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Tiivistelmii
Hyrkkdnen Raili: Palkaton kotityo leskien tyourassa ja eldketurvassa
Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1992:3. 197 s.

Tutkimuksen aiheena on palkaton kotityo leskeksi j2iiineiden naisten avio-
liitoissa ja sen merkitys eliiketurvan ja leskeytymisen jilkeisen toimeentu-
lon kannalta. Leskeytymisen aiheuttamien toimeentulon muutosten ja su-
kupuolten vilisten eldketurvan erojen niihdiiiin tutkimuksessa liittyvdn
naisten ja miesten tyonjaon eriytymiseen tyossii ja kotona, jota myos pal-
katon kotityo edustaa. Haastattelututkimus kohdistettiin vuonna 1980
leskeksi jzizineisiin naisiin ja miehiin, joista poimittiin 3508 lesked kzisittii-
vd otos. Empiirinen tutkimus osoitti pelkdstddn kotityotzi tehneiden nais-
ten osuuksien vdhentyneen ja tyossd kdyvien naisten lasten- ja kodinhoi-
tojaksojen lyhentyneen jo 1940- ja 1950-luvuilta ldhtien. Lastenhoito oli
kuitenkin edelleen pddasiallisin syy siihen, miksi naisten tyoura jzii miehiii
lyhyemmdksi. Kulutustason aieneminen sekd vdhimmdistasoisen toimeen-
tulorajan alapuolelle jldminen koskivat yleensd vain leskeysajan kotona
olieita naisia. Eldketurvan karttumisaikojen tarkastelu viittasi siihen, ettd
sukupuolten vdliset erot ovat huomattavasti pienentyneet nuoremmissa
ikdryhmissd vanhempiin ikriryhmiin verrattuna, mutta eivdt hdvinneet.

Avainsanat: kotityti - naisten ansiotyo - toimeentulo - eldketurva

Abstract
Hyrkkiinen Raili: Unpaid domestic work in widows' careers and pension
security. Studies of the Central Pension Security Institute 1992:3.197 pp.

The subject of the study is the unpaid domestic work done by widows
during their marriage and its significance with regard to their pension se-
curity and the level of subsistence after being widowed. The changes in
subsistence after the spouse's death and the differences in the pension se-
curity between men and women are seen to be linked with the sex segre-
gation of labour in work and family, the unpaid domestic work represen-
ting the latter. The survey was addressed to those women and men, who
had been widowed in 1980. Among them 3508 persons were taken into
the sample. On the basis of the empirical results, the rates of women
doing exclusively household work have decreased since 1940's and 1950's.
Likewise the periods of children and home care have shortened in the
case of working women. However, for young women taking care of child-
ren was still the main reason, why the lenghts of their careers remained
shorter than those of men. The sinking of consumption level and the co-
ming under the minimum level of subsistence met in general only those
widows, who were not working before and after the husband's death.
The scrutiny concerning the time accruing the pension security pointed to
the direction that the differences between men and women have conside-
rably reduced in younger age groups compared with the older ones, but
not disappeared.

Key words: domestic work - women's working - subsistence - pension se-
curity
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I
TUTKIMUKSEN TARKOITUS

1960-luwlla luotiin perhe-eliikejirjestelmti, jonka tarkoituksena tyoeliike-
jdrjestelmdssd oli turvata naislesken ja alaikiiisten lasten kulutustason sdi-
lyminen ja kansaneldkejiirjestelmdssd viihimmdistoimeentulo. Perhe-elii-
kejiirjestelm[ perustui perinteiseen perhemalliin, jossa mies kiiy
ansiotyossii ja vaimo hoitaa kodin ja lapset.

Samalla wosikymmenellii kun perhe-eliikejdrjestelmd luotiin, yleistyi
myos naisten ansiotyohon siirtyminen. Piiivihoitojdrjestelmdn kehittymi-
nen mahdollisti 1970-luvulla yhd useamman ansiotyrirn, josta oli seurauk-
sena kotitaloustyotd tekevien miiiiriin voimakas vihentyminen. Naisten
taloudellisen tasa-arvon lisiiiintyminen ja oman eldketurvan karttuminen
johti pohdintaan lesken eliiketurvan tarpeesta. Perhe-eliikeuudistus, joka
astui voimaan heiniikuun alusta 1990, ottaakin tietyn rajan jdlkeen huo-
mioon naisten omat ansiot ja eldkekertymdn ja antaa eldkeoikeuden ta-
sa-arvoisesti mytis miehille.

Naisten ansiotyon yleistyminen johti monien eriarvoisuuksien tiedostam!
seen sukupuolten viililld. Teollistuneissa maissa levinnyt naisliike aloitti
keskustelun kotitytin yhteiskunnallisesta merkityksestii, joka laajeni kos-
kemaan naisten asemaa ty6markkinoilla. Ammattien jakautuminen mies-
ten ja naisten ammatteihin samoin kuin sukupuolten viilinen palkkaero
todettiin monissa tutkimuksissa. Tdmd puolestaan aiheutti naisten taholta
lisiiiintyneitd vaatimuksia tasa-arvon toteuttamiseksi tytimarkkinoilla ja
myds kotona. Suomessa on tutkittu muun muassa naisten palkkatyon his-
toriaa (Haavio-Mannila 1986), ammattien sukupuolirakenteen kehitystii
(esim. Anttalainen 1980, 1984) ja sukupuolten vdlisisiii palkkaeroja (esim.
Hemmilii 1988, All6n 1991).

Avioerojen lisiidntyminen horjutti perheen asemaa ja sai naiset huomaa-
maan kotitydtii tehneiden riskialttiin aseman. Kotitytin palkattomuus jiit-
tiiii avioliiton aikana kotona olleet naiset esimerkiksi eliiketurvan etuuk-
sien suhteen kansaneliikejiirjestelmiin viihimmtiisturvan varaan. Toisaalta
my6s tyossii kiiyneiden naisten eliiketaso on miehiii alempi palkkatason
eroista ja lastenhoidon aiheuttamista tyokatkoista johtuen.
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Eliiketurvakeskuksen perhe-eldketutkimuksen raportissa (Tuominen 1988,

143) todettiin, ettii leskeytymisen jiilkeen kulutustaso aleni eniten niiden
vanhempiin ikiiryhmiin kuuluvien naisten perheissii, joissa leski oli puoli-
son kuoleman ajankohtana kotona. Tiimd antoi heretteen perehtyd tar-
kemmin naisleskien tyossiikiiyntiin ja tydstii poissaoloihin avioliiton aika-
na ja niiden merkitykseen toimeentulon muutoksen ja elitketurvan
kannalta.

Kiisilld oleva tutkimus on osa haastattelu- ja rekisteritietoihin perustu-
vaan Eldketurvakeskuksen perhe-eliiketutkimusprojektia, joka kohdistet-
tiin vuonna 1980 leskeksi jiiiineisiin henkiltiihin. Empiirisen tutkimuksen
aihe on palkattoman kotitydn muutokset ia sen merkitys leskeksi iritineiden
naist en eldke turvan i a leskey tymisen i tilkeis en to imeentulon kanna lta.

Palkattomalla kotitydllii tutkimuksessa tarkoitetaan tyostii poissaoloa lii-
hinnd lasten- tai kodinhoidon takia. Kdsitteellisesti se vastaa Tilastokes-
kuksen kotitaloustytjn miidrittelyii, joka erottaa sen esimerkiksi kotona'
olosta elitkkeelldolon takia. Pyrkimyksenii on selvittiiii palkattoman
kotitytin laajuus avioliiton aikana, osittain epiisuorasti ty6ssdoloaikojen
kautta.

Tyossiioloaikojen selvittdmiselld on tiissd yhteydessd myos toinen tarkoi'
tus. Tyossiiolon kestolla on merkitystii eliiketurvan kannalta, koska tytr-
eliikkeen laskemisessa otetaan huomioon ansioiden ohella tytisuhteiden
kesto. Eliiketurvaan vaikuttavia ansioita, ns. eliikepalkkoja, ei tutkimuk'
sessa voitu selvittiiii, joten tarkastelu keskittyy pelkdstiiiin eldkettii kartut-
tavan tyossiioloajan arviointiin.

Palkaton kotityd ei yleensii ole koskenut miehiii. Jotta naisia koskevat em-
piiriset tulokset eivdt j[isi irrallisiksi, on niitZi monissa kohdin verrattu les'
keksi jiiiineisiin miehiin. Tiilltiin tutkimukseen on saatu myos sukupuo'
leen liittyv6 niikokulma.

Palkaton kotity6 ndhdiiiin tutkimuksessa naisten miehistii poikkeavaan
perherooliin ja perheasemaan liittyviinii. Sukupuolten viilinen tytinjako
eroaa perheesse, mutta ei vain siellii, vaan mytis tyoel2imiissd toimiessa.
Tiimiin kummallakin alueella vaikuttavan kahtiajaon katsotaan tutki'
muksessa aiheuttavan mytis sukupuolten viiliset toimeentulon ja sosiaali-
turvan erot. Kuviossa I on esitetty ne yhteydet, joiden kautta perheen si-

sdisen ja ammatillisen tydnjaon eriytyminen kietoutuvat toisiinsa.
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Kuvio I Sukupuolten vdlisen tyonjaon eriytyminen ja sen yhteys toi-
meentulon ja sosiaaliturvan eroihin

Sukupuolten vlilistii tytinjakoa on vahvistanut perinteinen kdsitteellinen
ero kotityon ja palkkatyon viilillii. Perhettii pitdisi kuitenkin tarkastella
roolien jiirjestelmiind, jolla on tietyt tehtiivdt suoritettavanaan kotitalou-
den sisiilld ja sen ulkopuolella. Se, mitd on aikaisemmin pidetty miesten
tytind tai naisten tyotii, on itse asiassa yksi tehtiivdkokonaisuus, jolle on
kehittynyt tietynlainen suoritustapa (Lupri 1983, 32-33).

