanomaisten hoidossa ja ulottavat piiriins;i koko vHestdn.

Liikkuvuusavustuksina maksetaan matkakustannusten korvausta ja
piiiv;inahaa t yonhakijalle ja hainen perheelleen heid5n muuttaessaan
uudelle paikkakunnall-e. Ty6nhakijal-1a ja h;inen puolisol-l-aan on
mahdollisuus saada nHitH avustuksia myos siIIoin, kun he tekevHt
tutustumismatkan uuteen tydpaikkaan ennen tyosuhteen sol-mimj.sta.
Tyonhakij alle maksetaan lisaiksi muuttokustannusten korvausta asuin-
irtaimiston muutosta aiheutuvien kustannusten peittHmiseksi aina
350 ma::kkaan asti. LisHksi maksetaan alkuavustusta huoltovelvol-
liselle 2 50 mankkaa ja yksin;iisell-e IB0 mankkaa taloudell-isten al-
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kuvaikeuksien voittamiseksi uudella paikkakunnalla. Edelleen mak-
setaan perheavustusta nii-den ylimA.irdisten kustannusten korvaami-
seksi, jotka johtuvat siit5, ett5 penhe mahdollisesti joutuu aluk-
s i asumaan erillai;in. Avustuksen meiainH riippuu huollettavien luku-
maiSn;ist;i . Perheavustusta maksetaan taiys im5ainaiis en;i korkeintaan
kolmen kuukauden ajalta ja puo1e11a v5hennettyn;i enint;itin seuraa-
vien kolmen kuukauden ajalta.

2,4. Sairausvakuutus

Maatalousv;iestd kuuluu yleiseen, lakisai;iteiseen sair:ausvakuutusj;ir-
jestelm;i5n, joka kattaa pakollisena koko v5eston. Sainausvakuutuk-
sen toimeenpanosta vastaa KansanelSkelaitos. Rahoituksesta huoleh-
tivat vakuutetut itse, tydnantajat ja valtio. Vakuutetut maksavat
1,50 penni;i (vuonna 1974) kunnall-isvenotuksessa mlieiraityltei vero-
Hyri1t5. Tydnantajat maksavat 2 eo palkoista. Loput kustannuksista
suonittaa valtio.

Sairausvakuutuksessa korvataan 60 eo vahvistetun taksan mukaisista
l-aiSkeir- i np alkk io i s t a ; LdHkHrin tai muun sainaanhoitohenkilokunnan
maiSrSSmein tai suorittaman tutkimuksen j a hoidon osalta korvataan
75 eo 6 mk ylittaivSlt;i maksun osaltal LaaKarr_n maaraamr-sta laaKKer_sta
konvataan 50 e, ) mk ylittavelta osalta, joskin erH5t lH5kkeet an-
netaan potilaille ilmaiseksil Sainaudesta johtuvat tutkimuksen ja
hoidon kannal-ta tarpeeltiset matkat korvataan 2 r50 mk yIittHvailtH
yhdensuuntaisen matkan hinnan osalta kokonaan. N5ihin sai::aanhoi-
don kustannusten korvauksiin ovat oikeutettu3a kaikki Suomessa
asuvat henkilot iSstH riippumatta.

Sairausvakuutuksesta maksetaan p5iv5rahaa 16-64-vuotiaal1e, j oka
sairauden vuoksi on kykenemHton tekem5Hn tavallista tyotSSn tai
siihen venrattavaa ty6t;i. Peiiv5rahaa aletaan maksaa seitsem5n arki-
pHiv5n odotusajan jailkeen ja sitH maksetaan enintaiain 300 arkipeii-
vailt;i. Paiiv5rahan m55rd on l. 5 0 eo vlimeks i toimitetussa venotuk-
sessa todetusta tyotulosta. Paiiv;irahan vHhimmaiismssrH on yksin;ii-
selle henkilolle 10 mk ja enimm5ismHair:5 38,25 mk (vuonna 197+)1).

1) Tul-otason alhaisuudesta johtuen viljelij;iv5estollai paiiveiraha jaa
useimmissa tapauksissa 10-13 mk:n paikkeille.
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Perheen p;iSasiattisen huoltajan p;iiv5rahaa korotetaan 15 eo huollet-
tavan puolison osaLta ja 10 e" jokaisesta alle l-6-vuotiaasta Iap-
sestal yhteens5 enint5ain 50 eo . Aitiysrahaa maksetaan 174 arkipaii-
vailt5 j okaiselle synnyttSS HIle. Aitiysrahan suursuus on sama kuin
peiivHnahan. PHivei::aha ja Sitiysnaha ovat ve::otonta tul-oa.

Sairausvakuutus koskee Suomessa avohoitoa. Sairaalahoitoa tasataan
yhteiskunnan taho1ta tuntuvasti. YleisissH sainaaloissa potilas
maksaa saman hoitop;iiv;imaksun (10 mk/v::k), joka sis;ilt5ai kaiken
sairaalassa annettavan hoidon. Tietyiss;i sainauksissa potilas saa
sainaalahoidon il-maiseksi. Kunnallisissa tenveyskeskuksissa ker:ta-
kHynti maksaa 3 mk. Vuoteen 1979 menness;i tenveyskeskuksi-ssa tul-
laan siintym5Sn suurelta osin i-Imaispalveluihin.

Yleinen sairausvakuutusjHrjestel-mH on tuntuvasti tasoittanut maa-
talousviieston samoin kuin muidenkin viiestoryhmien sairastamiskus-
tannuksia. THmH k5y ilmi Kansanel5kelaitoksen yhteistyossH Laa-
kintdhatl-ituksen kanssa vuosina 1964 ja I96B suorittamista koko
maan kattaneista haastattelututkimuksista, joissa selvitettiin sai-
rastavuutta, sairaanhoidon kustannuksia ja laiaikintHpalvelusten
keiytto5 ennen ja jeilkeen sainausvakuutuksen kaiyttoonottoa. Lu-
vussa 3.4. tarkastellaan leihemmin n;iiden tutkimusten tuloksia.

2,5, ElSkevakuutus

2 . 5 .1. Syytinki eli kiinteistoelSke

Syytinki on vie15 edelleen yleisesti kHytetty ja samall-a varsin
kHyttokelpoinen elSkemuoto sukupolvenvaihdostapauksissa. Tilan
saaja ja luopuja sopivat t5ysin itsen5isesti ja yksilollisesti syy-
tingin suu::uudesta. Lakisai;iteiset elSkkeet j a uudet luopumis jHr-
j estelm5t tulevat ilmeisesti vdhent;im;iain syytingin menkityst5 tule-
vai suudess a .

2.5.2. KansanelSkejeinjestelmai

l'laatalousviiesto samoin kuin muukin vHesto kuuluu yleisen, koko
vaieston kattavan lakis;iSteisen kansaneleike j ain j estelm5n piiniin.
Kans ane 15ke j airj e st e lm;in toimeenpanosta huol-ehtii Kansanelaikelaitos .
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Elaikkeet kustannetaan siten, ettii
nallisverodyr-iltai ja tydnantal at
Loput tanvittavasta rahoituksesta

vakuutetut maksavat 2 penniei kun-
4.25 eo palkoista (vuonna 1974).
tulee valtiolta ja kunnilta.

KansanelSkej airj estelmS.stai maksetaan vanhuus-, tydkyvyttomyys-,
tydttomyys- 3a perhe-elaikkeitai sekH lisaiksi hautausavustusta j a
lapsen hoitotukea VanhuuselSke maksetaan 6 5 vuotta t;iyttiineelle
miehelte j a naisel-le ; Yks ineiinen, pienituloinen nai-nen voi saada
tuloha::kintaisen el;ikkeen jo 60 vuoden iaiss;i. Tyokyvyt t omvv s e lai ke
malcsetaan alte 6 5-vuotiaalle ammatif lisest i tyokyvyttomSl-le henki-
l-o1le. Elaikkeen saa aina sokea, liikuntakyvyton tai muuten toisen
henki16n jatkuvan avun ta::peessa oleva. Tydttomy vselSke maksetaan
60-64-vuotiaall-e, joka 52 viimeisen viikon aikana on saanut tydtto-
myysetuutta v5hint5ain 200 pHiveilt.i. Lapsen hoitotukea maksetaan
alle 16-vuotiaalle lapselle, joka sair:auden, vian tai vamman vuoksr
on ainakin kuuden kuukauden ajan erityisen hoidon tai kuntoutuksen
t anpees s a. Hautausavustusta suoritetaan vakuutetusta, joka on saa-
nut omaa kansanel-iikettH v5hemmsltei kuin vuoden ajalta. Perhe-
eleikett5 maksetaan kaikille naisleskille kuuden kuukauden ajal-ta
miehen kuoltua, jos leski oli edunjattejHn kuollessa all-e 65-vuotias
ja hainell5 on huollettavanaan al}e 16-vuotias lapsi tai avi-oliitto
oIi solmittu ennen miehen 60 vuoden ikee. T5main kuuden kuukauden
j;ilkeen e1;ike maksetaan , j os l-eske115 on edell-een huoll-ettavanaan
a1le 16-vuotias lapsi tai leski oti miehen kuollessa 40-59-vuotias
ja avioliitto oli jatkunut kolme vuotta ja se oli solmittu ennen
miehen 6 0 vuoden ikae. Laps i saa el-5kkeen, j os h;in on alle 16-vuo-
tias, tai l-6-21-vuotias, jos hHn jatkaa opiskeluaan. Leskelle voi-
daan antaa koulutustukea sellarsen uuden ammatin opettelemiseksi,
j oka antais i h;ine1le toimeentulon .

Kansanelaikkeenli maksetaan kaikille samansuuruinen perusosa' ja sen
lisaiksi tukiosaa, j onka m5air5 ri ippuu tul-oista j a omaisuudesta sek;i
asuinpaikasta. T;im5n IisHksi voidaan maksaa erityisen taloudetl-i-
sen tuen tarpeessa ol-evilIe edelleen tuloharkintaista tukilisS;i ja
sen ohessa asumistukeaf) . B0 vuotta taiyttHneelle tai sokea11e,

1) Useimmissa tapauksissa asumistukea ei makseta omassa asunnossa
asuvi1le, josta syystii maatalousvaiesto ei yleensH paiaise siitd
os aIlis eks i .
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liikuntakyvyttdmSlle ja avuttomalle maksetaan tasasuuruista apu-
lisaiai. Tasasuuruista hoitolisaid maksetaan B 5 vuotta taiyttHneelle
taikka toisen henkildn jatkuvaa hoitoa 3a valvontaa tanvitsevalle.
Jokaisesta all-e 16-vuotiaasta lapsesta maksetaan perusosaan tasa-
suuruinen lapsikonotus. Penhe-el-Hke m;ieir.iytyy ensimm;iisen kuuden
kuukauden aikana samoin kuin muutkin kansanelSkkeet, mutta sen
jSlkeen se muuttuu tul-ohankintaiseksi niille 1eski11e, joi11a ei
ole huollettavanaan 1asta. Jos l-eskel-l-;i on huollettavanaan laps i,
hain saa perusosan ja sen lisHksi tulohankintaisia elHkkeen osia.
Orvon elaike on 20 e, (t5ysor:von 40 eo) leskeneliikkeen penusosan j a
t5ysim5eiratisen tukiosan summasta. Kaikki kansanel5kkeet ovat
verottomia.

2. 5. 3. l.laatalousynittajHetHkejHrjestelm5

Maatalousyrittdj ien eI;ikelaki kattaa pakollisena 1B-64-vuotiaat
maatalousyritt5j;it (yrittajat ja heid5n aviopuolisonsa) sekai heidain
palkalliset perheenjlisenensH, j oiden ynitt;ij;itoiminta on j atkunut
veihinteieln nel j;i kuukautta, j oiden tyotulo ylittea tietyn alaraj an
(n. 800 mk vuodessa vuonna 1974) ja joiden til-an pinta-ala on vd-
hintS5n kaksi hehtaaria. Maatalousyrittale voi ottaa vapaaehtoi-
sen el;ikevakuutuksen, jos tilan pinta-ala on alfe kaksi hehtaaria
tai tyotulo alle vaaditun najan. Laki ulottaa piir.iinsei myds po-
::onomistajat ja ammattikalasta;at. Lain toimeenpanosta vastaa
Maatalousyritt5 j ien el;ikelaitos . Maatalousyrittei j ait maksava t va-
kuutusmaksuina 2.76 - 6.9 eo (vuonna 1974) tyotutostaan. Valtio
maksaa aina v5hintaiein puolet kaikista elSkemenoista ja sen lisaiksi
sen osan el-Skemenoista jota vakuutusmaksut eivHt kata.

El-aikkeinai maksetaan vanhuus-, tydkyvyttomyys-, tydttdmyys- j a perhe-
elSkkeit;i. Vanhuusef eike maksetaan 6 5-vuotiaalle henkiloll-e. Lyv

kvvvtto myys el5ke maksetaan sek;i tdyden ettA osittaisen tydkyvytto-
myyden perusteella; teiysi tydtcyvyttomyyselSke edellyttd5 tyokyvyn
alenemista 3/5 :11a ja osittainen 2/ 5:\l. a. Tyott6myysel;ike maksetaan
samoilla ehdoil-l-a kuin kansanelai.kkeessH.. Penhe-e1;ike maksetaan nais-
leskelle jonka avioliitto o1i solmittu ennen miehen 65 vuoden ikaa
ja leskelle jHi huollettavaksi penhe-el;ikkeeseen oikeutettu lapsi
tai leski oli miehen kuollessa t5ytt;inyt 40 vuotta ja avioliitto
oli jatkunut vaihintaiSn kol-me vuotta. Lapsi saa elaikkeen, j os h5n
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on al-le 1B-vuotias tai lB-2I-vuotias mutta tyokyvyton. Lesken
el-;ike lakkaa, kun h;in solmii uuden avioliiton, mutta tail16in h;i-
ne11e maksetaan kertasuonituksena kahden vuoden Ieskenel5ke.

