MISSOC - Sosiaalitur van yhteinen tietojärjestelmä
Perustamisestaan vuodesta 1990 lähtien Sosiaaliturvan yhteinen tietojärjestelmä MISSOC on kasvanut keskitetyksi tietokannaksi, joka sisältää ajantasaista ja kattavaa tietoa sosiaaliturvajärjestelmistä EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa ja Sveitsissä.
MISSOC-tietokanta on kokonaan sähköinen ja antaa käyttäjille mahdollisuuden hakea kuvailevia tai yksityiskohtaisia tietoja
sosiaaliturvasta tietyssä maassa. Sen avulla voi myös vertailla eri maiden järjestelmiä erityisten jäsenneltyjen taulukoiden avulla.
MISSOC-tietokanta on maksutta kaikkien käytettävissä.

MISSOC-verkosto

Ketä varten MISSOC on?
Henkilöt tai järjestöt, jotka haluavat tietoa
eri maiden sosiaaliturvasta tai haluavat
vertailla, tutkia ja analysoida useita
sosiaaliturvajärjestelmiä. MISSOC tarjoaa
kiinnostavaa tietoa erityisesti seuraaville:

MISSOC perustuu seuraavien tahojen tiiviiseen
yhteistyöhön:
•

•

•

Euroopan komissio: Työllisyys, sosiaaliasiat
ja osallisuus -pääosasto sekä yksikkö
D/3: aktiivinen ikääntyminen, eläkkeet,
terveydenhoito, sosiaalipalvelut.
Kansalliset yhteyshenkilöt: maiden
viralliset edustajat ovat ministeriöistä tai
sosiaaliturvasta vastaavista laitoksista.
MISSOC-sihteeristö: Euroopan komission
nimittämä asiantuntijayhteisö.
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•

Ulkomaille muuttavat kansalaiset ja
yritykset

•

Tutkijat ja opiskelijat

•

Viranomaiset ja sosiaaliturvan
hallinnoinnista vastaavat tahot

•

Päätöksentekijät

MISSOCin tietokanta
Kussakin maassa toimivien yhteyshenkilöiden keräämän ja päivittämän aineiston ansiosta MISSOC -verkosto tarjoaa niin kuvailevaa,
ajankohtaista kuin analyyttistäkin tietoa sosiaaliturvasta englanniksi, ranskaksi ja saksaksi (MISSOC-sosiaaliturvaoppaat myös 21 muulla EU/
ETA-kielellä).
Tietokannan verkko-osoite on www.missoc.org tai http://ec.europa.eu/missoc. Se sisältää:

Vertailukelpoiset taulukot: yksityiskohtaiset, vertailukelpoiset ja puolivuosittain (tammikuu ja heinäkuu) päivitetyt tiedot sosiaaliturvan
järjestämisestä kaikissa mukana olevissa maissa. Taulukkoja on kaksitoista ja niistä kukin on jaettu useisiin alaosioihin. Taulukoissa olevia
kansallisia tietoja täydennetään läpileikkaavilla johdannoilla, jotka tarjoavat horisontaalisen näkökulman kunkin sosiaaliturvan alaluokan
pääkäsitteisiin ja periaatteisiin. Nämä kaksitoista taulukkoa ovat:
I Rahoitus
II Terveydenhuolto
III Sairausetuudet
IV Äitiys/isyys

Taulukot ja kuvaukset
kunkin maan

sosiaaliturvan
organisaatiosta,

päivitetään
kahdesti vuodessa
tammikuussa ja
heinäkuussa.

V Toimintarajoitteisuus
VI Vanhuus
VII Leskeys
VIII Työtapaturmat ja ammattitaudit

Kuvaus kunkin

maan yrittäjien
sosiaaliturvasta,
päivitetään
puolivuosittain
tammikuussa ja
heinäkuussa.

MISSOC-sosiaaliturvaoppaat:

yleiskatsaus sosiaaliturvan päälinjoihin
kussakin maassa. Oppaassa kuvataan
järjestelmät laajalle yleisölle
helppotajuisella kielellä. Ne on
tarkoitettu erityisesti kansalaisille, jotka
liikkuvat Euroopan sisällä. Oppaat
päivitetään kerran vuodessa (heinäkuu)
ja ovat saatavilla 24 EU/ETA-kielellä.

IX Perhe-etuudet
X Työttömyys
XI Vähimmäisturvaetuudet
XII Pitkäaikaishoito

MISSOC-info:

vuosittainen
yleiskatsaus
kehitystrendeihin
sosiaaliturvajärjestelmissä.

MISSOC-analyysi:

analyyttinen katsaus
sosiaaliturvan
kehityksestä valituilla
alueilla. Tehdään
kahdesti vuodessa.

Ota yhteyttä: MISSOC Secretariat – 37, Rue Van Campenhout – 1000 Bryssel – BELGIA
T: +32 2 736 14 79 - F: +32 2 736 23 89 S-posti: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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