Joseph Pleck on laatinut tyo- ja perheroolien jiirjestelmiistii kaavion, joka
on esitetty luvussa 2.4. se sisiiltriii ajatuksen naisten ja miesten ty6- ja
perheroolien kytkeytymisestfl toisiinsa sekd avioliitossa ja tytimarkkinoilla.
Koska roolit ovat olleet eriytyneita kotona, ne ovat pysyneet eriytyneina
myos tydekimdssii. Sukupuolen mukaisen tytinjaon purkaminen tyomark-
kinoilla heijastuisi myos perheen sisiiseen tydnjakoon. Ulrich Beck toteaa
teoksessaan Risikogesellschaft (1986, 152), ettd naisten koulutustason pa-
ranemisesta alkanut tiedostamisprosessi on naisilla jo kiynnissd, joskin tie
kiiytrinnon muutoksiin on pitke.
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Naisten yleistynyt ansiotyo on viihentiinyt naisten palkattoman kotitytin
tekemistii, mutta viel6 1960-luwlle naisten kotitaloustyo niihtiin avioliit-
tosopimukseen ja naisen rooliin kuuluvana. Tutkijat puhuvat sukupuoli
sopimuksesta (esim. Pateman 1988), jonka luominen kesti koko 1800-lu-

wn ja joka alkoi jo varhaisesta teollistumisesta ja naisten syrjiiyttiimisestii
tytlmarkkinoilla. Avioliitto soi naisille turyan, mutta johti myos taloudel'
liseeen riippuvuuteen miehestd.

Avioliiton suoma elinikiiinen turva on nykyisin muuttunut epiivarmaksi
avioliittojen hajoamisen myotii. Erityisen ongelmallinen tilanne on nykyi'
sin niiden eronneiden tai leskeksi jiiiineillii naisten kannalta, jotka aviolii'
tossa olivat pitkii2in kotona. Palkattoman kotityon merkitys perheenjiisen-

ten hyvinvoinnille tosin mytinnetiidn, mutta 'tydle' se ei ole

lainsiiidiinnon eikii kansantalouden tilinpidon mukaan, eikfl siitii voi vaa-
tia korvausta.

Ansioiden menetys ja siitii aiheutuva sosiaaliturvan heikentyminen ovat
tosiasia myos niillii naisilla, jotka jiiiiviit kotiin pienten lasten hoidon
ajaksi. Lastenhoitoa on pidetty perheen sisiiisenii asiana, josta ei ole tar-
vinnut aikaisemmin yhteiskunnallisesti sopia. Nykyinen kodinhoitotuki
toki korvaa menetettyje ansioita, mutta se ei ole korvaus suoritetusta
'tytistd', vaan julkisen talouden liihinnii kustannuspoliittisin perustein te-

kemii ratkaisu.

Sukupuolten ammatillisen eriytymisen on niihty olevan jatke perheen pe'

rinteiselle tyonjaolle, jossa hoivatyo on kuulunut naisille. Naiset suoritta-
vat yhteiskunnallisesti samoja tehtdvid, joita he aikaisemmin tekivfit ko'
din piirissii (esim. Anttonen 1989). Naisten ammattien arvostus ei ole

myoskitiin palkallisesti yhtd korkea kuin kuin miesten. Kiistanalaista on

edelleen, miksi niiin on. Naisten miehiii alempi ansiotaso korostuu erityi-
sesti heiddn joutuessaan perheenhuoltajan asemaan, kuten monet tutki'
mukset (esim. Bassi 1988, Norris 1987) osoittavat.

Naisten miehiii alempi ansiotaso ei ole ongelmallinen pelkdstiiiin yksin-
huoltajien toimeentulon kannalta, vaan sillii on yhteys myiis naisten alis'
teiseen perhe-asemaan. Palkkatasosta johtuen naisten ansiotyon merkitys
on jiiiinyt usein toisarvoiseksi. Puolisoista yleensii pienituloisempi j[2i ko-

tiin perhetilanteen sitii vaatiessa. Miehiin verrattuna naisten elinikiinen
ansiotaso jiiii alemmaksi palkkatason takia ja myos siitii syystii, ettA hei'
diin tyossiikiiyntins[ on miehiii useammin riippuvainen perhetilanteesta.
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Naisten palkattoman kotityon muutokset heijastuvat naisten ansiotyosse
ja perheen sisdisessii tyonjaossa, mutta kysymys on samalla perinteisen
perheen ja sukupuoliroolien muutoksesta. Luvussa 2 perheen tytinjaon ke-
hityste kuvataan historiallisesta ja sosiologisesta perspektiivistii. Naisten
ty6voimaan kuuluvuutta, ammatillista sijoittumista ja ansiokehitystii tar-
kastellaan luvussa 3.1 liihinnd suomalaisesta niikokulmasta, samoin kuin
kotitoiden jakamista viimeaikaisten ajankiiyttotutkimusten valossa luws-
sa 3.2. Naisten tytivoimaan kuuluvuuden ja perheen sisdisen tyonjaon
muutokset kertovat omalta osaltaan myos suomalaisen perheen muutok-
sesta, ainakin ndiden tekijtiiden osalta. Taustaosan viimeinen luku kdsit-
telee naisten eliiketurvan miehistd poikkeavia piirteite ja muun muassa
kotona hoitotyotii ty6td tekevien eliiketurvan ongelmia.
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2
PERHEEN TYONJAON KEHITYS

Perhesosiologiassa Michael Young ja Peter Willmott (1973) ovat esitte-

neet historiallisen analyysin perheen muutoksista. Sen mukaan perhe on

viimeksi kuluneiden 150 vuoden aikana kiiynyt liipi kolme vaihetta esi-

teollisesta teolliseksi perheeksi. Perhetyypit eivit ole rajattuja tiettyihin ai'
kakausiin, mutta niiden yleisyys eri aikoina on vaihdellut. Historiallista
analyysiiiiin he tiiydensivdt vajaan parin tuhannen lontoolaisperheen
haastattelulla vuonna 1970. Tutkimiensa lontoolaisperheitten joukosta he

Itiysiviit kaikkia kolmea vaihetta edustavia perheitl. Young ja Willmott
(197 3, 28-33) Iuonnehtivat perhevaiheita seuraavasti:

Vaihe l, joka oli yleinen 1800-luvulle saakka ja joka vastaa karkeasti ta'
lonpoikaista tai esiteollista perhettii. Koko perhe osallistuu taloudellisesti
tuottayaan toimintaan esimerkiksi perheyrityksessii. Perhe ja tybeliimii
kietoutuvat toisiinsa. Perheessd miehellA on kiistiimiiton auktoriteettiase'
ma.

vaihe 2, jonka osuus alkoi kasvaa 1800-luvulla, jolloin perheenjitsenet

siirtyivdt tytihtrn tehtaisiin ja kaivoksiin. Toisen perhevaiheen yhteiseksi
piirteeksi tuli palkkatyd, joka merkitsi entisen perhekollektiivin hajoamis-
ta. Tyo ja perhe-eldmii eivdt enda liittyneet yhteen. Miehestd tuli yksin-
omainen ansaitsija ja vaimosta kodin ja lasten hoitaja. Young ja Willmott
nimittdviit tiitii perhetyyppiti'epdsymmetriseksi"

Vaihe 3,jonka osuus alkoi kasvaa 1900-luvulla ja joka on tdllii hetkell2i

vallitsevin. Tiimii perhevaihe on ldhestynyt ensimmiiistti perhevaihetta sil-

l[ tavoin, ettii perheen yhteys on palautunut, joskaan ei eniiii tuotanto'
vaan kulutusyksikktinii. Kolmas perhevaihe eroaa toisesta siten, ettii per-

he on privatisoitunut. Perhe-eldmii on kotikeskeist[, etenkin silloin kun
lapset ovat pieniii. Sukulaisten merkitys ydinperheessd on vehentynyt.
Puolisoiden sukupuoliroolit eivitt ole endd yhtd eriytyneet kuin aikaisem-
min. Perheissd vallitsee suurempi tasa-aryoisuus kuin toisen vaiheen per'
heissi.

Young ja willmott totesivat mytis uuden, joskaan ei yleisen perhemallin
esiintymisen, jota he kutsuvat 'symmetriseksi'. Tiissii perhetyypissii mo'
lemmat puolisot kiiyviit ansiotyossii, ja molemmat osallistuvat perhevel'
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vollisuuksien hoitamiseen. Puolisoiden sukupuoliroolien viilillii ei vallitse
eriarvoisuutta, vaikka ne olisivat erilaisia. Tasa-arvoisuus toteutuu siten,
ett[ kummallakin puolisolla on samanlaiset mahdollisuudet tyo- ja perhe-
roolin toteuttamiseksi. Youngin ja willmottin kiisityksen mukaan yhteis-
kunnalliset muutokset liihteviit yleensd liikkeelle ylemmistii sosiaaliryh-
mistd, ndin mytis'symmetrisen' perheen kehitys.