EIaKKeen maara rI]- ppuu vakuutetun tyotulosta ja vakuutusvuosien
lukumeiSr;ist5. Tyotulo maiSrdtai;in vilj elmiin pinta-alan mukaan, j ota
laskettaessa otetaan huomioon eni-nteiHn 42 hehtaaria. EleikettH
ansai-taan I eo tyotulosta vuodessa. Heinaikuusta 197 5 l5htien e15k-
keen kanttumisprosentti nousee 1.5 eo :ksi, ; o11oin tavoite-eteik-
keeksi tul-ee 6 0 eo tyotulosta. .LJ_aKKeen van].m]Ira]_ smaara nousee nv-
kyi-sestai 22 eo!sta 33 e,:iin vuonna 1975. Tyokyvyttomyys- ia tVotto-
myyselSke vastaavat 6 5 vuoden iaissei maksettavaa vanhuuselSkettai.
0sittaisen tydkyvyttomyyden perusteella maksettava el-5ke on puolet
tHydestei elatkkeestii , kui-tenkin vaihintS;in 19 +o tyotulosta. La
korotuksena maksetaan vanhuus-, t yokyvyttomyys- j a tydttomyysel;ik-
keisiin 20 eo elskkeest5 yhdestai aIle 1B-vuotiaasta lapsesta j a 40 eo

kahdesta tai useammasta. Perhe-el;ike m55n5ytyy vakuutetun saaman
el-Skkeen tai sen tydkyvyttomyyselSkkeen mukaan, johon h;in o1i kuol-
lessaan oikeutettu, ja lisaiksi edunsaajien l-ukum;iairristS. Jos edun-
saajia on kolme tai enernm5n, heid;in el-Skkeensii on yht;i suuri kuin
edunj;itt5 j;tn elaike . Jos heit;i on kaksi , perhe-eleike on 3 / ) edun-
j aitt5j;in elaikkeestai , j a puolet , j os edunsaa j i-a on yks i, olipa hain
leski taikka 1apsi. MaatalousynittalSel;ike on venonalaista tuloa.

Kuten luvussa 1.4. todettiin, varsin usein maatalousynittajat, aina-
kin pienviljelijHt, ovat oikeutettuja myds johonkin palkansaajille
maksettavaan el-;ikkeeseen. Useimmissa tapauksissa kyseessti on tiil-
loin Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien t yont ek i i ei in e lSkel ak i .

Vuosieleike on taimlin lain mukaan l eo (1.5 eo vuodesta 1975) vakuu-
tetun eni vuosina saamien (indeksille korjattujen) palkkojen yhteis-
maiHnaistH. ElSke-etuudet ovat samat kuin Maatalousyritt;ijien el5ke-
laissa.

s l_-
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3. Sosiaaliturvaj;irjestelmien vaikutukset maatalouden rakenteeseen

3. 1. Maatal-ouden luopumis jair; estelmdt

3 .1.1. Pel-l-onvanaus jeinj estelmai

Pellonvanausjein;estel-main ensisijaisena tavoitteena on ollut maa-
taloustuotannon tasapainottaminen poistamalla tilapaiisesti osa
peltoalasta tuotannosta. JHn;estelm;in viitenei ensimmeiisenH. toi-
mintavuotena, vuosina 1g 6g-l-973, sormittiin yhteensii 35 000 el-lon-

1)vanaus soprmusta. Naiiden sopimusten alainen peltoala on Zg3 lg2
ha. Yhteisojen kanssa on tehty 20g sopimusta, peltoalaltaan
4 200 ha, mik5 vastaa hieman alle 10 e, yhteisojen omistamasta pel-
toalasta. Intisanottujen sopimusten maiair"ai on j;i5nyt pieneksi,
vain noin 5 eo : iin .

Vuoden 1973 lopussa pell-onvanausjHnjestelmltn piiniss:L oleva peltoala
oli 9.2 eo rrrdd.r koko peltoalasta (z 520 000 ha, y1i kahden pelto-
hehtaanin tiloil-1a) . Jair j estelm;in painopiste on selv5sti maan poh-
Sois- ja itaiosissa. Etela-suomessa paketoidun pe11on osuus alueen
koko peltoalasta oli vuoden 1973 lopussa 3.9 %, Pohjanmaalla B.B eo,

Keski- ja ltei-Suomessa L2.7 eo 1a Pohjois-Suomessa pereit i L7.Z eo.

Maan pohjoisosissa paketoidun pel-lon osuus vastaavien alueiden ko-
konaispeltoalasta on keskim;iairin nelinkertainen Etel5-Suomeen ver-
rattuna.2) (Maan pohjois- ja it5osissa on useita kuntia, joissa
paketoidun pellon osuus on jopa 30 e, kunnan peltoarasta.)

Aluee 1 li s en ke skittyne isyyden li s;iks i pu 1l-onvaraus j ;inj estelmal le
on tyypi11ist5, ettai sopimuksen tehneet tilat ovat kooltaan seI-
vHsti keskim;i;iraiistai pienempi;i. Kun koko maan tilojen keskikoko on

1) lJiilo Hintikka: Suomen pellonvanausjArjestel-mli. Helsinki, Maa-tilahallitus , 19 7 3 .

2) TeimH tilanne aiheutti sen, ett;i Pohjois-Suomessa pellonvaraus-
sopimusten tekeminen on vuodesta 1971 al-kaen sallittu vain,j os maatilan omistaj a tai h;inen puolis onsa on tHyttainyt 5 5vuotta tai jomman kumman tyokyky on alentunut 40 eo:1Il taikkamaatila on alaikciisen tai naispuolisen lesken taikka al-aik;ii-sen lapsen omistuksessa.
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(a1le kahden pettohehtaarin tilat poislukien) l-0r2 ha, niin pake-
toitu;en tilojen vastaava koko on 6 17 ha. Kaikista pellonvaraus-
sopimuksista per;iti B4 eo orr tehty alte 10 peltohehtaanin tiloi1Ia.
Vuoden 1969 maatalousl-askennan mukaan kaikista maatiloista 65.7 eo

o1i 2-10 peltohehtaarin tilo;a, mik;i merkitsee sitai, ettii pellon-
varausjenjestermai koskettaa eniten kaikkein pienimpi5 tiloja,
joilla tuotantoedellytykset ovat vanmasti myos keskimSSnaiistai hei-
kommat.

Pellonvanaussopimuksen tehneet viljerij;it ovat vanhempia kuin
viljelijHt keskim;ieinin. Vuosina 1969-1973 sopimuksen tehneistai
viljefijoistH 5B eo o1i 55 vuotta t5yttaineita, kun koko maan vilje-
lijoist.i 44 eo ol:- 55-vuotiaita tai sita vanhempia. Pellonvaraus-
sopimuksen tehneistH perdti neljaisosa oli siirtynyt jarjestelm5n
piiriin vasta yleisen el-aikeiain ( 6 5 vuotta) tHyttamisen j ailkeen.

Vuoteen 1974 mennessd 11 e, pellonvanauksen piiniin tulleesta pel-
toalasta on metsitetty. Metsitys on koskenut niita peltoja, joiden
k;iyttoei maataloustuotantoon ei ol-e pidetty tankoituksenmukaisena
tu]evaisuudessakaan. voimakkainta metsitys on orlut Keski- ja
Ite-Suomessa, jossa noin 1B e, Daketoiduista pelloista on pantu
metsHnkasvuun. Etelai-Suomessa metsityksen osuus on 13 eo, mutta
Pohjanmaalla ja Pohjois-suomessa vain B eo.

Pellonvallaus;einjestelm;in vaikutusta maataloustuotantoon on vaikea
anvioida. Pellonvanaussopimuksen tehneiden tilojen satotaso oli
vuonna 1969 tehdyn tutkimuksen mukaan 20-30 e" keskim5ain5ist;i tasoa
alhaisempi. T;istH ja er5istd muista tekijbist;i johtuen jenjestel-
m;i ei oIe alentanut kokonaissatoa samassa suhteessa kuin peltoalan
v5heneminen olisi edellyttdnyt. Karkeiden anvioiden mukaan on peiai-
dytty siihen, ettti esim. vuonna 197 2 pellonvanaus jHrj estelmain koko-
naissatoa supistava vaikutus oli noin 4 eo. Se on kuitenkin afueel-
l-isesti keskittynyttei siten, ettii EtelH-Suomessa supistuma ol-i
1. B eo , mutta Poh j ois-Suomessa 10 eo ,

Pel-IonvanausjHrjestel-mlin toteuttamisen ensi vaiheessa olivat maa-
taloustuotannon tasapainottamiseen liittyvHt s eikat mei;ir5;iveissH
asemassa. Sittemmin on sosiaalisille tekijdille annettu yhei haI-
Iitsevampi asema. N5iden ninnalla maatalouden rakenner:ationali-
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sointi on jai;inyt jokseenkin vaille huomiota. Viljelijeit ovat usein
mieluummin paketoineet peltonsa kuin myyneet tai antaneet niitH
vuokrall-e. Se, ettai pellonvarauksista on maksettu saman suuruinen
kor:vaus koko maassa, on osal-taan heikent5nyt vuoknausteitse tapah-
tuvia tilakoon suurentamisen edellytyksiai. Pohjois-Suomessa pe1-
lonvarauskorvauksen on laskettu ylittaven k;iyvain vuokratason noin
kaksinkentaisesti. l'Iaan eteliiosissa pellonvarauskorvauksista on
muodostunut enHHnlainen vuoknatason minimi. Rakenne::ationalisoin-
nin kannalta myonteisenai on pidetteivH sita, ettai maataloustuotan-
toon huonosti sopivia pelto; a on voitu mets ityksellai s iirtaiS pit -
kalla tehteimellS tankoi-tuksenmukaisempaan tuotantoon.

PellonvanausjHrjestelm5 on jdykist;inyt maatalousmaan mankkinoita
ja aiheuttanut painetta paitsi maan vuokriin ny os hintoihin. Maa-
t al-ousviranomai st en s elvityste n mukaan peI lonrzanaus j ainj e st elmHn
voimassaoloaikana maatalousmaan hinnan nousu on ol-lut er-ittaiin

3)voimakasta. "' Etel-5-Suomessa nousu vuosina 1969 - L972 oli 24 eo,

Keski- ;a It5-Suomessa sekai Pohjanmaal-la 16 eo Jd Pohjois-Suomessa
perHti 5B eo. Pe]lonvanausjArjestelm5 ei kuitenkaan missSSn tapauk-
sessa ole ollut yksinomainen syy maan hinnan kohoamiseen. Viime
vuosina hintaa ovat kohottaneet maan siir:tyminen yh;i suunemmassa
m5;inin maatal-ouden ulkopuolisten si j oitta; ien omistukseen. Hinta-
kehitykseen ovat myos vaikuttaneet viime vuosien voimakas inflaatio
sekai vansinkin maan etelsisissH osissa maan vaihtoehtoiset kHytto-
tankoitukset. Silti pell-onvanausten vaikutusta maan hintaan ei
voida alianvioida.

ala SukupolvenvaihdoselSke-, luopumiselSke- ja luopumiskor-
vausjarjestelmdt

Pellonvanausjair; estelmei oli er;i5nl-aista maatalouspoliittista ensi-
apua. Se pysaiytti maataloustuotannon kasvun, mutta samall-a j -o-
jutti maatalouden rationalisointia eikH parantanut tiloille
jdaineiden optimaalista rakennetta. Maataloudesta luopumista har-
kitsevill-e peJ-lonvaraus jen j estelmH on antanut eraieinlaisen totutte-
l-uvaiheen ennen lopultisen ratkaisun tekoa. Pellonvanaus;;irjes-
tel-m5 on ilmeisesti ollut omiaan helpottamaan vuoden 1974 alusta

3 ) Tdmai koskee vain valtion suonittamaa maanostotoimintaa. Yksi-
tyisten v;ilisistd kauooista, joiden puitteissa valtaosa omis-
tajanvaihdoksista tapahtuu, ei o1e k;iytetteivissH tietoja.
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voimaantul-leiden luopumisel-Eike- j a luopumi-skorvausj erjestelmien
kHyntiin saattamista. Myds nHmH uudet luopumisj;ir3estelm;it palve-
levat maatalous ol-iittisia pHeim5einiai; tuotannon supistamista, liian
pienten tai muuten elinkelvottomien tilojen karsimista ja IisS-
maiden vanaamista muiden tilojen kaiyttoon. Toisaalta niiden toi-
votaan nop euttavan maatal-ousv;ieston rakenteen muuttumista, ennen
kaikkea ikdrakenteen osalta.

P;i;ipaino luopumisissa tulee olemaan ik;i5ntyviss5, 1;ihe1lH el5ke-
ikea ol-evissa vilreliioissS. TSlIaisia vilieliioita on ammatti-
kunnan nakenteesta johtuen suhteellisen runsaasti, heid;in hallit-
semansa maatilat ovat keskimHeireiistei pienempi;i j a heid5n haluk-
kuutensa luopua maataloudesta useimmiten normaalia suurempaa.
Ndiden ikSluokkien luopuminen edistdisi tuotannon tasapainotta-
mista ja tilakoon suurentamista. Entisen ammatin jHttaiminen ei
mydskaiSn, toisin kuin nuonempien viljelijoiden ollessa kyseessS,
menkit s is i tyollistaimi s estai tai uude lleenkoulutuksesta aiheutuvia
menoj a. Vanhojen vil j e1i jciiden kohdalla uudelleenkoul-utusta ei
voida pitaa tarkoituksenmuk.aisena. lJuorempien luopuvien viljeli-
j6iden osalta uudell-eenkoulutusta kiirehtii 1o lShivuosina varsin
selv5sti havaittava tyovoimapula teollisuudessa ;a useilla pal-
velualoil-1a.

Sukupolvenvaihdosel5kkeel-l-:i, joka samoin otettiin keiytttjon vuoden
1974 alusta, py::it55n siihen, ett;i maatalouteen saataisiin jatku-
vasti nuoria riittav5n ammattipiitevyyden omaavia yrittaj ie. THhIn
asti tila on usein luovutettu niin myoh;iisessti iSssai, ett;i tilan
j atkaj a on j o sivuuttanut ne ik5vuodet , j o11oin hlinen rnahdoll-i-
suutensa kehittaiS tilaa olisivat o1l-eet parhaimmillaan. Yksi syy
t5hein tilanteeseen on ollut siinH, ettei vanhal-la vil j eli j 5115 ole
o1lut takuuta riittaivHstai toimeentulosta, jos hHn on luopunut ti-
lastaan ennen elaikeikei.i. Maatalousyritte j ien ep5edullisen ik;ira-
kenteen uskotaan ainakin Sossain meieirin korjaantuvan sukuDolven-
vaihdosel5kkeen vaikutuks esta.