Esiteollisen perheen muutos teolliseksi liittyy yhteiskunnan kehitysproses-
siin, jota tutkijat nimittiivdt modernisaatioksi. Modernisaatiolla tarkoite-
taan ennen kaikkea teollistumista, mutta myos muita muutoksia, kuten
byrokratisoitumista, joukkotiedotuksen paisumista, kaupungistumista ja
vdestollisiii muutoksia (Jallinoja 1991, 36). Kun 1800-luku merkitsi va-
pautumista siiiityjen etuoikeuksista ja uskonnollisesta maailmankiisityk-
sestd, niin Beckin (1986, l4) mukaan sama irtautuminen kohtaa nykyisin
tietoon ja tekniikkaan perustuvan teollisen yhteiskunnan perusteita. Teol-
lisen yhteiskunnan modernisaatio murtaa perhe- ja tyoeliimiin muotoja
sekd naisten ja miesten sukupuolirooleja. Riitta Jallinoja (1991, 69) to-
teaa, ettd perheen modernisoitumiseen on liitetty perheen sisdiset uudel-
leenjdrjesteiyt, joita oleellisimmin luonnehtivat naisten ansiotyd, suku-
puolten viilinen tasaisempi tyonjako ja perhesuunnittelu.

Avioliittopohjaisen perheen suosio ei ole laimentunut siitd huolimatta,
ettfi vapaamielisyyttii korostavassa modernisuuskdsityksessd avioliittoa pi-
dettiin veistyvene instituutiona. Avioliittoon perustuvan perheen suosio
viittaa siihen, ettd yksilollistyvzi ihminen tarvitsee tuekseen perheen (Jal-
linoja 1991,204). Beck (1986, 195) nlikee tosin myos monien muiden yh-
teiseldmln muotojen yleistyvdn. Yksin eliiminen, esiaviollinen ja aviolli-
nen yhteiselo, asuinyhteisot, erilaiset vanhempana toimimisen muodot
avioerojen seurauksena rytmittyvet eri vaiheiksi ihmisen elinkaarella.

Yhteiseliimin muodosta riippumattomat uhat miidrittelevdt Beckin (19g6,
162) mukaan sukupuolten vilisid suhteita tulevaisuudessa. Naisilla on
koulutuksesta ja omanarvontunnosta syntyneitii odotuksia tasa-arvon ja
kumppanuuden suhteen perhe- ja tyoeldmiissd. Tyomarkkinoilra ja per-
heessd miehet pyrkiviit taas pitiimddn kiinni vanhoista kdytdnnoistii, jo-
ten naisten odotukset jtiavdt teyttymette. Ristiriidat sukupuolten erilais-
ten odotusten vdlillii kdrjistyviit yksityiseliimiissii ja politiikan saralla.
Beck toteaa sukupuoliroolien muutoksen olevan vasta alussa ja ennustaa
pitkiiaikaista konfliktia. Naisten tietoisuus on kuitenkin heriinnyt, eikd
kehitystii voi en ii ii kii iintd ii ta aksep iiin.
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Naisten tasa-arvopyrkimykset voivat Beckin mukaan (1986, 198-200) joh-

taa miehisen esikuvan mallia noudattavaan kehitykseen. Naiset pyrkiviit
paitsi oman taloudellisen asemansa parantamiseen myos taloudellisen vai'
kutusvaltansa lisd[miseen yhteiskunnassa. Myos 'naisellisille' arvoille hae-

taan tunnustusta. Tytlmarkkinoiden ja perheen vaatimusten yhteensovit-

tamisen vaikeudet tulevat niikyviisti esille ja aiheuttavat ristiriitaisuutta
sukupuolten vdlisissd suhteissa. Aiirimmilleen toteutetun modernin elii-
mdn perusyksikko ei Beckin mielestd ole perhe, vaan yksin eliivd ihminen.
Merkkejti tiistd voi jo niihdii, sillii liintisissii yhteiskunnissa yksindisten

henkiloiden ja yksinhuoltajien talouksien mddrd, on jatkuvassa nousussa.

Ilman perheyhteyttii eldvien ongelmaksi muodostuu yksiniiisyys ja siitii
eroonpddseminen.

Sukupuolten vilisen tasavertaisuuden toteuttamiseksi Beck (1986, 2Ol'
203) tarjoaa my6s edellistii radikaalimman vaihtoehdon. Koska epdtasa'
aryo on sisiiiinrakennettu teollisen yhteiskunnan rakenteisiin, ei se ole

korjattavissa muuttamalla perheen ja tyomarkkinoiden rakenteita. Vasta

kun teollisen yhteiskunnan kaikki instituutiot ovat muuttuneet perheen ja
parisuhteen huomioonottaviksi, voidaan sukupuolten viilillii vlhitellen
piiiistii sellaiseen tasa-arvoon, jossa sukupuoliroolit ovat hiivinneet. Tiil-
l6in perheen tyonjakoa ei eniiii rajaa ero tuotannon ja reproduktion vdlil-
Iii. Mielekk2iimmin yhteiskunnan tukitoimet suuntautuvat usean perheen

muodostamille asuinyhteistiille, jotka jakavat esimerkiksi lastenhoidon.
Tdllaiselle kehityssuunnalle Beck ei kuitenkaan niie kiiytiinnon mahdolli-
suuksia till2i hetkellii.

Seuraavassa tarkastellaan perheen tyonjaon kehityksestii ensin lyhyesti
sitd kehitysprosessia, joka muutti esiteollisen perheen teolliseksi ja erotti
kodin tybpaikasta. Perheen traditionaalista tytinjakoa, jossa tehtiivdt eriy'
tyvdt tiukasti sukupuolen mukaan, kuvataan perhesosiologian ndktikul-
masta. Traditionaaliseen perheeseen ja naisen asemaan on kohdistettu
voimakasta klitiikkie viime vuosikymmeninii, josta tuodaan esille muun
muassa kotity6tii koskenut debatti 1970-luvulla. Lopuksi tarkastellaan,
mihin suuntaan perheiden tyonjako on viimeaikaisten empiiristen tutki'
musten mukaisesti kehittYnYt.
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2.1
Kodin ja tytipaikan ero

Teoilinen vallankumous aiheutti monia muutoksia, joista perheen kannal-
ta syvdllisimmin vaikuttava oli kodin ja tyopaikan fyysinen ero. Sen seu-
raukset ulottuvat naisten eliimddn viel2i nykyiidnkin. Barbara Rogers
(1980, 22) ndkee kehitysmaiden perheiden olevan nykyisin saman muu-
toksen kourissa.

Esiteollisessa yhteiskunnassa kotitalous muodosti taloudellisen tuotannon
perusyksikon. Jorma Sipiliin (1985, 33) mukaan eurooppalaisissa kielissd
ei edes tunnettu perheen kdsitettd, puhuttiin vain talosta tai kotitaloudes-
ta. Kotitalous kiisitti kaikki ne henkilot, jotka tyoskentelivdt sen piirissd.
Sukulaisten muodostaman suurperheen lisdksi se kdsitti maataloustyonte-
kijiit, oppipojat jne. Talonpoikaisyhteisossd kylii oli t[rkeiimpi kuin avio-
perhe. Tuotanto, uusintaminen ja muut toimet sulautuivat yhteen ja sa-
maan eldmdnkokonaisuuteen. 'Varsinainen' tyonteko ja joutilas aika
lomittuivat toisiinsa. Simo Aho (1987, 30) huomaufiaa vapaa-ajan ansio-
tyon ulkopuolista aikaa tai eldmdd tarkoittavassa merkityksessd synty-
neen vasta palkkatyon myotii.

Kotitalouden maaomaisuus oli miehen nimissii ja se korosti hdnen ase-
maansa. Mies myos johti tyontekoa tilalla tai tyopajassa. Kun myos lain-
siiiidiintd tuki miehen auktoriteettiasemaa, niin esiteollisena aikana vah-
vistui patriarkaaliseksi kutsuttu perhetyyppi (Kelly 1984, t19-lZ0).
Naisen asema oli yleisesti miehelle alisteinen, mutta se ei ollut kuitenkaan
merkitykseton johtuen hiinen tuotannollisesta panoksestaan. Perheen
muodostamisessa kiinnitettiinkin suurta huomiota tulevan vaimon sovel-
tuwuteen ty6ntekoon ja hiinen ruumiillisiin ominaisuuksiinsa (Liljestrom
et al 1978,200).

Jo ennen teollisen vallankumouksen alkua oli riippuwus palkkatyostd li-
siidntynyt Euroopassa erilaisten maarajoitusten ja kaupankdyntid koske-
vien sddnndsten takia. Vaurastuneen porvariston investoinnit kauppaan,
kaivoksiin ja tekstiilitehtaisiin mahdollistivat teollisen kapitalismin syn-
nyn. Tuotantoyksikot suurenivat ja vdhitellen tuotannollinen toiminta
siirtyi kotitalouksista tehtaisiin lukuunottamatta maataloutta (Kelly 1984,
127-128). Palkkatyoh6n osallistuivat yleensi kaikki tyoliiisperheen jdse-
net, jotka siihen pystyivzit. Aikuisten lisiiksi myos lapset k6viviit tyossi,
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joskaan eivdt vdlttiimitttii sddnnollisesti. Teoilistumisen alkuaikoina erityi-
sesti englantilainen tekstiiliteollisuus toimi vahvasti naisten ja lasten tyon
varassa (Tilly & Scott 1978, 228).

Perheessd asuneiden sukulaisten, oppipoikien ja muidenkin siirtyessd
palkkatyohbn perhekoko alkoi pienetii jo teollistumisen alkuaikoina. Ai'
kaa myoten uusi perhemuoto kiisitti vain vanhemmat ja lapset. Ydinper-
heen kehittyminen liittyy joidenkin tutkijoiden mukaan seikedsti teollistu-
miseen ja sen synnytteman palkkatyon seurauksiin, mutta kiisitykset ovat
jossain mddrin kiistanalaisia. Esimerkiksi Peter Laslettin tutkimusten mu-
kaan ydinperhe yleistyi maaiaistyoviieston keskuudessa jo ennen teollistu-
misvaihetta ja kaupunkikoyhiiliston muodostumista (Barrett 1985, 173).

Sukupuolten vdlisen tyonjaon eriytyminen niikyi teollisuudessa jo varhain.
Esimerkiksi Englannin ja Yhdysvaltain kaivoksissa parhaiten palkatut
tyot oli varattu miehille. Naiset ja lapset muodostivat ammattitaidotto-
man tydvoiman, jolle mytrs maksettiin pienempiiii palkkaa. Englannnissa
vaimon ansiot kuuluivat lain mukaan miehelle. Ajatus, ettd miehen pal-
kan piti riittiiii myos vaimon ja lasten elatukseen, ei ollut yleinen 1800-lu-
wn alkupuolella. Sekd miesten ettii naisten palkat olivat yleensd niin al-
haiset, ettii vasta tyoliiisperheen yhteiset tulot riittivdt perheen
toimeentuloon (Land 1980, 56-57).

Teollistumisen edetessd naisten ja lasten palkkatyohon osailistuminen al-
koi Englannissa kohdata vastustusta miesten johtamien ammattiliittojen
taholta. Tyovoimasta oli ylitarjontaa ja naisten sekii lasten alhaisen palk-
katason katsottiin laskevan miesten palkkoja samoin kuin murtavan poh-
jaa miesten auktoriteetilta. Naisten tyovoiman kiiyton rajoituksilla miehet
uskoivat paitsi palkkojensa myos ty6olojensa paranevan (Land 1980, 57).
Tyoldisperheen toimeentulon niukkuuden huomioonottaen ei Heikki Leh-
tosen (1983, 172) mielestii ole yll?ittiivdii, ettii nais- ja lapsity6voiman kiiy-
t6n rajoittamiseen tdhtdiivii lainsddddntb kohtasi vastustusta myds tydve-
eston taholta.

Naisten ja lasten tydntekoa rajoittaviin pyrkimyksiin liittyi myos muita
seikkoja. Alettiin tuntea huolta raskasta tehdastyote tekevien lasten ja
naisten terveydestii ja tehdastyon vaikutuksista seuraavaan sukupolveen.
Teollistumisen alkuvaihetta luonnehtivat korkea syntyvyys ja kuolewus
kuten esiteollisena aikanakin. Yleisestd koyhyydestii sekd raskaasta tyosti
ja jopa l4-17 tunnin mittaisista tyopAivistd johtuen tehdastyoliiisten kes-

kimdlrdinen elinikii oli varsin alhainen (Poster 1978, 190'l9l).
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Naisten ja lasten tytltekoa rajoittavat tytilait tulivat Englannissa ja yh-
dysvalloissa voimaan melko mytihiidn 1800-luwn jiilkipuoliskolla ja 1900-
luwn alussa. Lait rajoittivat muun muassa naisten piidsyii moniin mies-
ten ammatteihin. Naisten sulkeminen tyomarkkinoiden ulkopuolelle ei
kuitenkaan kokonaan estenyt heidtin tytintekoaan. Se vain sitoi heidtit
alipalkattuun tyohdn kotona ja sen ulkopuolella. Naimisissa olevat naiset
pitiviit usein alivuokralaisia ja tekivdt kotona tyote tekstiilitehtaille ja pe-
suloille (Kelly 1984, 133-134).

Tyolaisperheissii naisten tyonteko oli vdlttdmiitontd miesten alhaisten
palkkojen takia. Arvion mukaan naisten ansiot muodostivat 180O-luwlla
noin kolmanneksen tytilrisperheiden toimeentulosta. Kotona olevat eng-
lantilaisvaimot luettiin vielii vuoden l87l viesttilaskennassa aktiiviin
viiestodn, mutta seuraavassa viiestolaskennassa heitii ei eniiii laskettu mu-
kaan (Land 1980,60).

Miesten tyomahdollisuudet lisiirintyivzit naisten ja lasten tytintekoa koske-
vien rajoitusten johdosta. Erityisesti raskaan teollisuuden kasvu lisdsi
miesten tytrvoiman kysyntiid. 1800-luvun jiilkipuoliskolla ammattitaitoiset
ja jiirjestdytyneet tydl[iset alkoivat Englannissa ja yhdysvalloissa vaatia
perhepalkkaa koko perheen elatusta varten (Land 1980, 57). perhepalkan
maksaminen ei ollut kuitenkaan yhteniiistii, eikri sitii tunnettu kaikissa
ammattiryhmissii. Vakinaisessa tyossii oleville ammattitaitoisitle tyoldisille
perhepalkkaj?irjestelmiistii tuli kuitenkin viihitellen normi 1800-luvun lo-
pulla ja tiimetn vuosisadan alussa. Ndin miehen palkasta tuli Lehtosen
(1983, l7l) mukaan perusta koko tyoleisperheen tytivoiman uusintamisel-
le. Toisaalta se merkitsi sitii, ettii nuorille ja naisille maksettiin pienempdii
palkkaa.

Samanaikaisesti kun naisten palkkatyotii pyrittiin protektiivisen lainsiid-
drnnon awlla rajoittamaan, kaupungistumiseen ja teollistumiseen liittyi
'kotitaloustieteend' tunnettu ilmi6 (Rogers 1980, 23). Se esitti tieteellisesti
hataria perusteluja naisten palkkatyon rajoittamiselle ja puolusti talou-
denhoitoa ammattina. viktoriaaninen yhteiskunta korosti naisten vastuu-
ta kodista ja perheenjiisenistd, myos vanhojen ja sairaiden perheenjiisen-
ten hoidosta. Useimmille keskiluokan miehille vaimon toimettomuudesta
tuli arvoaseman osoitin. Keskiluokan naiset harjoittivat hyviintekevdisyyt-
tli ja yrittiviit juurruttaa tyoviieston keskuuteen terveellisid elintapoja. El!
zabeth wilsonin (1983, 35) mukaan elintapojen parantamisella uskottiin
ehkflist[vdn myos viikivallan ja rikollisuuden leviiimistd.
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Teollistumisvaiheen ongelmat aiheuttivat monenlaista yhteiskunnallista
kuohuntaa. Esimerkiksi englantilainen yhteiskunta joutui 1700'luvun lo-
pulla ja 1800-luvun alun vuosikymmenin[ kokemaan hallitsemattoman
rakennemuutoksen aiheuttamat suuret ongelmat, kuten tavattoman no-

peasti paisuneiden kaupunkien koyhyyden ja ankeuden, vieliipii tyoliiisten
kapinalliset mellakat (Riihinen 1987, 1375). Uudenlainen koti-ideologia
voidaankin niihdii keski- ja ylempien luokkien yhteiseksi yritykseksi va-

kauttaa kuohuvaa yhteiskunta a (Latv ala I 989).

Tytiviiesto sen sijaan oli vielii kaukana niiistd kotlihanteen ajatuksista,

sen pariin koti-ideologia levisi vasta vlhitellen. Mark Poster (1978' 195)

toteaa englantilaisen tyoleisperheen omaksuneen porvarillisen esikuvan

mukaisen perhemallin tiiysin vasta siine vaiheessa, kun Lontoon East

Endin tytiliiisperheet alkoivat 195O-luvulla muuttaa esikaupunkeihin. Tiil'
ltiin englantilaisen tytlliiisperheen iiidin ja yhteison siteet olivat kokonaan

katkenneet. Kodista oli muodostunut naisen valtapiiri, jolla oli tiirkeii yh-
teiskunnallinen tehdve lasten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistiijii'
ni. Miehelle koti edusti lepoa ja mahdollisuutta palautua tytin rasituksis-
ta 1800-luwn familismin ideologian mukaisesti.

Virginia Novarran (1980, 134) ntikemyksen mukaan keskiluokka painotti
familismin ideologiaa teollistumisen alkuajoista ldhtien pitkiille 1900-1u-

vun puoliveliin asti. Esimerkiksi toisen maailmansodan jiilkeisenii jiilleen-

rakennuksen kautena, jolloin naiset olisivat voineet tehdti liipimurron tyo-
eliimdssl, asiantuntijat alkoivat painottaa 'iiidillistii deprivaatiota'. Sen

mukaan lapset kdrsiv[t, jos eiti ei omista heille kokopiiiviiistii huomiota.