Luopumis jairjestelmillai tul-ee epdilem5tt;i ol-emaan k;iyttaj ia. Lehi-
tulevaisuudessa viljelijain ikHnakenteesta Sohtuen varsin paljon
maanvilj eliSoite joutuu luopumaan maataloudesta. Vuonna 197t
tehdyn haastattelututkimuksen mukaan 16 e, haastatelluisEa vilje-
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lijoistH itmoitti l-uopuvansa t:-lanpidosta lShinnmein viiden vuoden
kuluessa, 2I eo lShimmiin 10 vuoden kulue==u..1) Att" I0 e, ilmoitti
viljelev5nsH tilaa yli l0 vuotta. Loput aikoivat latkaa tilan
vil j eIy;i niin kauan kuin mahdollista tai eiv.it ol-leet ratkaisseet
kantaansa asiassa. Pienilt5 tiloilta aiottiin luopua aikaisemmin,
sill-;i peltoalan kasvaessa v5heni niiden m5,i.rai, j otka aikoivat luo-
pua tilasta l;ihimm;in 10 vuoden kuluessa. Kev55115 1,97+ tehdyssd
haastattelututkimuksessa B eo 52 vuotta tdytt5neist5 viljetij6ist5
ilmoitti halukkuutensa kaiyttSS uusia luopumisjerjestelmiS, B1 eo

ei- pit5nyt niit5 omalla kohdallaan a;ankohtaisena, Il eo aa ollut
ratkaissut kantaans u.2) Kiinnostus luopumisiin oli suurinta Ete15-
Pohjanmaalla (13 eo) ja Pohjois-Suomessa (9 eo), veih;iisintH Sisai-
Suomessa ( 6 eo) j a Eteld-Suomessa (l eo) . EpHvarmo ja oti eniten
Poh jois-Suomessa ( 17 eo) ja Etele-Suomessa ( I1 eo) . Tdm5n tutkimuk-
sen perusteella luopumiskorvausjeirjestelm5n, joka kattaa kaikki
vi13 eli j 5t i;istai riippumatta, merkitys n;iyttHai j aiSvHn v;ihaiiseksi.
Haastatelluista viijelijoist;i ainoastaarr yksi- aikoi luopua maata-
Ioudesta luopumiskorvauksen kautta. - Tutkimus tosin tehtiin
siin;i vaiheessa, jolloin viljelijtjille ei vie15 oIl-ut tarkkaa tie-
toa eni j an j estel-mien s is SllostH .

Luopumis j airj estelmren valmisteluvaiheessa arvioiti rn, e LtH ensim-
maiisten vuosien aikana noin 10 000 vilj e1ij5;i al-kaisi saada luopu-
miseleikettii ja noin 4 000 vi1je1ij5;i sukupolvenvaihdoselSkette.
Yhdessai n5md mHairatt vastaavat 4 eo Maatalousynittd j ien elaikelain
mukaan talla hetkell-5 vakur:tetulsta viljelijoistH ja heiddn avio-
puolisoistaan. Kaiken kaikkiaan maassa lasketaan olevan 52 500
sellaista til-aa (I7 eo kaik:-sta tiloista), joiJ-le luopumiselaike voi-
taisiin mydntae.

Vanhenevan viljelijdn kohdalla seuraajakysymys tulee ennen pittaa
ajankohtaiseksi. Vuonna I971 tehdyss;i tutkimuksessa ilmeni, ettd.
42 eo:1Ia haastatelluista vilsefijoistH perillinen rulisi jatkamaan
tilanpitoa, lB eo: lIa kyseessH oli muu r-atkaisu (kuten tilan myynti,

f) Pellervo-seuran Markkinatutkimuslaitos, Tiedustelu 2/197 L.
Haastattelun kohteena olivat sellarset vil;elijdt, ;otka poten-
tiaalisesti olisivat olleet luopumisj;irSestetmien piirissd, :oshaastattelutilannetta seuraavana vuonna tdll-aisia jerjestelmiS
olisi otettu kaiyttoon.

2) Peller:vo-Seuran l'larkkinatutkimuslaitos , Tiedustelu l/ l.97 4 .
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pellonvanaus jainj estelm;i, vuokraus ) , 40 eo a\ osannut sanoa miten
tilaIle tulisi k5ymeiSn. Mita vanhempi viljelijai o1i, site useam-
min hain anvel-i penillisen jatkavan. Kuitenkin l-Hhes kolmasosa y1i
60-vuotiaista viljelijoistei ol-i vielei epHvanma titan kohtalosta.
Tilakoon kasvaessa lis55ntyi niiden mHeir";i, j otka anvetivat j onkun
perillisist;i jatkavan. Samalla v5heni sellaisten viljelijoiden
m5ainai, j otka suunnittelivat ti- lalle ; otain rnuuta ratkaisua. Kun
heita oli all-e viiden peltohehtaanin tiloilla 32 eo, niin y1i 24
peltohehtaanin tiloilla en55 9 eo , T;imai viittaa s iihen, ettH ]uo-
pumiselaike- ja luopumiskorvausjarjestelmdt tulevat koskemaan ennen
muita pienehkdja tiloj a, kuten luopumis j;trjestetmiS l-uotaessa oli
tarkoitettukin.

Vuoden 1974 kevS;in haastattelututkimuksessa havaittiin, ettH niistai
vili e1i joistei ( B1 e, kaikista) , j otka eivait aikoneet kaiytt;iH hyvaik-
seen luopumiselaike- j a luopumiskorvaus janj estelmiei.r Vdltaosa ( B5 eo)

aikoi luovuttaa tilan laihiomaiselle j. siirtyai sukupolvenvaihdos-
e15kkee1le. Loput (I0 eo) pitiv5t konvauksia l-iian pienin5, aikoi-
vat myyd,i tilan muille ostaj ilIe tai hei115 oli muita syit5. Pel-
toalan mukaan ryhmiteltynei havaittiin, ettai alle viiden peltoheh-
taarin tiloi-1J-a tilanpidon j atkaminen yhdess;i turevan j atkaj an
kanssa tai sukupolvenvaihdoselaikkeel-le s iintymisen harkitseminen
ovat selvdsti hanvinaisempia ratkaisuja kuin suuremmilla tj-1oi11a.

Luopumisjanjestel-mien vaikutuksista on vie15 liian aikaista sanoa
mitaiSn varmaa. Koska n;iit5 vaikutuksia oli vaikea arvioida etu-
kaiteen, jeinj estel-m;it otettiin luopumisko::vaus:er:estelmS,i lukuun-
ottamatta v5liaikaisesti k;i.yttoon vuoden 1976 loppuun. On kuiten-
kin luultavaa, ettai jerjestelmien voimassaoloaikaa jatketaan tuon
ajankohdan jailkeenkin joko nykyisessH muodossaan tai ensimrndisten
vuosien kokemusten perusteella kehittHen.

Maatalousvinanomaisten mukaan luopumisel;ikej 5rj estelm5 saattaa
pir.stoa maatilo la. Vars inkin Ete l;i-Suome ss a n5ytt;i5 j er: est elmain
ensimm5isen5 toimintavuotena myyntitarj ousten mukaan muodostuvan
peiais;i;innoksi , ettai luopumis e1;ikkeenhaki j at haluavat luopua vain
pelloista j a jettea til-an mets;imaat itselleen, mihin laki antaa
mahdollisuuden. Toisaalta, jos luopumiselaikkeen saamisen ehtona
olisi koko tilan myynti, saattaisi tilakaupan rahoitus aiheuttaa
ostajalle huomattavan suuria vaikeuksia. Kev5ain 1974 haastattelu-
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tutkimus kuitenkin osoitti, ettd luopumislakien hyv5ksikaiyttSS
har:kitsevista vil j eli jdistH useimmat ( 56 eo) aikoivat myyd5 titan
kokonaan. Noin 16 eo aikoi myyd5 vain peIlot j a 2 eo myyd5 osan
pelloista ja metsittae 1oput. Ep;itavallista suulremp aa muuttolii-
kettS jHnj estelm;it eiv;it ilmeisesti tule aiheuttamaan r koska haas-
tattelututki-muksen mukaan kolmeneljaisosaa luopumisel5kkeell-e aiko-
vista jdisi asumaan omalle tilalleen. Muuttavistakin useimmat
aikoivat asettua oman kunnan aluee1le. l'laataloustuotantoa ; airjes-
telmien ei tarvitse vSlttaim5ttai supistaa kovinkaan paI j on, j os
suunin osa pelloista menee lisaimaiksi muilIe viljelijoill-e. I1-
meisesti n;iin tuleekin tapahtumaan, koska vaftaosa luopumisaikeis-
sa olevista viljeliSoistH sanoi haastattelututkimuksessa ol-evansa
val-miita myymS;in tilansa muille vitjelijoil-le. Vain 5 eo myisi
tilansa l{aatilahallitukse}l-e. Tosin runsas kolmannes ei ollut teh-
nyt asiassa ratkaisua. - Telm5n rapontin kirjoittamisvaiheessa
ylituotanto-ongetmat eiv5t entiH ol-leet yhtH reaalisia kuin muutama
vuosi aikaisemmin.

3.2. Maanviljelijoiden ja heid5n penheen;dsentensH uudell-eenkoulutus

Maatalouden piirist5 viime aikoina poissiirtynyt vilestO on koostu-
nut palkatusta tyovoimasta ja avustavista penheenjHsenist;i, ei niin-
k55n itse maanvil; eli joistH tai heidain aviopuolisoi"tu.r.,. I) Ylei-

I) Maa- ja metsHtal-ousvaieston m;ieirH on jatkuvasti v.ihentynyt. Eri-
tyisen nopeaa v;iheneminen on o11ut kahden viimeisen vuosikymme-
nen aikana. 19 50-Iuvul-la maa- j a mets;italoudessa tydskentele-
vien supistuma oli 20 eo, 19 60-luvulla t+0 eo . 19 50-1uvu11a v5hen-
tyminen oli suurinta palkatun tydvoiman (vdheni noin puolella)
ja avustavien perheenjHsenten (noin kolmanneksella) kohdalla.
1960-luvul-Ia vaihennystii tapahtui samoin palkatun tyovoiman
(edelteen puolella) ja avustavien penheenjHsenten (noin puo1ella)
kohdalla. 1970-luvun alkupuolella palkatun tyovoiman osuus
maatalouden tydpanoksesta oli en;iai noin 5 eo,

ViirneisimmAn v;iestolaskennan (I970) mukaan maa- ja metseitalou-
dessa toimivan v5eston osuus oli en;i5 20.3 e, koko ammatissa
toimivasta v.iestdst5. Vuonna l-9 60 se oli 35.5 % )a vuonna 1950
per5ti 45. B eo. Maataloudessa (metsaitalous poislukien) ty6sken-
telev5n vtieston osuus koko ammatissa toimivasta vHestdst;i o1i
vuonna 1970 eniiii. L7 .2 eo, kun se vuonna 1960 oli ol1ut 29.7 eo,

Maataloudessa toimi vuonna 1970 noin 3+5 000 henkiloa. Tyo-
voima ti1oilla j akautui siten, ett5 42 ,2 eo siit;i oli vil jeti-
j 6ita, 33 . 9 eo aviopuolisoita, 15 .1 eo (yLi 15-vuotiaita) lapsia
ja B.B eo muita (sisSltaili mm. palkatun tyovoiman).
MaatalousvHeston m55r5 on edelleen 1970-l-uvul-la jatkanut v5he-
nemistliSn. T5mai k55z ilmi s i it5, ett;i vuos ina 19 6 9 -l9l2 pen;iti
7 .4 e" yli I peltohehtaanin tiloista ( eIi L2-15 tilaa p;iiv5ai
kohti) lopetti toimintansa. Anvioiden mukaan maatalouden koko-
naisvliesto (n. 500 000) v5henee 1970-luvulla ainakin I50 000
henkilolla, er5iden ennusteiden mukaan jopa puo1ella.
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nen kasitys ofl r j ota myds tilastot tukevat, ettai 19 6 0-luvul-1a maa-
taloudessa toimivista vanhemmista henkildistii, yIi 2 5-vuotiaista,
vain veih;iinen osa muutti ammattia. Maanviljeli- joiden 3 a heiddn
aviopuolisoittensa osalta poistuminen tapahtui j a edelleen tapah-
tuu yhH suulrernmassa mSeirin elSkkeelle siirtymisten ja maatalouden
luopumis j erj estelmien avulla . N;iin o11en avustavat perheenj lisenet
ovat se maatalousvHeston osa, joka pSSasiassa on etsiytynyt uudel-
l-eenkoulutuksen kautta uuteen ammattiin.

Kuten edel-l-;i (luvussa 2 ,2) todettiin, maataloudesta poissiirtyvai
v;iestd on voinut vuodesta tg 66 lShtien kdyttSS hyvaikseen valtion
j enj estlimien tydllisyys ammattikurs s ien tarj oamaa uudel- leenkoulu-
tusmahdollisuutta. Maatalous tyovoimaa luovuttavana elinkeinona
on otettu huomioon tydllisyyskunssitoiminnassa siten, ettli koul-u-
tukseen tulevien oppil-aiden valinta maatal-ouden osalta on suori-
tettu Iievemmin penustein. T;imei koskee mm. tyottom5ksi joutumi-
sen uhkaa yhten5 val-intaperusteena.

Tyollisyysammattikursseil-le oppilaat tulevat tydnvSlityksen kautta.
Koul-utustoiminnan aikana keskimaiSrin noin 15 eo kaikista oppilaista
on tul-Iut Tyovoimaministeri6n tilastojen mukaan maa- ;a metsiitalou-
den ammateista. Esim. vuonna 1971 kursseille hyv;iksytyistd n.
13 000 oppilaasta 16 eo tuli maa- 3a mets5taloudesta. Vuonna L972
osuus oli 13 eo. Teimai on v5hemm5n kuin maa- j a mets5taloudessa toi-
mivien osuus (20.3 e,) koko ammatissa toimivasta vdestostS.

Vuoden 1971 ensipuoliskol-ta on tehty otostutkimus tyollisyyskoulu-
tuksensa p5;itt5neistH henkiloistai kolmessa tyovoimapiirissA:
Tampene, Kuopio ja Rovani.*i.2) THmHn otostutkimuksen mukaan kou-
lutukseen osal-listuneista henkilSistai 23 e, (miehist;i 37 eo, nai-

2) Jouko Aa::to Juhani Pihlaja: Tyollis
edul-lisuuden mittaamisesta. Helsink
santaloustieteen laitos, 1974.

yskoulutuksen tal-oude]lisen
, Hel- singin y liopisto . Kan-Y

a

Tampereen tydvoimapiiri edustaa Ete15-Suomea ja on siten teol-
J-istumisasteeltaan maan keskianvon ylaipuol-e1la. Kuopio puoles-
taan edustaa Ite-suomea ja teollistumisasteeltaan keskinyhm5;i.
Rovaniemi edustaa Pohjois-Suomea, joka on teoltistumisen osalta
maan keskitason a]apuolella.
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sista 13 eo) tuli maataloudesta.3 ) Sr-,i.roin maataloudesta tulleiden
prosenttiosuus oIi Kuopion tyovoimapiinissS, 27 eo, ja pienin Rova-
niemen tyovoimapiirissai, 15 eo. Tampereen tyovoimapiiriss5 maa-
taloudesta tulleiden osuus oIi 25 eo , Tutkimuksessa ei s el-vitetty
s it.i , mikei koul-utettavien as ema o1i ollut maatalouden s isaitl-5.
Tutkimuksen teki jHn k;isitys kuitenkin orrr ettai valtaosa heistH oIi
avustavia perheenjHseni5. Teta tukee s€r ett5 kaksikolmasosaa
koul-utukseen osallistuneista ofi L7-24-vuotiaita. 25-40-vuotiaita
oli vain 29 e, ja yli 40-vuotiaita vai-n 6 eo. Ikajakautuman luvut
viittaavat siihen, ettei koulutetuissa voinut o1Ia paljoakaan
viljelijdita.4) Tutkimuksen tekij;i piti myos maataloustydnteki-
jdiden osuutta tutkituista v5heiisenii. Koulutusta annettiin tutki-
tui1la kursseill-a teollisuuden ja palvelualan ammatteihin. Maa-
taloudesta laihteneistai koul-utetuista 67 s, s ij oittui teollisuuteen,
15 eo palvelualoill-e. Takaisin maatalouteen palasi B eo. Yksikaen
kunssi ei antanut opetusta maatalouden ammatteihin.