2.2
Traditionaalisen perheen tytiniako

Perheen traditionaalisella tyonjaolla tarkoitetaan yleensd sit?i, ettii puo-

lisoiden tehtivit ovat eriytyneet sukupuolen mukaan (Pleck 1979, 482).

Traditionaaliseksi tyonjaon tekee se, ettii viime aikoihin asti muunlaista ei

ole juuri esiintynyt. Teollisen perheen kehityksessii julkisen ja yksityisen

eliimdnpiirin eroaminen syvensi esiteollisen perheen tytinjakoa, ja naiselle
jiiiviit vain kotiin liittyvit vaimon, iiidin ja taloudenhoitajan roolit. Mie'
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helli olivat edellisid monimuotoisemmat ansaitsijan, kansalaisen ja vapaa-
ajan viettzijiin roolit (Liljestrom 1978, l0).

Perhekdsitykset voidaan jakaa familistisiin ja individualistisiin. Familisti-
sen perhekdsityksen mukaan perhe on ihmiselle niin tdrkeii, ettd muut
pyrkimykset ovat sille alisteisia. Perhe on ensisijainen, ja sen siiilyttiimi
seen tulee pyrkiii vaikeissakin olosuhteissa. Jallinoja (1985a, 2l) n6kee
esimerkiksi ralcott Parsonsin perheteorian olevan liihellii tete kesityste.
Familistisen perhekdsityksen rinnalle on nykyisin pyrkimiissd individualis-
tinen perhekiisitys, joka korostaa yksilon oikeuksia. Sen mukaan ihmisellii
pitiiii olla mahdollisuus ajatella itseiiiin niin paljon, ette perheen etu saa
joskus vdisty[ yksiltin omien toiveiden ja etujen tieltii.

1960-luwlla useimmissa amerikkalaisissa perheissii elettiin vielii familisti-
sen perhemallin mukaisesti. Helena Lopatan (1980, 48, 9l) perheenditeji
koskevan tutkimuksen mukaan naiset pitivdt eitiytte tdrkeimpdni rooli-
naan. Tyosszi kiiyville naisille ditiys tuli vasta toisella sijalla vaimon roolin
jiilkeen, mutta heillekiiiin itsensii kehittiiminen tai yhteiskunnallinen toi-
minta ei ollut kovin tiirkeiitii. Aviopuolison rooleista naiset pitivrit yleen-
s[ tiirkeimpdnd ansaitsijan roolia. Harvat asettivat etusijalle aviomiehen
tai isdn roolin.

Parsons on analysoinut perheen tehtiiviii ja sen sukupuoleen perustuvan
tydnjaon sosiologisia perusteita funktionalismiin pohjautuvassa, rooleihin
erikoistumista koskevassa teoriassaan. I Tuotannollisen toiminnan siirryt-
tyii teollistumisen myotd pois kotitalouksista ydinperheen tehtiiveksi jei
Parsonsin (1956, 23) mukaan lasten sosiaalistaminen ja perheenjiisenten
henkiltikohtaisista tarpeista huolehtiminen.

Pienryhmien kiiyttiiytymiste tutkiessaan Robert Bales huomasi niissd eri-
koistumista asiajohtajan ja yhdessiiolojohtajan rooleihin. Asiajohtaja oh-
jaa paamddtrien asettelua ja niihin pyrkimistii, kun taas yhdessiiolojohtaja
tytiskentelee ryhmtin viilisten suhteiden hyviiksi. Asiajohtajan toimintaa
ohjaa instrumentaalisuus ja yhdessiiolojohtajan toimintaa eskpressiivisyys.
Bales (1956, 300) havaitsi, ettii rooleihin erikoistuminen oli kaikille sosiaa-
lisille ryhmille ominainen piirre, perhe mukaanlukien.

Parsons (1955, 45-47) sovelsi Balesin havaintoja perheeseen ja totesi per-
heellii olevan kaksi perusrakennetta: sukupolvien vilinen hierarkia ja
puolisoiden erikoistuminen ekspressiviseen tai instrumentaaliseen rooliin.
Miehen rooli on asiajohtajan ja vaimon rooli tunnejohtajan. Mies hoitaa
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suhteet ulkomaailmaan, kun taas vaimo vastaa perheen sisdisistii tarpeis-
ta. Asiajohtajan rooliin sisiiltyviit edistiiviit toiminnot kuten pddttiksente-
ko ja toimeentulon hankkiminen. Tunnejohtajan rooliin kuuluu il'
maisevista toiminnoista kuten emotionaalisesta tuesta ja perheen sisiiisisti
suhteista huolehtiminen.

Perheen rooleihin erikoistumista Parsons (1956, 23) perusteli sillii, ettii
synnyttdminen ja lapsen hoitaminen luovat niin voimakkaan siteen iiidin
ja pienen lapsen vilille, ettd ndiden biologisten toimintojen ulkopuolelle
jiiiivii mies joutuu valitsemaan toisen mahdollisen vaihtoehdon eli v['
lineellisen suuntautumisen. Erik Allardtin (1964, ll3) mukaan perheessii

tapahtuva rooleihin erikoistuminen kuvastanee sukupuoliroolien eroja ai
nakin liinsimaissa.

Parsonsin teorialla oli suuri merkitys sosiologiselle tutkimukselle. Esimer-
kiksi naisten roolia tyovoimassa tarkasteltiin englantilaisen sosiologian
piirissii pitkliin kaksoisroolina (Beechey 1978, 155). Naisen pliiitehtdviinii
pidettiin perhevelvollisuuksien hoitamista.

Parsonsin teoriaa on voimakkaasti kritisoitu jiilkeenpiiin. Teorian katsot-
tiin antavan tieteellistit tukea kotityon kultille ja sisiiltiivdn sen ajatuksen,
ettd tyonjaon eriytyminen perheessii johtuisi biologisista syistii, eikii pel-

kiistiiiin pienryhmien toiminnan dynamiikasta. Cristopher Laschin (1977,
I 15- I 16) mielestii Parsonsin teorian arvostelu on paljolti perustunut sen

vddrinymm drtiimiselle.

Parsonsin teoriaan sisdltyviiii ajatusta perheen viilttiimiittdmyydesti on

arvosteltu, koska silloin myos sukupuoleen perustuva tytinjako pitiiisi kti-
sittiiii muuttumattomaksi. Barrie Thorne (1982, l5) katsoo teorian edus'
tavan 1800-luvun familistista ideologiaa vain hieman eri muodossa. Esite-
tyn kritiikin mukaan Parsons ei niihnyt avioliittoon siseltyvae
rakenteellista alistamista, vaan hln katsoi puolisoiden keskindisen tasa-

arvon toteutuvan perheen yhten[isen statuksen kautta. Sen mukaisesti
vaimon status mddriiytyy aviomiehen statuksen vdlitykselld, joka puoles'
taan perustuu miehen ammattiasemaan. Sekd Veronica Beechey (1978'
162) ettii Elisabeth Beck-Gernsheim (1980, 103-104) pitdviit Parsonsin
kdsitystii virheellisenii. Jos vaimon asema miiiiriiytyy miehen aseman pe'
rusteella, myos vaimon identiteetti rakentuu miehen kautta.

Parsonsia arvosteltiin myos siitii syysta, ett[ h[n piti naisten roolia tyo'
eldmiissii toissijaisena. Naisten ansiotytin Parsons niiki aiheuttavan kilpai'
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lua puolisoiden viililld. Niiin etenkin siinii tapauksessa, jos miehen amma-
tillinen asema ei ole vaimon asemaa korkeampi. Muun muassa valerie
oppenheimer (1977,389) kritisoi tiitd niikemysti, eikii uskonut puolisoi-
den vdlisen kilpailun v[istiimiitttimyyteen.

Parsonsin lisiiksi myos joissakin muissa tutkimuksissa on tarkasteltu per-
heen tyonjakoa sosiologisesta ndktrkulmasta. Esimerkiksi Robert Blood ja
Donald wolfe (1960) toivat resurssiteorian perheen tarkasteluun ana-
lysoidessaan kotitoiden jakamista. He yrittiviit loytee vastauksen kolmeen
kysymykseen: miksi vaimon tehtiiviit ovat kotona erilaiset kuin miehen,
miksi he tekevdt enemmdn kotittlit[ kuin miehet, ja miten puolisoiden an-
siotyo muuttaa perheen ty6njakoa.

Kahteen ensimmiiiseen kysymykseen he eiviit pleckin (1979,4g3) mielestii
Ioytdneet vastausta. Tutkimus osoitti kuitenkin, ettii ansiotyossd kliyvien
naisten perheissii miesten osallistuminen kotitoihin oli muita yleisempAii.
Mitii enemmiin mies toisaalta keytti aikaa ansiotyohtin, sitii vdhemmdn
h[nellii oli aikaa kotitoihin. Miesten vihdinen ty6panos kotona johtuu
tutkimuksen mukaan siitti, ettd miesten resurssit, esimerkiksi ajankdyttin
suhteen, ovat rajallisemmat kuin naisilla.