1960-1uvu11a tyolli-syysammattikurssitoiminta ei ol-l-ut kovin huomat-
tava tekijai maataloudesta irtautuneen liikatyovoiman sijoittumi-
sessa uusiin ammatteihin, koska t5md koulutustoiminta aloitettiin
vasta vuosikymmenen puolivSlin j5lkeen. Vuosittain kunsseille
osallistui noin 5 000 oppilasta, joista alle I 000 lienee tu1lut
maatal-oudesta. Koko maatalousvaiestO vH.heni 1960-luvul-Ia keski-m5ai-
nin 45 000 henkilollai vuodessa. 1970-l-uvulIa tyollisyysammatti-
kurssitoiminta on jo neiytellyt suurempaa osaa yhtend v5yl5n;i, jota
pitkin maataloudesta edelleen vapautuva tyovoima on voinut siirtyai
uuteen ammattiin.

Vuonna 1973 tehdyn sukupolven vaihtumisen aiheuttamia ongeJ-mia maa-
ti-lataloudessa k;isitelleen tutkimuksen mukaan maataloudesta j oudu-
taan varsin usein lahtemeiSn muihin elinkeinoihin ilman ammatillista

s)KOU-LUtUSta. NHmH henkilot joutuvat hankkimaan tarvitsemansa

3) THm;i prosentti-osuus poikkeaa yleisten tilastojen osoittamasta
m5ein5stS. Tutkimuksen teki jHn mukaan syy on siinai, ettai ky-
seessli oIi otostutkimus, joka koski vain puolta vuotta ja
kolmea tyovoimapiiriai. Yleisissai tilastoissa tilastointi teh-
d5ain kalente::ivuosittain. Otostutkimuksen oppilaista osa oli
aloittanut kunssinsa edell-isen vuoden, osa tutkimusvuoden aikana.

4) ViljeIij6ist;i vain 22 eo or\ alle 40-vuotiaita.
5) Seppo Honkanen, Aimo Komonen, Juha Konkeaoja, Tapani Kopp5,

Risto Vanmola: Sukupolven vaihtumisen ongelma maatitataloudessa.
HeIsinki, Pellenvo-Seulran Markkinatutkimuslaitos, 1974.
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koulutuksen myohemmHssH vaiheessa tai j;ieimaiein ilman sit5. Tutkimus
osoitti, ett;i sukupolvenvai-hdoksen tapahtumisen jSlkeen yhdeksHn
kymmenest;i titan jatkajan sisaruksesta oIi muuttanut pois tilalta
ja kotmasosa siell-5 viel-5 asuneista oli p5rittAnyt muuttaa leihimmHn
kolmen vuoden kuluessa. Tilalta poismuuttaneista ainoastaan
4B eo :1la o1i muuttaessaan j onkinlainen ammatil-linen koulutus.
Puolet til-oilta ja usei-mmissa tapauksissa samalla maatafoudesta
l5hteneist;i o1i vailla ammattikoulutusta. Niille, joilla t5l-lai-
nen koulutus oli, se useimmiten oli joku ammattikoulu, jonka jHlkeen
tulivat enilaiset ammattikunssit, opistotasoinen koufutus ja vii-
mei senai konkeakoulututkinto .

K;iytett5vissH olevia uude lleenkoul-utusmahdol-tisuuks ia on tietys s;i
maiSrin najoittamassa etenkin vanhempien maataloudessa tyoskentele-
vien kohdalla tunnep erdinen sidonnaisuus maatilaan. THhHn viittaa
Keski-Suomessa vuonna l97l- tehty otostutkimus, jonka mukaan vain
25 eo haastatelluista piti ammatin vaihtamista mahdoll-ir"n.. 6 )

Vaikka alle 4S-vuotiaista t5td mielt5 oli 30 eo, niin vain 10 eo

tuon ikeisist;i aikoi J-uopua maataloudesta lShimmain 10 vuoden aika-
na. NiistH, jotka pitiv5t vaihtoa mahdottomana, Soka toinen o1i
mielestS;in siihen liian vanha. On tietysti totta, ettd monien
kohdall-a ammatin vaihdon esteenli on lreaalisiakin syi-t5, ainakin
si1loi-n kun asianomainen haluaisi pysy;i omal-la kotiseudull-aan.

Uudel-l-eenkoulutus 3a site kautta siirtyminen uuteen ammattiin ei
ol-e kuitenkaan ainoa vaihtoehto. Suomalaiselle pienviljelysta-
l-oude1le on ominaista sivuansioiden yleisyys. T;imH on seurausta
siit5, ettii huomattava osa maatiloista on niin pieniS, etteiv5t
ne yksin takaa riittevHai ympairivuotista toimeentuloa, ei varsinkaan
silloin, kun tital-l-a ei oIe enikoistuttu mihinkeiein tiet'tyyn tuotan-
toon. Kautena 1968/69 kail.:ista viljelijoistH l-5 e, tyoskenteli
yli 150 tyopaiivSS tilan uIkopuolella. A11e kahden pettohehtaarin
tilojen viljelijoistei neljdnnes kHytti vuosittaisista tydpHivis-
taiain suunimman osan tilan ulkopuolisiin toihin. Vuosina 1970-1971
maatalouden koko tyopanoksesta y1i yhden peltohehtaanin tiloitl-a
l7 eo muodostui tilan ulkopuolisista toistai. Muun kuin maa- ja
metslitalouden osuus tilo j en ulkopuolis esta tyostai oli 6 4 e, . NHin

6) Pellervo-Seuran Mankkinatutkimuslaitos, Tiedustelu l/ L97L.
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ol-Ien varsin huomattava osa maatifojen hal-tijoista ja heidain perheit
tensti j.isenistH saa pHdasial-lisen toimeentulonsa muista elinkei-
noista kuin maataloudesta. T511oin voidaan puhua osa-aikaviljel-i-
joistS, joille maatalous on vain toinen ammatti. Riittavien sivu-
ansioiden j Hnj estdminen n5hdaiainkin yhdeksi t;inkeaiksi osaksi maa-
talousv;ieston toimeentulotunvan kehitt;imistH - enityisesti maan
kehitysalueilla.

Jatkuva sivuansioiden tekeminen merkitsee luonnoll-isesti tiIaIla
ty6skentelevien tvopanoks en kasvamista la vapaa-aj an vlihenemistS.
Erityisesti kanj ataloustiloilla em;innain tydras itus tailloin IisHain-
tyy, koska useimmissa tapauksissa tilan is;intai tekee titan ulko-
puolisia toitai. Vuonna 1971 tehdyn tutkimuksen mukaan B4 eo:LLa

kanjatal-oustiloista kanjanhoito tapahtuu yksinomaan perheen voi-
min. Palkattua tyovoimaa k;iytet;iHn kanjanhoidossa mainittavammin
vain y1i 25 peltohehtaarin tiIoilla. LHhes puolella til-oista
isHnt;i j a emaintai yhdess;i vastaavat kar j anhoidosta. RunsaaIla nel-
;5nnekse115 karjanhoito on yksin em5nn5n tehtHv5nai. Is;int5 vastaa
yksin tcjistH vain B eo I ssa. Joku penheenjiisen on mukana islinnain
tai em5nnain kanssa 13 eoissd. Vapaa-ajan v5hyytt5 osoittaa se :
ettei tutkimusta edelttineenH vuonna isH.ntH ja emeintai vain yhdessd
tapauksessa kymmenestH olivat voineet ol-l-a samanaikaisesti poissa
tilaIta. Vuonna 1970 tehdyn tutkimuksen mukaan maatilojen emlin-
nist;i Lounais-Suomessa 42 eo:11a ei o1lut yht55n lomaa tutkimusta
edelt5v;inat t.ro.,r,". 7 ) Keski-Suomessa vastaava osuus oti 36 er,

Pohjois-Suomessa +3 eo )d It5-Suomessa penHti 55 eo. (Vuonna 1974
voimaantulleelfa maatalousy::ittaj ien vuos il-omalailIa voidaan ensi
kennan taata lakisSSteinen vuos iloma osall-e maatalousv5estoai
taiss;i vaiheessa karj ataloutta hanj oittaville. )

3.3. Tydvoiman liikkuvuutta edist5vait toimenpiteet

Siirtyes saiain maataloudesta uus ille ammattialoi 1l-e maatalous vdes-
to1le on k;iytett;iviss55n valtakunnallinen tyonvSlitys siihen
liittyvine tydvoiman liikkuvuutta helpottavine

Viime vuosina tyonv5lityksen kaikista
o1lut lehtdisin maa- ja metsHtaloudesta

c t h6ah

B9oOn

I iikkuvuus avustuk-
asiakkaista noin
( mukaanl-uettuna

7 ) Maine Honkanen:
t alouskeskusten

ViljelijHemainn5n vapaa-aika. Helsinki, Maa-
Liiton Sulkaisuja N:o 553, 1970.
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palkatut tyonteki jet) I) . T;imei on melko vaihaiinen mA;in5, jos sit5
vernataan maa- ja metsEitalousv5est6n osuuteen (20.3 eo) koko amma-

tissa toimivasta vaiestostS. l'laataloudessa palkattu tybvoima j a
avustavat per:heen; Ssenet ovat olleet ne nyhmdt , j otka laihinn5
ovat k5ytt;ineet hyv5kseen tydnveilityksen palveluksia.

Maa- ja mets;italousammateista tulevat tyonhakijat siintyvdt suh-
teellisesti useammin kuin tyonhakijat keskimai;irin tydnvSlityksen
kautta oman asuinpaikkakunnan ulkopuolell-e. Kun esim. vuonna L972
kaikista tyonvailityksist5 al-le 5 eo j ohti tyonhaki j an velittamiseen
oman asuinpaikkakunnan ulkopuolell-e, ni-in maa- ja metsHtaloudesta
Ieht6isin olevien kohdalla prosenttiosuus oli 10. Samana vuonna
kaikista oman asuinpaikkakunnan ulkopuolelle vSlitetyist;i tyonha-
ki j oista 17 eo ol:_ laihtoisin maa- j a metsdtaloudesta. Se, ettat
maataloudesta l5htev5t tyonhakijat ; outuvat keskim5ainin useammi-n
kuin muista elinkeinoista leihtev;it vaihtamaan asuir-rpaikkaa, johtuu
luonnollisesti useimmissa tapauksissa siit;i, ettei omassa asuin-
kunnassa (tavallisi-mmin maatalousvaltainen maalaiskunta) oIe niit-
tHv5sti tai lainkaan muita kuin maatalouden tydpaikkoja. Joka ta-
pauksessa ammatin vaihtaminen me::kitsee maatalousveiestolle keski-
mSSreiistai useammin myos asuinpaikkakunnan vaihtamista, mik;i on
omiaan 1is;i;im;i;in elsm5ntavan muuttumisen j o siniinsd aiheuttami-a
taloudel-lisia ja sosiaalisia ongel-mia.

Toistaiseksi ei ole kHytettaivissH tilastotietoja siit5, missH
maiSnin :rLaataloudesta irtautunut v5est6 on kaiytt5nyt hyv5kseen ty6-
voiman liikkuvuutta edist5m;ilin tarkoitettuj a liikkuvuusavustuks ia
(matkakustannusten korvausta, alkuavustusta ja pHiv;iavustusta) .2 )

Liikkuvuusavustuksia on viime vuosina maksettu eniten Ita- ja
Pohjois-Suomen tyovoimapiireissei. Naim5 ovat samalla alueita,
joissa maataloudesta irtautuminen on ollut suhteellisesti suurem-
paa kuin maas sa keskimaiSrin . Tyovoima li ikkuu maas sa s it en , ettai
toisaalta siirnytddn maaseudulta kaupunkeihin :a toisaal-ta maan

ite- ja pohjoisosista etel;iain. Esi-m. vuonna 1972 peraiti B0 eo

1ii-kkuvuusavustusten tukemasta tyovoimasta siintyi maan etel.iisiin

1) Tilastointia ei tydnvdli-tyksen osalta suoriteta siten, ettd
maanviljeli jet j a heid;in perheenj;isenensri voitaisiin ottaa
erilleen koko maa- ja mets;italousv5estost;i.

2) Til-astointi vain tydvoimapiireitt;iin.
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osiin, j. laihes puolet yksi-nomaan p;i;ikaupunkiin j a s en ympainis-
toon. Siir-tyminen oman tyovoimapiinin sis5115 kunnasta toiseen
on kuitenkin viime vuosina lisai;intynyt suhteellisesti enemm;in
kuin siirtyminen tydvoimapiinist5 toiseen.

Tydnveilityksen j a liikkuvuusavustusten me::kityksestai maataloudesta
intautuvalle vdestol-le ei ole tehty selvityksi;i. NHin oIlen on
vaikea sanoa, mikei vaikutus nii11.i on ollut maatalouteen. On kui-
tenkin selv;i5, ettH maatal-oudesta irtautunut viiest6, 15hinn;i avus-
tavat penheenjiisenet ja palkattu tydvoima, ovat kaiyttHneet hyv5k-
seen tyonvailitystH ja liikkuvuusavustuksia, Sotka siten ovat ol-Ieet
helpottamassa siirtymistH uudelle paikkakunnalle ja uuteen ammat-
tiin. Site vastoin ei ol-e todennHkoistai, ettH tyonv5lityksen tai
liikkuvuusavustusten olemassaolo sintinsai olisi saanut kovinkaan
useita intautumaan maataloudesta. THss;i yhteydessti on myos muis-
tettava, ett5 suurin osa maataloudesta l;ihteneistei on siirtynyt
muihin elinkeinoihin ilman tyonvSlityksen apua.

3.4. Sai::ausvakuutus

Vuonna 1964 voimaantullut yleinen sairausvakuutus on merkinnyt var-
sin ol-ee1lista sairastamiskustannusten tasausta. Tata osoittavat
Kansanel;ikelaitoksen j a L5;ikint6hal1ituksen yhteistyossA vuos ina
1964 ja 1968 tekemeit tutkimukset sairastavuudesta ja 15;ikinteipal-
velusten k;iytostd ennen 3a jSlkeen sainausvakuutuksen kiiyttSonoton. 1l

Tutkimus osoitti, ett5 sainastavuus on yleisemp;iai maalaiskunnissa,
j oissa valtaosa maatalousviiestostai asuu, kuj-n kaupungeissa. Tulos
oli- sama molempina tutkimusvuosina. Vuonna 1968 maalaiskunnissa
asuvista 34. 4 e, (mukaanluettuna eI;ikkeellai olevat ) sanoi kairsi-
vainsci j ostakin pitkeaikaisesta sainaudesta. Vuodesta 1964 tHssai
o1i lisHyst.i 1. 5 e,-yksikkde. Kaupungeissa pitkeaikaissainaiden
osuus vuonna 1968 oli 24.3 eo, Sossa oli tapahtunut vdhennystH
I. 5 eo-yksikkda vuodesta 19 64 . Maalaiskuntien tydikeiis ist;i ( t5-
64-vuotiaista) 2 3 . 5 eo:lla oli vuonna 19 6B j okin sef lainen pitkat-
aikainen sairaus, joka haittasi tydntekoa tai oli jopa johtanut

1) Tapani Pu::ola, Kauko Nyman, Esko Kal-imo, Kai Sievers:
Sairausvakuutus , sai-::astavuus j a l-SHkintHpalvelusten k;iytto .
HeIsinki, KansanelSkelaitoksen Sutkaisuja, A: 7 ) 1971.
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tyokyvyttomyyteen. Kaupungeissa vastaava m5.irA oli vain 12 . B eo .

Eniten sairastavuutta esiintyi lt5-Suomen maalaiskunnissa (28.7 eo)

; a v;ihiten Etel-5-Suomen kaupungeissa ( 11 . B ea) .

Ammattialoittain tarkasteltuna maanviljelijeit (til-an ointa-ala
vaihint;iain 14 peltohehtaania, tdssH tutkimuksessa) : a pienvil j e1i j at
(pinta-a1a a1l-e 14 peltohehtaaria), otivat sairastavuuden kdnki-
ryhmdss;i. Tyoik;iisistai miespuolisista maanviljelijoist5 32.8 eo :LLa
j a pienvilS eli joist;i per.it t 42 .1 eo :1Ia oIi vuonna 19 6B ; okin tydn-
tekoa haittaava pitkHaikainen sair:aus, kun taas kaikista ammatti-
ryhmistH teillainen sairaus oli 25.6 eo:LLa. Ammattin5zhmitt5in tar-
kasteltuna pi-enviljelijdiden sairastavuus o1i suurinta. Tydkykyd
alentavalla tavalla pitkeaikaisesti sainaiden tai vammaisten osuus
oIi pienvifjelijdilla l5hes 3 r5-kertainen ter:veimp.i;in ammattiryh-
maiain, johtaviin toimihenkiloihin, verrattuna. THydelliseen tyoky-
vyttomyyteen pitfaaitainen sairaus ol-i johtanut 3.7 eo:l-la maan-
viljelijoist;i ja 5.8 eo:LLa pienviljelijoistei.

Sairausp5ivien l-ukumei5rHain sairausvakuutuksen k,i.yttodnotto ei aI-
heuttanut olennaista muutosta. Miehi115 sairausp;iivien mSSrlissH
o1i tapahtunut nousua sek;i maal-ais- ettri kaupunkikunnis sa. Nai-
sill-a sitd vastoin oli tapahtunut laskua. Sairauspriivien luku
aikuista kohti I00 p5ivain aikana vuonna 1968 o1i miehille naalais-
kunnissa 5 rB paiivdei (nousua 0.7 eo-yksikkoe vuodesta 1964) ja kau-
pungeissa 4,0 p;iiv55 (nousua 0. B eo-yksikkoe) . l,laalaiskuntien
naisitla maiSr5 oli 4 ,0 p;iivdri ( laskua 0 .2 eo-yksikko;i) j a kaupun-
kien naisilla 3 ,6 p5iv55 ( laskua 0 .4 e,-yksikk6e) .

Tutkimustulosten mukaan sairausvakuutus on v5hentainyt leakinnailli-
sen hoidon ta::vetta. Maal-aiskunnissa 15aik;iniin kuitenkin hakeu-
duttiin myos sairausvakuutuksen k;iyttSdnoton jSlkeen keskimeiSrin
vasta vaikeimmi-ssa sairauksissa kuin kaupungeissa. Alueittain tan-
kasteluna todettiin t5;ikairissaik;iynnin aiheuttaneet sainaudet v5hi-
ten hoitoa vaativiksi Etela-Suomessa ja vastaavasti eniten hoj-toa
vaativiksi Pohjois-, Ldnsi- ja ItH.-Suomessa.

Ennen sairausvakuutuksen kdyttoonottoa sairastavuus Iis5;intyi,
mutta laiSkintdpalvelusten kHytto v5heni siirryttri.essH maan etelli-
osista ita- 3a pohjoisosiin, kaupungeista maalaiskuntiin, asutus-
keskuksista syrj;iseuduille sek;i ylemmistH tulol-uokista alempii-n.
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i''{ite pienemmHt ol-ivat tulot, sitei enemmHn o1i sainastettu, sita
epaiedullisempi ol-i hoidon tanpeen ja saadun hoidon vSlinen suhde,
mutta site korkeampi oli sainaanhoitoon kaiytetty osuus tuloista
ja sita useammin oIi sainauskustannusten vuoksi jouduttu talou-
dellisiin vaikeuksiin. Tate tilannetta on sainausvakuutuksen
toteutuksella pyritty poistamaan ;a osin onnistuttukin.

Sairausvakuutus on pystynyt al-entamaan sairastamisen aiheuttamia
kustannuks ia. Sainausvakuutuksen hoitokorvausten ansiosta yksi-
tyistalouksien omat nettom5ainHiset sai-::aanhoitomenot j SivHt paf -
velusten k5ytdn lisHaintymisestli j a niiden hintoj en kohoamisesta
huolimatta vuonna t96B kokonaismaiein;iIt5;in pienemmiiksi kuin vuonna
I964. Vuonna 1968 yhta perheenjaisent5 kohti lasketut bnuttom5ti-
r5iset sainauskulut olivat neaalianvoltaan keskimSSrin 20 eo suu-
remmat kuin vuonna 1964. NettomSsn5iset kustannukset olivat sai-
rausvakuutuksen vuoksi kuitenkin sekH henkiloai ett;i sainausp5iv55
kohti laskettuna vuonna 1968 pienemm;it kuin vuonna 1964.

Maalaiskunnissa perheiden vSlittdmait sairauskulut sainausvakuutus-
korvauksilla v;ihennettynd vuonna 19 6B olivat 3 . 3 eo perheen tuloista.
V5hennystri vuodesta 1964 oli L.1 e,-yksikkoe. Alueittain tarkastel-
tuna menot olivat suurimmat Poh jois-Suomessa (4.3 eo) j a f tei-Suo-
messa (4.1 eo) . Etel5-Suomessa ne olivat vain 2.6 eo perheen tu-
l-oista. Eniten vaihennystH vuodesta 19 64 o1i tapahtunut Ldns i-Suo-
messa (2.L eo-yksikkda) j. v5hiten Poh j ois-Suomessa ( 0. B e,-yksik-
kde). Kaupunkeihin vemattuna maaseudun sainauskustannukset muo-
dostuivat kuitenkin viel-ai vuonna 19 6B leihes kaksinkertaisiksi,
vaikka maalaiskunnissa kulujen pieneneminen o1i 0.9 eo-yksikkdei
suurempaa kuin kaupungeissa. Kaupungeissa sainauskulut vuonna
19 6 B olivat 1. B eo perheiden tul-oista. V5hennyst5 vuodesta 19 64

oIi 0 . B eo-yksikkda . l'laalaiskunnis sa et;iisyys l55k;iriin oli vai-
kuttanut sairauskulujen osuuteen tuloista. Jos esim. l55k5niin
ol-i matkaa yli 20 km, sairauskulut vuonna 19 68 olivat 4. B e6

tuloista ( 7 . 6 eo VUoilDa. 19 64 ) . Jos taas lSaikairiin o1i matkaa alle
3 km, sainauskulut olivat vain 2.2 eo tuloista (3.3 eo VUoflrrd 1964)
eli siis v5hemmain kuin maassa keskimS;irin. Kaiken kaikkiaan maa-
laiskuntien ja kaupunkien vrilinen ero sairastamiskustannuksissa
oli sairausvakuutuksen ansiosta jossain maieirir-, pienentynyt, mutta
ei kuitenkaan hHvinnyt.
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Tulotasol-la oli edell-een vuonna 19 6 B vaikutusta sairauskul-uihin:
mitH pienemm5t tulot, sit;i suuremman osuuden sainauskulut ottavat.
Tulotason suunuudesta riippumatta sainauskulut n;iytt;ivait maaseu-
du1la vieviin keskimaiair-in suuremman osan tul-oista kuin kaupungeis-
sa. Esim. vuonna 1968 tutkimuksessa k;iytetyssH afimmassa tuloluo-
kassa sairauskulut maalaiskunnissa olivat. 6.4 eo tuloista (11. B eo

vuonna l-964), kun taas kaupungeissa ne olivat 4.4 eo (7 .O eo VUorld.
1964) . Vastaavasti ylimm5ssH k5ytetyssH tuloluokassa sairaus-
kul-ut maalaiskunnissa olivat 1.7 eo tuloista vuonna lg6B ( 3. s eo

vuonna 1964), mutta kaupungeissa 1.4 e" (2.L eo VUorrrd Ig64).

Sairausvakuutus liseisi avohoidon l-aiaikatninpalvelusten kHvtt6a mut -
ta oleelfisesti tilanne ei ollut muuttunut ajalta ennen sairaus-
vakuutusta. L5;ik;ininpalvelusten kaiyton kokonaismS5raiss;i oli ta-
pahtunut lisaiyst;i vuodesta 19 64 vuoteen 19 6B ennen muuta ty6ik;iis-
ten kohdalf a. Maalaiskunnis sa lei;ikdrinpalvelusten kaiyttd oti sai-
rausvakuutuksen ansiosta lisaiaintynyt ennen kaikkea naisilIa, kau-
pungeissa taas miehilla. Maa]aiskuntien miehillaikin oli tapahtunut
lisHyst;i 15aik;inink;iytdssai, mutta l-iseiys o1i pienempi kuin kaupun-
kien miehille. Varsinkin pitkeaikaisesti sainaiden maalaiskuntien
miesten laiaik;irinkeiytto ol-i edelleen vuonna tg 68 alhaista. Maaseu-
dun miesten kHytteiytymisihanteisiin ja asenteisiin on kuulunut
k;irsiminen, vaivojen vaiheksyminen ja hoitoontulon viivyttef y.
Sairausvakuutus ei o1l-ut pystynyt riitt5vaisti aktivoimaan heitai
hoitoon. Samall-a kun maafaiskuntien naisten lSaikeirinpalvelusten
k;iyttotiheys l5hestyi kaupunkien tasoa, kasvoivat 15;ikaininkeiytdn
sukupuolien v5l-iset er-ot maalaiskunnissa. Suunin eno oIi pohj ois-
Suomes sa ( 0 ,l-7 kaiyntiS henke;i kohti 10 0 peiivain aikana) j a rte-
Suomessa (0rr5 k;iyntiei). Etel;i-Suomessa eno ori pienin (0r0s
kHynti5) . Maalaiskuntien miesten suhteellinen jSlkeenjHaineisyys
oli kasvanut, mitH edell-een konostaa s€r ettd sainastavuus naytti
samalla lis5;intyneen. Kaupungeissa sukupuolien v5liset enot ta-
soittuivat miesten kHyton lisH5ntyess5, naisten hieman pienen-
+--^--IL ye5 sd. .

Yhe edelleen
enityis esti
Vuonna 1968
laiskunnissa

hoidon saamisen rajoitukset ovat maalaiskunnissa,
Pohjois- ja Itai-Suomessa, suunemmat kuin kaupungeissa.
kaikista pitk;iaikaisesti sairaista pohjois-suomen maa-
asuvista 26.5 eo (kaupungeissa lB.3 %) , f tai-Suomen



34

maalaiskunnissa 2).1 eo (kaupungeissa 12.7 eo), mutta EtetS-Suomen
maalaiskunnissa vain 18.1 eo (kaupungeissa l4.I eo) oli j aiainyt vaille
tanpeellisena pit5m5d"nsei hoitoa. Kaikista pitkaiaikaisesti sai-
naista mutta ilman hoitoa jai;ineistai kaksikolmasosaa asui maalais-
kunnissa. Hoitamatta jaaimisen p;iliasiallisiksi syiksi haastatel--
tavat sanoivat vanoj en puutteen (45 eo) , tei o1e tullut menty;il
(13 eo), tyoesteet (f4 eo), laiSk5nin puutteen tai eteiisyyden (10 eo),

mitettbm5n sainauden (+ eo) ja muut syyt (r4 eo) ,

Ennen sainausvakuutusta avohoidon l;i;ikairinpalvelusten k;iytdn
alueellisiin enoihin vaikutti v5est6n erilainen maksukyky j a I55-
keirinpalvelusten saatavil-lao1o e::i al-ueil-1a. Erityisesti Pohjois-
j a Itai-Suomen maalaiskunnissa viimeksi mai-nittu oli myds etaiisyy-
den ongelma. Sainausvakuutuksen k;iyttdonoton j;ilkeen avohoidon
laiSkaininpalvelusten k;iyttd on riippunut tuloista v5hemm5n kuin en-
nen sainausvakuutusta. l'lyos asuinpaikan syrl aiisyyden j a lSaikeirin-
palvelusten k5ytdn v;ilinen riippuvuus on jossain mHairi., pienenty-
nyt, mikai saattaa aiheutua paitsi sainausvakuutuksen matkakustan-
nusten konvauksista myds parantuneista liikenneyhteyksist5. Vuoden
19 6B j ;itkeen f,i5k;irissHk;iyntien alueellisessa j akautumisessa ei-
liene tapahtunut suurtakaan muutosta Pohjois- ja ItH-Suomen eduksi
Etel-;i- ja Lounais-Suomeen verrattuna. Avohoidon lSSkairiss;ikeiynnit
noudattavat kiintedmmin palvelusten tarjonnan kuin sairastavuuden
alueittaista jakautumista. Kaupungeissa asuva v5estd on tarjonnan
suhteen edelfeen olennaisesti panemmassa asemassa kuin maaseutu-
v5esto.

Sairausvakuutus on tehnyt hoidon entistai halvemmaksi, mutta se ei
ol-e kokonaan poistanut vallitsevia ez-oj a. Asuinpaikan maaseutu-
maisuus, lSSkint5palvel-usten etaiisyys , penheen suulruus j a tuloj en
pienuus ovat edelleen laiheisessai yhteydessd palvelusten veih5iseen
kHytto6n.