John Scanzoni (1970) puolestaan sovelsi perheeseen sosiaalipsykologian
vaihtoteoriaa. Sen mukaan miehen velvollisuus on huolehtia perheen toi-
meentulosta ja statuksesta. vastineeksi hlinelld on oikeus saada rakkautta
ja toveruutta vaimon puolelta. Scanzonin mielestit vaimolla on oikeus
miehen hankkimaan toimeentuloon, mutta vastaworoisesti velvollisuus
huolehtia kodinhoidosta.

2.3
Naisten aseman ia kotitytin uudet tulkinnat

Lasch (1977, intr. xx) on todennut sosiologien puhuvan nykyisin perheen
kriisistii ikiiiin kuin kyseessii olisi uusi ilmio. Tosiasiassa perheen hajoami-
nen alkoi jo yli sata wotta sitten. Niin avioerot, nuorison itseniiistyminen
kuin naisasialiikekin saivat alkunsa I 80O-luvulla.
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Emile Durkheim (1970) ndki 1800-luvun jiilkipuoliskon avioliitoissa risti'
riitoja, jotka johtuivat sukupuolten vdlisisti roolieroista. Ristiriitojen rat-
kaiseminen oli hiinen mielestiiiin viilttiimiitonta, jotta viiltyttdisiin lisiiiin-
tyviltti avioeroilta. Durkheimille inhimillinen hyvinvointi kytkeytyi
liiheisesti yksiltin siviilisiiiityyn. Avioeroja hiin piti vakavana asiana sen

takia, ettd ne liittyviit yhteiskunnan hajoamiseen, disorganisaatioon. Per'
heen s6ilyminen sosiaalisena instituutiona edellytti Durkheimin mielestd

naisten eliimiinpiirin laajentumista kodin ulkopuolelle (Pohjanen 1988,

2-4).

1800-luvun jiilkipuoliskolla ja 1900-luwn alussa naisten oikeuksien laa-
jentamista alettiin iiintisessi Euroopassa ja Yhdysvalloissa vaatia liihinnii
porvariston keskuudessa syntyneiden naisasialiikkeiden taholta. Vaati'
mukset koskivat naisten oikeutta koulutukseen ja tyohon samoin kuin
omaan omaisuuteen. Wilson (1983, 35) toteaa, ettit varhaiset feministit ei-

vlt silti koskaan asettaneet kyseenalaiseksi perheen ja palkkatyon tai yk-

sityisen ja julkisen eliimiin viilistii eroa. Aitiys oli keskeinen osa naisen

identiteettiii. Naisten osallistumisen julkiseen eliimiiiin katsottiin kuitenkin
tuovan siihen moraalisempia arvoja kuin miesten edustamat'

Varhainen naisasialiike hiipui aikan aan, ja liikkeen historiassa onkin to'
dettu selviii aaltoja, taistelukausia (Jallinoja 1983). Seuraava naisasialiik-
keen aalto levisi 1960-luvulla uusvasemmistolaisuuden myote. Uusi nais-

Iiike, joka alkoi levitii samoihin aikoihin kuin naisten tyossiikiiynti
yleismaailmallisesti lisliintyi, suhtautui edellistd vuosisataa kriittisemmin
naisen perinteiseen rooliin ja ajoi sukupuolten yhtdliiisiZi oikeuksia ja

mahdollisuuksia. Tiillii hetkellii 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella
elinvoimaisinta aikaansa eliinyt liike on tasaantumisvaiheessa, eikd sen

toiminta ole kovin aktiivista (Phillips 1987,2).

Ne ideologiset ja poliittiset tekijet, jotka liittyivdt uuden naisliikkeen syn-

tyyn, eivdt tiiysin seliti sitii, miksi se alkoi levitii samanaikaisesti kaikissa

eniten teollistuneissa maissa. Taustalla onkin nehty ideologisia syite vah'
vemmin vdestdllisten ja teknologisten muutosten aiheuttamat rakenteelli
set tekijiit (Eichler 1983, 441). Feministisen liikkeen elpyminen on yhdis-
tetty naisten ansiotytin yleistymiseen ja avioerojen lisiidntymiseen
(Dahlerup 1987, 100; Thorne 1982, l). Ne muuttivat kiisitystii iiidin ja
perheenemiinniin rooleista sekii avioliiton suomasta niienndisestii, elinikdi-
seste turvasta. Posterin (1978, 199) niikemyksen mukaan uusi naisliike
syntyi vastauksena niihin paineisiin, joita jiilkikapitalistinen yhteiskunta

kohdisti perheeseen.
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Naisliikkeen aktivoitumiseeen yhdistyi myos naisten eldmiinehtoja koske-
van tutkimuksen elpyminen erityisesti anglosaksisissa maissa. Naistutki-
mus liittyi naisasialiikkeeseen 1960-luvun lopusta ldhtien kiintedmmin
kuin koskaan aikaisemmin liikkeen historian aikana. 1960-luvun lopulla
naistutkijat alkoivat perustaa omia tieteellisiii seurojaan, kuten esimerkik-
si Sociologists for Women in Society (Jallinoja 1983, 209).

Naistutkimus kiinnitti 1970-luvulla huomiota kotityohon ja reprodukti-
oon, sekd lasten synnyttiimisen ettd kodissa tapahtuvan tyovoiman uusin-
tamisen muodossa. Reproduktion analyysid on tehty mytis suomalaisen
naistutkimuksen piiriss[ (mm. Rantalaiho 1986, Alanen 1986). voimak-
kaasti kasvaneen naistutkimuksen on uskottu antavan naisliikkeelle sen
tarvitsemaa uskottavuutta ja tutkimukseen perustuvan tiedon vaikutta-
van laajemmalti kuin yksityisten mielipiteiden.

Anglosaksisissa maissa feministien kiiymiiii teoriakeskustelua on kayty le-
hinnd radikaalifeministisissd ja sosialistifeministisissd ryhmissii. Radikaa-
lifeminismi niikee naisten yleismaailmallisen alisteisuuden ominaiseksi kai-
kille patriarkaalisille yhteiskunnille ja on etsinyt sen juuria sukupuolten
viilisistii biologisista eroista (weedon 1987, l9). Radikaalifeministind pi-
detty Shulamith Firestone puhuu sukupuoliluokista, jotka syntyvet siite
biologisesta todellisuudesta, ettd miehet ja naiset on luotu erilaisiksi. Su-
kupuolten vdlinen ep[tasa-arvo perustuu siihen, ettd naiset synnyttevet ja
hoitavat lapset. Firestonen mielestd naisten pitiiisi ottaa haltuunsa uusin-
tamisen kontrolli, joka sisiiltiid myos lasten teknologisen tuottamisen (Jal-
linoja 1983, 215).

Varhaisin sosialistifeministinen tutkimus yritti selittiiii naisten alisteista
asemaa marxilaisuuden avulla. varsin pian kuitenkin huomattiin, ettei
marxilaisuus riittiiviisti selitii kaikkia niitd riiston muotoja, joita naisiin
kohdistuu kapitalistisissa ja muissa yhteiskunnissa. Marxilaisuus niikee
naisten alistetun aseman johtuvan kapitalistisesta tuotantotavasta. Fried-
rich Engels esitti, ettii naisten osallistuminen palkkatyohon oli heidAn va-
pautumisensa avain, koska se hiivittziisi sukupuoleen perustuvan tytinjaon
(Hartmann 1979, 2-3). Palkkatytihon osallistuminen oli kuitenkin ristirii-
dassa naisen perheaseman kanssa, jonka vuoksi kotityo oli yhteiskunnal-
listettava (Beechey 1977, 46).

Kotitydn yhteiskunnallistaminen ei sittemmin toteutunut edes sosialistisis-
sa maissa, joissa sukupuolten epdtasa-arvo tuli riiikeiisti esille kotittiiden
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jakamisessa, vaikka ammatillinen tasa-arvo olisi ollut muodollisesti voi-
massa.

Kotitytikeskustelu

Varhainen sosialistifeministinen, marxilaisvaikutteinen teorian kehittely
tarkasteli naisten roolia perheessd suhteessa tuotantoon ja piiiiomaan'
Tlmii synnytti ns. kotityokeskustelun, jossa kotitytite arvioitiin tuottava-
na ja lis[arvoa luovana tydne, kun se aikaisemmin liitettiin pelkiistdiin
kulutukseen tai jiitettiin niikymltt6miiksi (Weedon 1987, 23-24).

Ns. kotityokeskustelu ei kantautunut Suomeen vielii 1970-luwlla, jolloin
se anglosaksisessa tutkijamaailmassa oli vilkkaimmillaan (Julkunen 1986,

122). Pohjimmiltaan kysymys oli kotitydn viihiiisen arvostuksen ja sen

koetun yhteiskunnallisen merkityksen viilisesti ristiriidasta. Marxilaisessa
keskustelussa keskeinen tytin kiisite haluttiin laajentaa koskemaan myos
kotitybtii. Tiillii hatuttiin osoittaa, ettei kotityd ole marginaalista yhteis-

kunnan kannalta. Kysymyksenasetteluissa piiiidyttiin pohtimaan kotitytin
suhdetta yhteiskunnalliseen tytrhon ja piiitomaan (Jallinoja 1983,212, Ta-
kala 1979,3).