Vuonna L97 2 voimaantulleelta kansanterveyslailta odotetaan paran-
nuksia er:ityisesti avohoitoon. Perustettava tenveyskeskusverkosto
j a avohoi-don saattaminen maksuttomaksi vuoteen 197 9 menness;i 1i-
saiatvait palvelusten saantia ja sen mukana myds k;iytt65. Maaseudulla
(vansinkin Ita- ja Pohjois-Suomessa) pit}<at vSlimatkat tulevat
kuitenkin edelleen pysymatain ongelmana. Asutus maaseudulla on har-
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vaa ja terveyskeskukset vilestopoh;aan perustuen siten usein kau-
kana. Liikenneyhteyksien jatkuva parantaminen ja sairausvakuutuk-
sen matkakustannusten korvaukset ovat jossain mHeinin tasoittamassa
maaseutuv;ieston erianvoisuutta kaupungeissa asuviin nHhden.

Sairausvakuutus ja terveyskeskukset palvelevat ennen kaikkea avo-
hoitoa. Sairalalaitos on organisoitu siten, ett;i maa on jaettu
21 keskussainaalapiiriin, joiden keskussainaaloissa ;okaisella
al-ueen kunnalla on tietty asukaslukuun suhteutettu maiSrai potilas-
paikkoja. Keskussairaal-apiireiss;i on lukuisia aluesairaaloita.
Terveyskeskusten yhteydessli on enityiset vuodeosastot, joista osa
ennen uuden kansantenveysl-ain voimaantuloa toimi kunnall-isina pai-
kal-lissainaal-oina. I"lielisairaalat poislukien maassa on 14r+ sai-
raansijaa jokaista 10 000 asukasta kohti.

Maaseutuviiesto on sainaalankHytossH periaatteessa samassa asemassa
kuin kaupungeissa asuva vHestS. Ero on k;iyt;innossH vain pitemmiss;i
vSlimatkoissa. Kokonaisuutena ottaen vaieston sairaalank5yttd on
viime vuosina lisai.intynyt. i"laalaiskunnissa se on kuitenkin edel-
leen pienemp;iai kuin kauDungeissa. Til-anne oIi sama Kansanel-aike-
laitoksen tutkimusten mukaan sekai vuonna 1964 ettS vuonna lg6B.
Kaupungeissa asuneet pitk;iaikaisesti sairaat olivat enityisesti
vuonna 1968 k5ytt;ineet sainaalapalveluja hyvtikseen - tulotasosta
riippumatta - enemmHn kuin maalaiskunnissa asuneet pitkeaikai-
sesti sairaat. Teim5 oli toinen osoitus siitai, ett;i maaseudulfa
hakeuduttiin hoitoon keskimSSrin vasta vaikeimmissa sairaustaoauk-
sissa kuin kaupungeissa.

3.5. El-Skevakuutus

Maatalousv5estdn ]akisS.iteinen eleiketur"va koostuu kansanel;ikkeestei
(perusel;ike), maatalousyrittaijien elHkkeest;i (tulotasoon suhteu-
tettu lisaielSke) sekH sukupolvenvaihdostapauksissa vielai varsin
yleisesti k;iytetystH yksiltrlf isestH e1;ikej 5r j estelystai, syytingis-
ta . Kuten edeIl,l on j o todettu, vuonna 19 7 4 kaiyttoon otetut suku-
polvenvaihdosel5ke j a luopumisel-aike tullevat l,ihivuos ina suurelta
osin joko korvaamaan tai ainakin huomattavasti vShentaimaiain syytin-
g in as emaa e l-aikemuot ona .
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MaatalousvHesto on muihin vdestoryhmiin venrattuna i.i"kaist;i ja
s arnas ta . Kun koko ammatissa toimivasta vHestostH maatiloil_la
tydskentelevien osuus on vain 17 .2 eo, niin kansanelSkej;ir jestel-
m5st;i vanhuusel5kettd saavista miehisti 36.l- ,o iu naisista oerdti
44.7 eo oT\ laihtoisin maatiloilta. Kansanelaikejdr: jestel-m,j.n maksa-
missa tyokyvyttomyyselskkeissH vastaavat osuudet ovat 23.7 e, (mie-
het) ja 37.5 eo (nai=.t)]). l'laatalousv;ieston korkea sairastavuus
ilmenee varsin selvaisti Maatalousyr.ittaijien el-aikelain penusteel-Ia
maksettavista elaikkeistS. Vuoden 1973 lopussa kaikista maatalous-
yrittH jHelSkettai saavista el-likkeensaaj ista 49.2 eo sai tydkyvytt6-
myyselSkettei 1 43.9 eo vanhuuselaikettH , 6 .7 eo penhe-el_Skettei j a
0.2 eo tyottomyysel-;ikettH. Palkansaajilta tyokyvyttomyyselaikkeiden
suhteellinen osuus on pienempi. Kaikista tyokyvyttomyyselHkett5
saavista maatalousyrittajistai 8.5 eo sd.i el-aikkeen osittaisen tvc-
kyvyttomyyden, loput teiyden tydkyvyttdmyyden perusteell_a. Tyoky-
vyttdmyyselSkkeensaajien osuus e]Skkeensaajista on koko :erjestel-
mHn voimassaol-oaikana jatkuvasti kohonnut ja vanhuuselSkkeensaa-
;ien osuus laskenut.

Kuten aikaisemmin on jo todettu, varsin monet maatalousyrittHj;it
ovat samalfa palkansaa :ia ollen osan vuotta t ydssd maatilan ulko-
puolelIa. T511oin heilIe kentyy elailceturvaa myds palkansaaj ien
tyoel-eikelakien, ennen muuta Lyhytaikaisissa tydsuhteissa ol-evien
tyonteki j 5in el;ikelain perusteel-ta2 ) . Vuoden 197 3 lopussa kaikis-
ta Maatalousyritt5jien el5kefain mukaan vanhuuselSkett;i saaneista
19 eo sai el;ikett5 myos Lvhytaikaisissa tyosuhteissa olevien ty6n-
tekii5in elSkelain perusteella. Tydkyvyttomyyselaikkeiden kohdal-ta
vastaava m5;ird oli 3I eo )d penhe-el-,ikkeiden kohdalla pereiti 46 eo .

1) Vanhuus- 3a tyckyvytt6m\zyselSkett5 saavien luvut on laskettu
aktiiveista, (ennen elliketapahtumaa) tyossSolleista henkiloistei.
Kaikis ta kansane 15ke j air j e ste l-mais s;i vanhuus e llikett5 s aavist a
henkiloist;i maatiloilta lehtdisin oll-eiden miesten osuus on
35 .1 eo )a naisten 32 .L e6. Tydkyvyttdmyysel5kkeiss.i vastaavat
osuudet ovat 22 qo (mtehet) ja 27,8 eo (naiset). VanhuuselHkkeen-
saa j ia osoittavat luvut ovat vuodelta t97 2. Tyokyvyttomyysel-aik-
keensaajia osoittavat luvut on l-askettu vuonna 197I al-kaneista
uus ista tyokyvyttomyys elSkkei st,i .

2) Lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyontekijAin el-aikelaki
kattaa tyosuhteet maa-, metsS-, satama- ja rakennusaloilla.



Kans anelaike; ;irj estelmai on maatal-ous vAestolle toistaiseksi suhtee 1-
l-isesti tHrke5mpi el;iketurvan l-5hde kuin maatalous yritt;i j ien el;ike-
jHnjestelmS. TeimH koskee varsinkin vanhuusel-Hkettei, koska maata-
lousynittH j.ielekkeite atettiin maksaa vasta 19 7 0 alusta eikei
e1;ikett;i laskettaessa oteta huomioon ennen jen j estelmtin voimaan-
tul-oa har j oitettua yrittd j;itoimint..3 ) . Os ittain t5stai , os ittain
maatalousyrittaijien alhaisesta tulotasosta j ohtuen Maatalousynitte-
jien el-5kelain perusteella maksettavat el-;ikkeet ovat viel;i varsin
vaatimattomia. Vuoden t973 lopussa keskimaiHr5inen maatalousyrit-
t5jHel-aike vanhuusel;ikkeensaajalle oIi 7 6 mk, tyokyvyttomyysel5kkeen-
saaj a1le I3 mk , tyottomyys eleikkeensaaj alle 129 mk j a perhe-eIaik-
keensaajalle 6B mk kuukaudessa. Muiden itseneiisten ynittHjien
sekai palkansaajien vastaavat tyoel5kkeet olivat huomattavasti suu-
rempia. Keskim5Sr:iinen kansanelskejHrjestelmdn maksama vanhuus-
elaike oli vuoden 1973 foDussa 296 mk, tyokyvyttdmyyselSke 2BO mk,
tyottomyyselSke 281 mk ja Derhe-el5ke 204 mk kuukaudessa.

Kuten luvussa 2.5.2. todettiin, osa kansanelaikejair jestelmHn etuuk-
sista maksetaan tul-ohankinnan penusteella. Maatalousv;iesto n;iytt55
saavan suulremmassa m5;irin kuin elHkkeensaajat keskim55rin tulohar-
kintais ia kansanel,ike-etuuks ia tasasuu::uis en perusosan Iis;iksi.
Kaikista vanhuuseliikkeensaaj ista 7I ea ( vuonna L97 2 ) sai tul-ohar-
kintaisia kansanelaikkeen osia, mutta maanviljelijoistd (oeltopinta-
ala vHhint5ain 10 ha, taissa tilastossa) BB eo )d pienviljelijoistH
(peltopinta-ala aIIe 10 ha) pen5ti 96 eo.

Edellii (luvussa 3.2) mainitun sukupolven vaihtumisen ongelmia maa-
tilataloudessa kHsitelfeen tutkimuksen mukaan maatilan luovuttajan
ika tilan siirnon hetkell-ei oli keskimS5nin 64 vuotta ja hainen puo-
l-isonsa 60 vuotta nii-ss;i tapauksissa, joissa tilanomistuksen
siinto tapahtui molempien vanhempien elinaikana. Nait5 tapauksia
ol-i tutkimuksessa noin 60 ? kaikista sukupolvenvaihdoksista. Mies-
l-eski ( noin 10 e, kaikista tapauksista) luopui tilasta yleensai noin
64-65-vuotiaana. Site vastoin naisleski (noin 25 eo tapauksista)
luopui tilasta keskimSSnin jo 56 vuoden iSss;i. Kun molemmat van-
hemmat olivat kuolleet (noin 5 eo kaikista tapauksista), tilan
siirto tapahtui tutkimuksen mukaan taval-lisesti 56-59 vuoden i5ss5.
Miespuolisen vitjelijain ollessa kyseessei tila oIi siis siirretty

3) Tyokyvyttomyys- ja perhe-elekkeita laskettaessa otetaan tuleva
vakuutus aika vanhuusel;ikeik;iain huomioon el-iikkeeseen oikeutta-
vana aikana.
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seuraavalre sukuporvelle keskimaairin vuosi ennen yleistei
el-;ikeik55. Naisf esken ol-lessa luovuttaj ana luovutus oIi
nut pen5ti 9 vuotta ennen elaikeik;iai.

6 5 vuoden
t apahtu-

Tilan luovuttajan keskeisin ongelma on taloudellisen toimeentulon
turvaaminen luovutuksen j;ilkeen. Sukupolvenvaihdoksessa tilan
uusi omistaja saa useimmissa tapauksissa til-an haltuunsa joko mak-
samal-la siitH pelk;ist;i5n kauppahinnan tai maksamalla osan tilan
arvosta kauppahintana ja loput el;ikkeen5 taikka pelkeistSSn el-5k-
keen5. Sukupolvenvaihdostutkimuksen mukaan til-an omistaj an vaih-
dos tapahtuu testamentilla vain hyvin hanvoin (3 e, tutkituista
tapauksista). Kun til-an siirto tapahtuu maksamalla osa tilan ar-
vosta ellikkeen5, ;aiei rahakorvaus tavall-isesti melko pieneksi. EIe-
ke el-i syytinki koostuu yleisimmin tilal-ta saatavasta asunnosta
ja t5ydestai yllSpidosta mukaanluettuna mahdollinen nahassa mak-
settava e15ke. Vanhemmilfe tufeva tilan kauppahinta maksettiin
7 0-7 5 eo tapauksissa j oko kokonaan tai os ittain eliikkeenai. Joka
kolmannel-Ia tilalla konvaus suoritettiin yksinomaan eleikkeenS.
Naite tiloja o1i selvaisti eniten Ite- ja Pohjois-Suomessa (45 eo

tutkituista vaihdoksista) j. vHhiten Etelai-Suomessa (24 eo vaih-
doksista) . Elekkeiden j a elaikel-uontoisten suonitusten kesk j-m;i.inH

oli tutkimuksen mukaan noin 2\0 mk kuukaudessa (elokuussa 1973).
Pefk5st;i5n nahana maksetun kauppahinnan suorituksella tilan omis-
tajan vaihdos tapahtui 23 eo:LLa tutkituista tiloista. Eniten
n;iitH tiloja oli Etel-5-Suomessa, vaihiten Ita- j a Pohj ois-Suom.=".4)
Tilan ostoista noin 40 eo tapahtui k.iyp55 hintaa alemmall-a hinnalla.

Sukupolvenvaihdos ei tilan luovutta j alle menkits e k;iyt;innos sai
suurtakaan muutosta, koska tutkimuksen mukaan h;in useimmissa (BB eo)

tapauksissa jei asumaan tilall-e tilan j atkaj an kanssal 62 eo ! ssd

4 ) Ita- ja Poh j ois-Suomessa t j-Iat ovat selv5sti keskim;iSnaiist5 pie-
nempiH kuin Etel-;i-Suomessa. Etel-ai-Suomessa si;aitsee noin 40 eo

kaikista maatiloista ja samalla yIi B0 eo ylr 50 peltohehtaari-n
viljelmist5. Sisai-Suomessa (Itai-Suomi mukaanluettuna) ;aPohjois-Suomessa on kaikista til-oista koLmeneJ-jdsosaa a1le 10
peltohehtaanin tiloj a. Etel-;i-Suomessa vastaava m55r5 on alle
kaksikolmasosaa. Pi-eni115 tiloilla ei pystytai samal-1a taval-la
k5ytt5maiSn puhdasta nahaa sukupolvenvaihdostapauksissa kuin
suurilla tiloil1a.
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luovuttaja j" jatkaja asuivat samassa taloudessa, 26 eo!ssd asuin-
paikka ol-i sama mutta talous eri. Vain L2 eorssd luovuttaja o1i
muuttanut toiselle paikkakunnal-Ie. Entisist5 omistaj ista satun-
naisesti noin kolmannes ja s;iainnollisesti noin viidennes osal-Iis-
tui sukupol-venvaihdoksen jaitkeenkin tal-on toihin. Ko::vauksena
tehdystel tyostH heil-l-e maksettiin tavallisimmin til-an tuotteita,
rahapalkkaa harvemmin .