Engelsin mukaan historiaa miidrfliivdt voimat ovat v[litttimdn eliimin eli

ravinnon, asuntojen jne. tuotanto ja uusintaminen (Hartmann 1979, 8).

Kotitytikeskustelussa uusintamisen kiisite sai keskeisen osan tytivoiman
uusintamista tarkoittavassa merkityksessii. Wally Secombe (1974, l4-15)
katsoi tytivoiman uusintamisen tapahtuvan pliivittdisellii ja suvunjatka-
mistasolla, ja molempien olevan yhteydessii naisten suorittamaan palkat-
tomaan kotitytihtin. Piiivittdiselli tasolla tydvoiman uusintaminen tarkoit-
taa palkkatyossii kiiyvdn miehen huoltamista. Suwnjatkamistasolla se

merkitsee uusien tyontekijoitten tuottamista eli lasten synnyttiimistii ja
kasvattamista.

Naisen rooli tytivoiman uusintajana loi teoreettisen yhteyden perheen ja

kapitalistisen tuotantotavan vdlille. Kotitydkeskustelussa pohdittiin koti-
ty6n merkityste tuottavana tyon[ marxilaisessa mielessii ja sen tuomaa
etua peeomalle (Gardiner 1978, 109-110). Muun muassa Mariarosa Dalla
costa ja Eli Zaretsky pddtyiviit siihen, ettii kotityti on tuottavaa tyote
(Glazer-Malbin 1976, 9l 8).
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Secombe ei katsonut kotitytin olevaa varsinaisesti tuottavaa tyote, mutta
luovan arvoa Karl Marxin tarkoittamassa mielessd. Arvo syntyy siitd,
ettii palkalla ostettavat hyodykkeet vaativat kotityote muuttuakseen uu-
sinnetuksi tytivoimaksi. vaimon kotityollii luotu arvo realisoituu, kun
miehen tytivoima on myyty tyomarkkinoilla. Tiimd kiisityksen pdiioma-
loogikot my6hemmin kiistiviit (Julkunen 1986, 120).

vastauksen siihen, miksi kotityo ja lastenhoito tehdean yksityisenii tyonii,
niihtiin perustuvan sen tuottaman hyotyyn piidomalle. Jean Gardiner
(1975,58) piti kotityotii piiiioman kannalta halvimpana vaihtoehtona tyo-
voiman uusintamiselle, Palkattoman kotityon ansiosta tyoveesttille voi-
daan maksaa pienempdii palkkaa kuin on tarpeen uusintamiskurujen peit-
tiimiseksi. Tyovoiman arvo nousee, jos kaikki uusintamiselle
viilttiimdttomiit tuotteet ja palvelukset joudutaan hankkimaan markki-
noilta. Tiimd niihtiin myiis esteeksi kotityon yhteiskunnallistamiselle (Sal-
mi 1982, l6).

Edellisestii esitettiin mytis poikkeavia kiisityksiii. Maxine Molyneuxin
(1979, ll-12) mukaan vasta ty6voiman riittlvdn korkea arvo mahdollis-
taa naisten kotona olemisen. Hiin katsoi kotityon sisiiltyviin tyovoiman
arvoon ns. perhepalkkajiirjestelmdn muodossa, jossa tyoldisen tydvoiman
arvo sisdltiiii koko perheen uusintamiskulut.

Pddoman nlihtiin hyotyvin palkattomasta kotityristii my6s siind mielessii,
ettd palkkatyon ulkopuolella olevat perheenjlsenet ovat taloudellisesti
riippuvaisia tyossd kiiyviin miehen antamasta toimeentulosta (Barrett
1985, 180). vaimon ja lasten taloudellinen riippuvuus pit?ili palkkatytiliii-
sen tyomotivaation korkeana ja vdhentdfi tyotaisteluihin osallistumista.

Keskustelussa sivuttiin myos sitd, pitliisikd kotitydstii maksaa palkkaa ja
jos, niin kenen se pit[isi maksaa. Jos esimerkiksi piidomaile ei ore hytityii
naisten kotityostii, niin siitii hyotyviit ainoastaan mies ja lapset. Tiilltiin
miehen pitiiisi maksaa vaimolle kotityostii. Dalla Costan mielestii tiillai-
nen kehitys kuitenkin vain vahvistaisi sitii kiisitystii, ette naiset kuuluvat
kotiin ja kotityo on'naisten tyotd' (Glazier-Malbin, l97 6, glg-9}O).

Kotityokeskustelu laantui 1970-luvun kuluessa saatuaan viilillli voimak-
kaitakin kiirjistyksid. Heidi Hartmann (1979, 7) toteaa kotity<itd koroste-
tun siind miidrin, ette ansiotytissii olevien naisten asema unohtui koko-
naan. Kari waernesin (1984, 272) johtopiititos keskustelusta on se, ettei
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marxilaisuuden kautta loytynyt reseptiii miesten ja naisten tasa-arvon to-
teutumiseksi.

Kotityokeskustelu voidaan niihdl anglosaksisissa maissa yleisen naisten

kotityon perusteluna. Ajoittaisessa jyrkkyydessddnkin se kuitenkin ky'
seenalaisti itsestiidnselvyyksin ja osoitti, ette 'naisten tyollii' on yhteiskun'
nallisia yhteyksiii. Yksityisenii ty6nii tehtyii kotityotii ja tuottavaa tyote
voidaan tarkastella saman kokonaisuuden eri puolina.

Patriarkaatti ia sukupuoliroolit naisen aseman selittiiiinl

Reproduktion analyysi johti etsimiiiin selitystd naisen asemalle patriar-
kaatista ja sukupuolirooleista. Patriarkaatin kiisitteen tismiillisestit sisiil-
lostii ei tosin ole piiiisty yksimielisyyteen (Pateman 1988, 9). Yhden niike-
myksen mukaan patriarkaatin synty perustuu yhteiskunnan
tuotantomuotoon (McDonough ja Harrison 1978, ll-12), toisen mukaan
se on suhteellisen riippumaton siitli (Kuhn 1978' 43).

Hartmann (l97g,ll-14) on miiiiritellyt patriarkaatin miesten vdlisiksi so-

siaalisiksi suhteiksi, joiden avulla he hallitsevat naisia. Patriarkaatin ny-
kyisiii ilmentymid ovat muun muassa valtio ja erilaiset instituutiot kuten
kirkko, armeija ja ammattiyhdistykset sekii myos kotityo. Patriarkaatin
perusta ldhtee Hartmannin mielestii sukupuolen mukaan eriytyneestd
tytinjaosta ja miesten naisten tyohtin kohdistamasta valvonnasta.

Miten tahansa patriarkaatti mddritelliidn, sen katsotaan ilmentlvdn mies-

ten valtaa, auktoriteettia ja valvontaa. Valvonta kohdistuu naisten tyti'
voiman kiiytfin ohella myos naisten seksualiteettiin (Dahlerup 1987, 99-

100). Monet teorian kehittiijiit niikeviit patriarkaatin perustan ja

mekanismin ldhtevdn juuri naisen uusintamisroolista (Phillips 1987, 3)'

Edmund Dahlstrbm ja Rita Liljestrom (1981, l5-17) katsovat patriarkaa'
tin ja mytis sukupuoliroolien syntyneen paljolti siitii syyst6, etti miehet

ovat kontrolloineet seksuaalisen ellmfln muotoja ja ilmentymistii. Naisten

asema ja elinehdot ovat heidAn sanontansa mukaan mddriiytyneet naisten

asemasta seksuaalisen eldmiin organisaatioissa (Allardl 1983, 225).

Sukupuoliroolien tutkimus on johtanut huomion sukupuolta koskevan tie-

toisuuden syntymiseen. Sen selittiimiseen on kdytetty psykoanalyysiii ja

ideologiateorioita (Jonasdottir 1988, 163). Teoriasta riippumatta ne kerto-
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vat paljon siitd, miten miehet ja naiset muovautuvat erilaisiksi sukupuo-
liolennoiksi jo varhaisessa lapsuudessa. Yhteiskunnassa vallitsevien ideo-
logioiden vaikutuksesta tytot ja pojat muokkautuvat niiksi
sukupuoliolennoiksi, joina he pysyviit koko ikdnsii.

Sukupuoliroolien synnyn ja sitii koskevan tietoisuuden teoreettiseen kehit-
telyyn on suuresti vaikuttanut Louis Althusserin ideologiateoria. Se antoi
yleisen viitekehyksen naisten asemaa koskevalle tutkimukselle ja johti uu-
siin kysymyksenasetteluihin naisten alisteisen aseman syistii ja sukupuoli-
roolien muotoutumisesta (Weedon 1987,21). 2

Sukupuolta koskeva tietoisuus sisdistyy niissd kasvatustapahtumissa, jois-
sa tytoiste muokataan avuliaita ja muita hoivaavia ja pojista taas aktiivi-
sia ja itsendisid (Barrett 1985, 176). Kanadalainen tutkimus toteaa paino-
pisteen tyttojen sosiaalistamisessa olleen aina 1960-luvulle saakka ziidin ja
perheenemdnnin tehtdviin valmentamisessa (Denis 1983, 418-420). Nai-
seksi sosiaalistaminen tuottaa myos erityisen 'naisellisen' suhtautumista-
van, joka ilmenee esimerkiksi siten, ette naiset asettavat enemmdn laadul-
lisia vaatimuksia arkieliimdlle kuin miehet (Meyer 19g6, 143).
Sukupuolen mukaisesta sosiaalistamisesta kertovat muun muassa Norjas-
sa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset, joissa huomattiin selviii eroja tyttdjen
ja poikien kasvatuksessa (Trost 1983, 226-227).