Useimmissa tapauksissa til-an jatkaja joutuu ostamaan tilalta pois-
tuvilta sisanuksiltaan n5iden osuudet til-aan. Vain L2 eorssa tut-
kituista tapauksista tilan jatkaja ol-i ainoa lapsi. Sisarosuuk-
sien m55rd oli tutkituill-a tiloill-a keskimS;inin puolitoistake::taa
suunempi kuin vanhemmille tilasta maksettu konvaus. Maksetut
summat kasvoivat tilakoon suur:etessa. Suurimmat osuudet olivat
Etelai-Suomessa ja pienimmeit fte- ja Pohjois-Suomessa. Sisarosuuk-
sien rahoittamista var:ten oIi jouduttu ottamaan lainaa, keskimSSrin
noin kolmenel j aisos aa sis anosuuks ien m55r;ist5. Kaiken kaikkiaan
lainoj a ol-i 47 eo : ll-a tilo j en j atka j ista. 0sa sukupolvenvaihdok-
sissa tanvittavist,a var oista oli saatu omasta metsaistS (Zg eo) ,

Tontte ja ja metsaipalstoja ol-i jouduttu myymaiHn 3 2o: l-1a tiloista.
- Maatalousv5eston v;iheneminen on merkinnyt p;i;iomien siirtymist5
maatal-oudesta muihin el-inkeinoihin ja maaseudulta kaupunkeihin.
On anvioitu, ett5. naimH tulonsiirnot ovat hyodytt5neet maatalouden
ulkopuolisia sektoneita enemmdn kuin itse maatalouselinkeinoa.
Ereiain selvityksen mukaan sisarosuuksia on k;iytetty 3 B eo ! ssd -tapauk-
sista asunnon hankintaa, 24 eoissa nuokakunnan juokseviin menoihin,
l-0 eo!ssd. opiskeluun ja 22 eoissd muihin tankoituksiin.
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Maatalouden rakenteen palrantamiseen tHht;i;ivien toimenpiteiden
kustannukset

4.1. Maatalouden luopumisSarlestelmeit

Maatalouden luopumis j5::j estelmiin kuul-uvan pellonvaraus jerj estel-m;in
kustannukset viitenai ensimm5isen5 toimintavuotena ovat olleet yh-
teensii 168 miljoonaa mkg (9 milj. mk v. 1969, 25 mi1j. mk v.
1970, 35,5 mi1j. mk v. 1971, 43,7 milj. mk v. 1972 ja 55 miIj. mk
v. 1973). Valtio maksaa kaikki jerjestelmaistH aiheutuvat kustan-
nukset . KeskimS;ir5isel-l-ai pellonvanaustilalla pellonvarauskorvauk-
sen meiSrH on noin I30 mk kuukaudessa (vuonna Ig73).

Pellonvanausjarjestelmain kustannusten tankastelussa on otettava
huomioon toisaalta sopimuksen tehneille viljelijoille maksetut
konvaukset j a toisaalta maataloustuotteiden mankkinoimismenoj en
j a en;iiden maatalouden tukimeno j en pienemm;istai tarpeesta muodostu-
neet s;iHstot. S5;istb j 5 on syntynyt, koska teirkeimmistd maatalous-
tuotteista on viime vuosina ol1ut ylituotantoa, mink;i vuoksi pake-
toitujen peltojen tuotantoa vastaavat mHair5t olisi pitdnyt vied5
maasta vientituen turvin.

Valtiontaloudelle peJ-l-onvarlaus jarj estel-mai on ol-lut edullinen rat-
kaisu. Maatilahal1ituksen tekemain anvion mukaan vientipalkkioiden
j a muiden maatal-ouden tukimenojen v5hentymisenli syntyneet sSSstot
ovat selv5sti ylittaineet pellonvai:ausjdnjestelmHst5 valtiolle ai-
heutuneet kustannukset. Esim. vuonna 1972 enilaisten tukimuoto-
j.n - joista vientituen osuus oli 92 eo - rahoittamiseen ol-isi
ilman pellonvarausjHrjestelmaiai tanvittu 123 mi1j. mk 1is55.
Kun pellonvarauskorvauksia maksettiin ko. vuonna 43r7 miIj.
mk, jai valtiontalouden laskelmalliseksi nettosH5stoksi n. B0

milj . mk. Edullisinta pellonvaraustoiminta on valtiontalou-
den kannalta oll-ut Keski- j a Itai-Suomessa, j ossa sHaisto jen j a mak-
settujen pellonvanauskorvausten vSlinen erotus on y1i 2r5-kertai-
nen maksettuihin konvauksiin ve::rattuna. V;ihiten kannattavaa pef -
Ionvat'austoiminta on ollut L;insi- ja Pohjois-Suomessa. LHnsi-Suo-
messa val-tiontalouden saama rrhyoty't ylittaiai vain noin viidennek-
sel-15 ja Pohjois-Suomessa noin puolella maksetut pellonvarauskon-
vaukset. Neilla alueilla vientituen vdhenemisen muodossa saadut
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sei5stot ovat jaiaineet pienemmiksi kuin muuaIla. Jos saieistoi-hin
lasketaan pelk;ist;i5n vientituki, niin pellonvaraus j Hrj estelm5stai
valtiontaloudelle syntyneet saiSstdt yhtei peltohehtaaria kohti
olivat vuonna L97 2 EtelS-Suomessa penHti 45 eo suuFeirrrrrdt kuin
Pohjois-Suomessa.

Laskelmat pellonvaraus j 5rj e stelm5n vaftiontaloudellis ista vaiku-
tuksista ovat lopultakin vain suuntaa-antavia, koska niita teh-
tatessai on j ouduttu tekem5ain anvioita j a otettamuksia. Taiysin
avoin on esimerkiksi kysymys siit;i, minkai velrran peltoa orisi
j oka tapauksessa j aieinyt pois tuotannosta i lman valtion maksamaa
korvaustakin. JHnjestelm;in kustannuksia voitaisiin tarkastefla
muistakin kuin valtiontaloudell-isesta natkokulmasta, esim. kansan-
tal-oudellisesti tai aluepoliittisesti, jolloin tulokset saattai-
sivat muuttua paljonkin.

Vuonna 1974 voimaantull-eiden luopumis- ja sukupolvenvaihdosefaike-
: estelmien aiheuttamia kustannuksia on vaikea laskea ennakolta,

kokonaan viljelijoidenkoska jHrjestelmien hyv5ksikaiyttd riippuu
omasta hankinnasta.

Luopumi s e liikkeiden kustannuksista vastaa valtio, paitsi silte
osin, ettai aIIe 65-vuotiaiden luopujien on maksettava kertavakuu-
tusmaksu, joka on 25 mk hehtaaril-ta ker-nottuna niiden t;iysien vuo-
sien m55n51l-5 j oka luopuj a1l-a on j al j ellai 6 6 vuoden ik5atn. l.laan
halli-tus anvioi antamassaan lakiehdotuksessa luopumisel,ikejHrjes-
telmaiksi, ettai kolmena ensimm5isenH vuonna luopuvien tilojen m.lain5
olisi 10 000 (ja tilojen keskikoko sama kuin pellonvarausS;irjes-
telm;issai - n. 7 peltohehtaaria), jolloin kustannukset ol-isivat
ensimmaiisen5 vuonna (1974) 10 milj. mk toisena vuonna 30 milj. mk
ja kolmantena vuonna 47 milj. ,k.I) Ne1;einten5 vuonna ne olisivat
52 mi1j. mk, mink5 lelkeen ne arenisivat asteittain 4-s r,rilj. mk
vuodessa, los uusia luopumisel;ikkeitH ei mydnnettHisi. Luopujien
suonittamat maksut toisaalta toisivat ensimm5isten kolmen vuoden

1) Ensimmaiiset luopumiselSkkeet mydnnettiin vasta elokuussa 1974,j oten luopumiselSkejerj estelm5n ensimmHisen5 toimintavuonna
elSkemenot tulevat olemaan all-e puolet arvioidusta m55raist5.
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aikana noin 12 mirj. mk, joten valtion osuudeksi jHisi neilte
vuosilta noin 75 mi1j. mk.

Valtion elaikekustannusten on arvioitu olevan luopumisen kohteena
ol-evaa peltohehtaaria kohti keskimeiH.::in 600 - 700 mk vuodessa.
Niiden peltojen osalta, jotka lopu1l-isesti j;iisivait pois tuotan-
nosta, tulisi val-tiontaloudell-e huomattavaa sH;istdai vientituen
tanpeen vHhetessS., edellytteien ettd ylituotanto muutoin jatkuisi.
Arvioiden mukaan sei5sto peltohehtaa::ia kohti ylitteiisi valtion-
taloudelle luopumisista aiheutuvat kustannukset samal-l-a tavoin
kuin on tapahtunut pellonvaraus:erjestelmein kohdalla. SaiSstojen
suu::uuteen vaikuttaa kuitenkin tuotantoon takaisin tul-evan pe11on
mHeir:5 j a luopumisen kohteena olevien peltoj en ilmeisesti keskim;i;i-
r;iist5 alhaisempi tuotto.

Sukupolvenvaihdos el;ikkeitH tultaneen maksamaan noin 4 000 henki-
1o1le. KeskimSSnHinen sukupolvenvaihdoselaike muodostuu todennekoi-
sesti noin 15 maatalousmaahehtaar-in (mukana tietty osa kasvullista
mets;imaata) vil j e1m;i5 vastaavaks i . NHin laskien el5kekustannukset
ensimmHisenai vuonna (1974) ovat noin 3 milj. mk, toisena vuonna
B milj. mk ja kolmantena vuonna r1r5 mi1j. mk. Tdm5n;Hlkeen kus-
tannukset tulisi-vat pienenem5Hn, mikaili uusia sukupolvenvaihdos-
elSkkeitH ei mydnnettaiisi. Sukupolvenvaihdosel;ikkeet nahoitetaan
sama1la tavalla kuin muutkin Maatalousyrittaijien el5kelain Denus-
teella maksettavat elaikkeet. Maatalousynittejien elSkelaitoksen,
j oka hoitaa Maatalousyni-tttijien elHkelain ha11intoa, el-cikemenot
ol-ivat vuonna 1973 jo 72 mi1j. mk. Neiin o1len sukupolvenvaihdos-
el-Skkeet eiv5t tule alkuvaiheessa aiheuttamaan huomattavaa lisHys-
te elH.kemenoissa.

Luopumiskonvaukset kust anne taan Maatil-atal-ouden kehittamisrahaston
vanoista. Rahaston vanoSa kaiytetaiain myds luopumisen kohteena o1e-
vien tilo j en ostamiseen valtioll-e. Vuonna l-97 4 taih5n maanostotoi-
mintaan voidaan k;iytt;iei 5 milj. mk.

4.2 I'laanvi1j eli joiden j a heid5n penheenj Ssentens;i uudef Ieenkou]u-
tus

Uudelleenkoulutuksen aiheuttamia kustannuksia on mahdolli-sta tar-
kas te1la tiis s H yks inomaan valtion tydllisyysammattikuns sitoiminnan
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osalta. Enilaisten oppilaitosten ja yksityisten tydnantajien jain-
jesteimien ammatillisten kurssien aiheuttamista kustannuksista ei
ole ol-emassa til-astotieto j a, samoin kuin ei s iitakaan missti m5;inin
maataloudesta ir"tautunut v;iest6 on ottanut osaa niiden tarjoamiin
uude 1le enkoul-ut us mahdo 1 l-i s uuks i in .

Ty6ll-isyys ammattikurs s eihin kdytetyt vanat ovat kohonneet viisin-
kentais iksi viimeisten vii-den vuoden aikana . Vuonna 19 6 9 taihain
toimintaan sijoitettiin 22 miIj. mk, vuonna 1974 jo I09 mil;. mk.
Maat alous viies t6n uude Il-e enkoul-utuk s een kHyt e tt i in t yo1 Ii syy sammat -
tikunssien kautta vuonna 1969 noin 3 mil-j. mk, vuonna rg70 noin g

milj. mk, vuonna 1971 noin 10 mi1j. mk, vuonna L972 noin 11 mil;.
mk, vuonna 1973 noin 15 mi1j. mk ja vuonna 1974 noin 16 milj. mk.
Vuonna 197 2 koulutuskustannusten tyollisyys ammatt ikurss eill-a las -
kettiin (luvussa 3.2. esitellyn tutkimuksen mukaan) olleen 968 mk

kuukaudessa yhtd oppil-asta kohti.

SekH yhteiskunnan ettei yksilon kannalta tHstH uudelleenkoulu'Lus-
toiminnasta saatava hyoty on tuntuva. Ede115 mainitussa tyolli-
syys ammattikurs s e j a kais it elte es s ai tutkimuk ses s a 1 as ket tiin kans an-
taloudellisina hydtyin;i (seurannaisvaikutukset mukaan lukien) yh-
dest;i tyollisyys ammatt ikuns s itoimintaan s ij oitetusta mankasta s aa-
tavan takaisin 5r60 mk.

Yksilon koulutuksesta saama taloude1linen hyoty neikyy koulutuksen
vaikutuksessa ansiotasoon. Ennen kurssia miesten ansiotaso tunti-
ansioissa mitaten ol-i- alhaisin maataloudessa ( 3 r40 mk, vuoden 1970
lopussa), hieman konkeampi palveluel-inkeinoissa (3r86 mk) j. kor-
kein teollisuudessa (4r45 mk). Koulutuksen vaikutuksesta tunti-
ansioiden nousu o1i suurinta maatal-oudesta l-aihteneille uudesta
sijoittumisammatista (ei-maatalous) niippumatta. Tuntiansioissa
tapahtunut nousu vaihteli hei115 13 eo I sta 3 4 e, : i in ( eli nousu
0r44 - 1,15 mk tunnilta). Suunimmat liseiykset tuntiansioissa oIi-
vat maataloudesta metalliteolfisuuteen siirtyneille (nousu 1r15 mk

tunnil-ta), seuraavaksi suurimmat muuhun (ei-tekstiili) teol-lisuu-
teen siintyneille (1r05 mk), seuraavaksi palveluelinkeinoihin
siir-tyneille (0,85) j. pienimmdt tekstiiliteollisuuteen siinty-
neillai (0,44 mk).
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Naisill-a enot ansiotasossa ennen kou1utusta eivait olIeet yhtei
suunet kuin miehillei; (tuntiansio palvel-uelinkeinoissa 2,37 mk,
maataloudessa 2r66 mk ja teolli-suudessa 2r96 mk) . Koul-utuksen
vaikutuksesta ansiotason nousu oli suurinta palvelualoilta lah-
teneill;i (34 - 63 +, sijoittumisammatista niippuen). Maataloudes-
ta l-aihteneillei naisilla tuntiansion nousu vaihteli B %: sta 32
eo : i-in. Metalliteoll-isuuteen siintyneilla naisilla ansiotason
nousu oli suurin (0r86 mk tunnilta), seuraavaksi suunin muuhun
teollisuuteen (paitsi tekstiiliteollisuuteen) sii:rtyneille (0,70
mk), sen jeilkeen palvelu- ja enHille kor:jaamoaloiIle siirtyneille
(0r49 mk) j- pienin tekstiiliteollisuuteen siintyneil-le (0,2L mk).

4. 3 . Tyovoiman liikkuvuutta edisteivait toimenpiteet

Liikkuvuus avustuks iin kaiytetyt naham5air5t ovat viime vuosina Ii-
sHaintyneet huomattavasti. Vuonna l-971 niihin k;iytettiin 2,1 mil j .

mk, vuonna 1972 jo 312 mi1j. mk. Vuonna L972 liikkuvuusavustusten
tunvin uudelLe paikkakunnalle, uuteen tydpaikkaan muuttaneista ol-i
17 e, lehtdisin maa- ja metstitaloudesta (palkattu tydvoima mukaan-
luettuna). Naiin laskien maa- ja metsHtalouden osuus koko liikku-
vuusavustusten m;ieiraist5 vuonna l9l2 ol-i noin 0r5 milj. mk. Valta-
osan t;istd summasta voidaan sanoa menneen palkatun tyovoiman j a
avustavien penheenjiisenten hyvaiksi. Yhta liikkuvuusavustusten
tunvin siirtynyttH henkiloe kohti avustuksen m;iainH o1i vuonna L972
keskim5airin 17 B mk.
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panantamiseen t;ihtai;ivien toimenpiteiden

5 . 1. Maatal_ouden luopumis jHn j estel_m;it

Maatalouden luopumisj;irjestelmiS varten ei katsottu tanpeelliseksipenustaa uusia hallinto-onganisaatioita, vaan hal-linto annettiin
entisten, jo ol_emassa olevien onganl-saatioiden hoidettavaksi. Luo_
pumis j;inj estef mie
Maa- ja metsHtalo

maatalousynittai j ien ansioeleikej airj estelm;in halr_into.

Pel-lonvaraus- ja luopumiskonvausjarjestel-mien hal-linto kuuluu yk-
sinomaan' Maatilahaltituksel-le. Luopumisel;ike- j a sukupolvenvaih-
dos elake j erj estefmien haf linnosta Maatilahatlitus j a Maatarousynit-
tai j ien el-;ikelaitos huolehtivat yhdess;i. Luopumiselaike j ainj estel-missd Maatilahallitus antaa l-ausuntonsa e1;ikkeen saamisen edelly-tyksistai ' Maatalousynitte jien el5kelaitos tekee elaikepa;itokset j amaksaa elakkeet sek;i penii vakuutusmaksut. Sukupolvenvaihdosel;ik-
keissd Maatilahal1itus antaa lausuntonsa til-an j atkamiskelpoisuu-
desta sekH ruovutuksensaajan sopivuudesta tilan jatkajaksi. Maa_talousyritta j ien ef Skelaitos tekee elaikepHeitokset j a maksaa el_aik-
l-^^!J(ee L.

Maati l-ahal-lituks en kenttaior ganis aati on muodostavat 19 maatalous-piiniS, joissa kussakin on maataloustoimisto. paikallisell-a hal-lintotasoll-a toimivat kunnalliset maatalouslautakunnat, joiden ri-saiksi kunnilfa on pae- tai sivutoimiset maataloussihteenit. Ueim-
missa kunnissa on oma maatal-ouslautakunta, joskin enSissS pienis-
sti kunnissa lautakunnan teht;iv5t kuuluvat veiliaikaisesti kunnarl-is -hallitukselle' Maatalousyrittajien el;ikelaitolcsen kentteiorgani-saatio muodostuu 2l asiamiesal-ueesta, joissa kussakin on alueasia-mies' Alueasiamiesten alaisuud.essa toimii 2s2 sivutoimista va-kuutettujen palverusta huolehtivaa elHkeasiamiestH.

Maatalous l_ tta

hallinnosta
sministenion
n el;ikelaitos

n

u
Fa

vastaavat Maatitahall_itus, j oka on
afainen valtion keskusvinasto, sekd
, j onka ensisij aisena tehtaiv5n;i on

pidetHHn
sell-a hal-
Esim. Maa-

Luopumis j;in; estermien nykyisiH harrinto-organisaatioita
ainakin toistaiseksi riittevina. Jeirjester_mien paikalli
lintotasorla on peiaisty var-sin yksilorriseen parver_uun.
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talousyritt5j ien el-;ikelaitoksen paikalliset elSkeasiamiehet ovat
joko aktiivimaanviljelijoite tai muulla tavoin maatal-ouden kanssa
];iheisesti tekemis iss 5 olevia henkiloit.i . Sama koskee kunnallis -
ten maatalouslautakuntien puheenjohtajia ja kuntien maataloussih-
teeneitai . N;imei henki16t tuntevat vans in laiheisesti paikallisen
maatalousv5eston olosuhteet ja ongelmat.

5.2 Maanviljelijdiden ja heid5n penheenjeisentens5 uudelleen-
koul-utus

Vuoden 19 7 3 lopussa valtion hyvaiksymie tv6llisvvsammattikuns s ikes -
kuksia ol-i yhteens5 39 kappaletta eni puolilla maata ja niissei
noin B 000 oppilaspaikkaa. Koko laajuudessaan kunssikeskuksia
tulee olemaan 43 ja oppilaspaikkoja t0 500. THlloin pystytd;in
vuosittain kouluttamaan uuteen ammattiin I eo tydvoimasta e1i
22 000 henkiloa, mik;i vastaa t5l-1e koulutustoiminnalle asetettua
tavoitetta. Kurssikeskukset sijaitsevat melko tasaisesti eni puo-
Iil1a maata ja ovat siten myos maatalousvH.eston saavutettavissa.
Opetusvinanomaisten (Ammattikasvatushallitus ) j a tyovoimavinan-
omaisten (Tydvoimaministe::io) yhteisty6115 kunssien jarjest;imi-
sessH pyrit;iein siihen, ettli kurssitoiminta vastaa sil1e asetettuj a
tavoitteita. Kurssitoiminnan ::akenteen joustavuus saIlii sel-Iai-
sen koulutuksen antamisen, josta on puutetta koulutuspaikkakun-
nal-Ia tai muuall-a maassa.

5.3. Tydvoiman liikkuvuutta edistaivdt toimenpiteet

Tydvoiman liikkuvuutta edistaiv5t toimenpiteet kuuluvat Tydvoima-
ministeni6n alaisel-l-e tydnv.ilitykselte, joka on maatarousviiest6n
ketytett5vissai samalla tava1la kuin kaikkien muidenkin v5estoryh-
mien. Tydvoimamini-stenion piirihallinnosta vastaavat 12 tyovoima-
piiriai, joissa kussakin on paikallishallintoa vanten lukuisia
tydvoimatoimistoja. Teta organisaatiota on pyritty kehittHmai;in
tanpeiden mukaisesti. Uusia tydvoimatoimj-stoja on penustettu vuo-
sittain. Maatal-ousv5est6n tanpeet tyovoiman l-iikkuvuuden edista-
misen osalta eivait kuitenkaan oIe missH;in enityisasemassa muiden
v5estdryhmien tanpeis iin neihden.
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6. Loppup;i;itelmiei

Sosiaaliturvassa on viime vuosikymmeninai tehty huomattavia panan-
nuksia, jotka ovat olleet varsin teirkeita maatalousvtiest6n toi-
meentulolle ja sosiaal-isel-l-e tu::vall-isuudeIle. TaissH suhteessa
oleellisinta on todenn;ikdisesti ol-1ut sainaus- j a eliikevakuutuksen
kehittdminen, j ohon er-ityisesti 19 60-1uvull-a suunnattiin p;ieihuomi-o.

Tutkimukset osoittavat, ettli maatalousvdesto on muihin ammattiryh-
miin venrattuna iatkaist:i ja sainasta. Teimai merkitsee sit;i, ettH
maatal-ousvliestdn mHeinH tulee jatkuvasti veihenem5tin. On anvioitu
ett5 1970-luvull-a yksinomaan viljelijdiden kokonaispoistuma tufee
olemaan l-28 000. samaan aikaan uusia viljelijoita tuLee noin
50 000, joten nettopoistumaksi jea 7B 000 vilje1ijai5. Vuonna 1980
arvioidaan olevan vain 157 000 aktiivimaanviljelijaa. Taimei on
33 eo vdhemmain kuin vuonna 19 7 0 . Suhteellisesti suurinta poistuma
on SisS-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Poistumasta 30 e, anvioidaan
olevan seunauksena vil j eli j;in kuol-emasta, 3 t eo l oko ammatin vaih-
tamisesta tai eleikkeel-re j;ieimisest;i j a 3 g e, tyokyvyttomyydestai.
Naimai luvut osoittavat, ett;i eleikejdnj estelmien menkitys toimeen-
tulon l-Shteend muodostuu yhai tai::keH.mm5ksi.

Sairausvakuutuksen kaiyttddnotoll-a on tuntuvasti tasattu sainasta-
miskustannuksia. Sainausvakuutuksen ansiosta sairastamiskustan-
nukset ovat alentuneet erityisesti maalaiskunnissa. TdstH huol-i-
matta maaseudulla asuva veiest6 on edelleen huonommassa asemassa
kuin kaupungeissa asuvat, vaikkakin enot useill-a aloiffa ovat ta-
soittuneet. Erityisesti maalaiskuntien miehet ovat pysyneet nyh-
m;in5, johon sainausvakuutuksella ei oIe oIlut toivotun suunuista
vai-kutusta. Tutkimusten mukaan sainastavuus on huomattavan suunta
t;iss;i ryhmaiss;i, mutta sainausvakuutus ei ole riittAvHsti pystynyt
aktivoimaan heitai kaiytt;imeilin hyv5kseen l5;ikint;ipalve1uita. Suo-
messa maaseudun erityisongelmana ovat pittat vSlimatkat, jotka
ovat omiaan vaikeuttamaan lS5kintHpalvelusten hyv;iksik;iytto5.

Viime vuosina maataloudessa on esiintynyt liikatuotantoa melkein
kaikkien, mutta er.ityisesti maitotaloustuotteiden osal-ta. Tuo-
tantoa l-aihdettiin na j oittamaan ensiks i pellonvaraus j en j estelmain
avu1la. TietyssH m5;inin se vaikutti tuotannon kasvun pysdytteimi-
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seen, mutta samalla se hidasti maatalouden nakenteen kehitystd j a
maatalouden national-isointia. se myos nopeutti maaseudun yhdys-
kuntarakenteen heikkenemistH ja v;ihensi maatal-ouselinkeinon ar-
vostusta. Pell-onvanaus j;irj estelm;in korvaaj iksi penustettiin l_uo-
pumis eleike-, luopumiskorvaus - j a s ukupolvenvaihdos elaikej Hrj estel-
mdt , j oiden lopulliset vaikutukset 15;iv5t n;iht;iviksi. On kuiten-
kin il-meist5, ettei viljelijdiden vansin epeiedullinen ikainakenne
(keski-ike konkeampi kuin muilla ammatissa toimivilla) tulee n;ii-
den jarjestelmien avu1la konjaantumaan ainakin jossain maarin.
l'laataloudesta luopuville viljelijdirle ne tarjonnevat paremman
toimeentulomahdotlisuuden kuin pellonvalrauskorvaukset . psykologi-
selta kannal-ta katsottuna uudet luopumis j;ir;estelm5t voittavat
pellonvanaus j;ir:jestelmein siinH, ettei luopuvan vilj e1i jdn enH;i
tanvitse katsella "heinittyvS;i e1;im5ntydtai;inrr, koska luopumisjHr-
j estelmiss;i pel1ot annetaan uudel-l-e vil j eti j 511e lisHmaaksi tai
ne metsiteta5n. Yyos kansantalouden kannalta ne ovat panemmin
perusteltavissa.

Maatalousv;ieston m5;inai koko ammatissa toimivasta vaestosta supis -
tui 19 60-luvuf Ia 29 .7 eo: sta L7 .2 eo : iin. Val-taosa muihin elinkei-
noihin siintyneistei on o1lut avustavia penheenj;iseniai ja palkat-
tua tyovoimaa. ftseniiisten viljelijoiden osalta supistuma on muo-
dostunut l-Shinnei karj attomaan tal-outeen siintymisestH j a eI;ikkeelle
j;i;imisestS. Uuteen ammattiin siit"tymistH helpottamaan tuotiin
I 9 6 0 - luvun puolivailis s 5 valti on tyollisyy s ammatt ikuns s it oiminta,
joka on oIlut kaikkien vaiestonyhmien keiytettHvissS. On ilmeistii,
ett5 kuluvalla vuosikymmenellS taim;i koulutustoiminta on naiytellyt
ja tulee n;iyttelemaiH.n yhai suurempaa osaa v;iy15n;i jota pitkin maa-
taloudesta edelleen irtautuva vHesto voi s iir.tyai uuteen ammattiin.
Viljelijdiden ikHnakenteen muistaen on sintins;i huolestuLtavaa,
ettH nuoria potentiaalisia ynittajia siintyy runsaasti pois maata-
louselinkeinon piiristei. Tulevaisuuden kannalta olisi viljel-i-
joiden nonmaaliin al-an perus- ja jatkokoulutukseen pantava yh;i
suunempi paino valrsinkin kun tiedetai;in, ett5 suuri osa nykyisist5
viljelijdist5 hanjoittaa ammattiaan vailla ammatilli-sta koulutusta.

Maatalous elinkeinona on kokemassa suuria muutoksia. Eraailla
tavalla n;iihin peiiviin asti on lop. voitu puhua maataloudesta pi-
kemminkin el5meintapana kuin yhtenai elinkeinona. Taloudelliset 3a
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sosiaaliset nealiteetit ovat kuitenkin nopeasti muuttaneet tilan-
netta. Nuonet liihtevdt enityisesti pieniltd maatiloilta ja syn-
jH.seuduilta, koska ne eivlit voi tanjota niittevesti toimeentulo-
mahdollisuuksia ja .nykyisin yh5 tdnke8mmiksi koettavia henkisid
vinikkeitd. Maatalouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan yhteisend
tehtH.vH.nE on helpottaa maatalousvH,estdn muuttuvaa asemaa. Maa-
talouspoliittisilla toimenpiteillH' pyritaiHn maatalouden j dnkipe-
nHistH.miseen tilakokoa suunentamalla j a tuotantotapoja kehitta-
mHIIH.. Sosiaalipolitiikalla puolestaan tehdetean toimeentulon
tunvaamiseen ja naatalousvliestdn taloudellisen ja sosiaalisen eni-
anvoisuuden kaventamiseen muihin vHest6nyhmiin nlihden.
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