Keskeisenit sukupuoli-identiteetin rakentumisessa Nancy chodorow
(1978, 7) pitaa iiitiyden uusintamista. Aitiys uusinnetaan psykologisen ta-
pahtumasarjan kautta, jossa iiidit viilittzivlit tyttdrilleen kokemuksen diti-
ydestii ja halun itse kokea se. Poikien kasvatus sen sijaan ei tdhtai huo-
lenpitokyvyn kehittiimiseen, eikii pyri valmentamaan yhteiskunnallista
eliimii2i tunnepitoisempaan perherooliin.

2.4
Perheen muuttuva tytiniako

Naisten ansioty6hon siirtyminen on muuttamassa tai osittain jo muutta-
nut kdsityksiii avioliitosta ja perherooleista. Alva Myrdal ja viola Klein
(1956, 16l-162) toivat 1950-luvulla esiin k[sitteen naisen 'kaksoisroolista,
kuvaamaan sitii, ettei naisten ansiotyo ollut muuttanut perheen perinteis-
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tii tyonjakoa. He korostivat sitd, ettii miehen pitiiisi omaksua tytiroolin li'
siiksi perherooli ja tihdensiviit miehen ja vaimon kumppanuuteen perus-

tuvaa perhemallia entisen patriarkaalisen perhemallin sijaan.

Ruotsissa asenteiden muutos niikyi jo 1960-luvulla Dahlstromin kartoitta-
essa silloin vallinneita kiisityksiii sukupuolirooleista. Hen totesi sen ndke'
myksen yleistyneen, ettii puolisoiden roolien pitaisi olla samanarvoiset

tyo- ja perhe-elimiissd. Miehestii riippuvaisen kotiiiidin roolia ei pidetty
endd tavoiteltavana. Erdlnlaisen kompromissin muodosti naisen rooli,
jossa iiidin ja palkkatytintekijiin roolit vuorottelevat naisen eri eldmdnvai-

heissa. Mytis Neuvostoliiton tyyppinen perhemalli valtion tukemasta nai-
sen kaksoisroolista mainittiin julkisessa keskustelussa (Liljestrom 1978,

r99-200).

Aikaisemmin varsin konservatiivisten asenteiden todettiin kokeneen muu-
toksen amerikkalaisten nuorten naisten keskuudessa 197O-luvulla. Scan-

zonin (1976, 56) korkeakouluopiskelijoilla teettdmiit asennemittaukset
osoittivat perinteisen avioliiton suosion vlhentyneen voimakkaasti. Avio-
tiitolta haluttiin kumppanuutta, jossa mies ja vaimo jakavat ansiotytin
sekii kodin- ja lastenhoidon tuomat velvollisuudet. Toive kump-
panuusavioliitosta tuli esille muun muassa Youngin ja Willmottin (1973,

258-262) tutkimuksessa. Mitd vanhemmasta avioparista oli kysymys, sitd
yleisemmin oltiin kuitenkin tyytyviiisiii perinteiseen avioliittoon (Mcclen
& O'Connor 1983, 333).

Naisten ansiotytin yleistyesse perinteiset yhden ansaitsijan perheet ovat
viihentyneet, samalla kun niiden perheiden osuus on yleismaailmallisesti
lisiidntynyt, joissa molemmat puolisot kiiyviit tyosse. Esimerkiksi amerik-
kalaisessa yhteiskunnassa oli 1970-luvun puoliviilissii yhtii paljon yhden
ja kahden ansaitsijan perheitii. Vuonna 1988 kahden ansaitsijan perhei'

den osuus oli noussut jo 40 prosenttiin, kun taas yhden ansaitsijan perhei-

den osuus oli laskenut 20 prosenttiin. Muut taloudet koostuivat yksin-

huoltajista tai el2ikeliiisistii (Hayghe 1990, l6).

Tyti- ja perheroolien keskiniiisiii yhteyksiii on tutkittu sosiologiassa varsin
vdhdn. Yhteiskunnassa vallinnut jako julkisen ja yksityisen eld'miinpiirin
vittillii on niikynyt sosiologisissa tutkimuksissa siten, ette ty6' ja perheroo-

leja on tutkittu erilliiiin toisistaan (Barker & Allen 1978, l). Robert ja

Rhona Rapoport (1965, 381-382) totesivat jo naisten ansiotytin alkaessa

yleistyii, ettei tytitii ja perhettii voi erottaa toisistaan. Tyo' ja perherooleja

sitovat kulttuuriset, sosiaaliset ja persoonalliset tekijiit.



29

IYO- JA PERHEROOLIEN JARJESTELMtr

[llehan lyorooll Nolson lyorooll

Mlehen perherooll Noiron perherooll

Kuvio 2. Tyo- ja perheroolien jrirjestelmd

Lzihde: Joseph H. Pleck: The work-Family Roie System. Teoksessa patri-
cia Voydanoff: Work & Family. Changing Roles of Men and
Women. Palo Alto 1984, 9.

Pleck (1984) on laatinut kaavion 'tyti- ja perheroolien jtirjestelmcistri', joka
kuvaa sukupuolten tyo- ja perheroolien keskindisid yhteyksiii. Hln tulkit-
see kaaviota erilaisten tutkimusten perusteella, joita on tehty muun muas-
sa naisten ansiotydn vaikutuksista perheeseen. Ansiotyon yleistymistd
Pleck pitdri tdrkeimp[nd naisen roolissa tapahtuneena muutoksena viime
wosikymmenind. Miehen roolin muutoksista merkittdvin on perheroolin
vdhittdinen laajentuminen.

Naisen ty6roolin vaikutusten tarkastelu perherooliin lehti aluksi siite,
mikd merkitys naisten ansiotyolla oli lasten hyvinvointiin ja perheen pd6-
toksentekoon. Pleck (1984, 9) katsoo nykyisin vallitsevan aikaisemmista
epziilyistd huolimatta joltisenkin yksimielisyyden sen suhteen, ettei ditien
ansiotyolld ole lasten hyvinvointiin mitiiiin selvid positiivisia tai negatiiv!
sia vaikutuksia. Naisen tyorooli sen sijaan voimistanee hdnen asemaansa
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perheesse, sillii tyossii kiiyvilln naisilla on todettu olevan enemmdn paa-

tosvaltaa perhettd koskevissa asioissa kuin kotidideillA (Moore & Sawhill
1984,158).

Ansiotyossi kiiyvien naisten on todettu olevan tyytyvdisempiii perhe'elii-
miiitn ja avioliittoon kuin kotiiiitien. Ansioditien tyytyviiisyyttd lisdd eri'
tyisesti se, jos puoliso on perheeseen suuntautunut (Pleck 1984, l4). Ko-
tiditien tyytyveisyyteen puolison tyo- tai perhesuuntautuneisuuila ei ole

sanottavaa merkitystd (Hood & Golden 1984, 134-135). Naisen perheroo-

lin supistuminen vdhentiid sen sijaan erddn tutkimuksen mukaan miehen

saamaa tyydytyste perheroolista. Tyossd kiiyvien naisten puolisot ovat ni'
mittdin tyytymiittimiimpiii perhe-eliimiidn ja avioliittoon kuin kotona ole-

vien naisten puolisot. Tulosta on tulkittu siten, etti vaimon kiiydessfi an-

siotyossii mieheltii hiiviiiI osa aikaisempaa tukijdrjestelmiiii (Burke &
Weir 1976, 279-287).

Ansiotyossii kiiyvien naisten osoittama tyytyviiisyys ei sovi erityisen hyvin
yhteen sen kanssa, ettii kiire ja ajankiiyttin jdrjestelyihin liittyviit ongel-

mat on todettu varsin yleisiksi perheissd, joissa molemmat puolisot kiivi-
vdt tyossd. Puolisot valittavat tytin aiheuttaman vdsymyksen ja hermos'

tuksen heijastuvan kielteisesti perhesuhteisiin (Pleck et al 1980, 29-30). 3

Ansiotydstii johtuva kiire ja vapaa-ajan puute jettaviit entistii vdhemmiin
aikaa kotitoille. Syracusessa vuosina 1967-68 tehdyn tutkimuksen mu-

kaan (Walker & Woods 1976) ansiotyossd kiiyviit naiset tekivdt niitd vii'
hemman kuin kotiiiidit. Temen Pleck (1979, 485) arvioi terkeimmeksi an-

sioty6n aiheuttamaksi vaikutukseksi naisten perheroolin kannalta. Ty6ssd

kiiyvien naisten kokonaistytimdd,rd, ansiotyti mukaanlukien oli tutkimuk-
sen mukaan silti suurempi kuin miesten.

Naisten tyossdkiiynti ei viel2i 1960-luvulla lisdnnyt miesten osallistumista

kotitoihin eikd muutenkaan laajentanut heidiin perherooliaan, vaan naiset

kantoivat'kaksoisroolin' taakan yksin. Syracusen tutkimuksen mukaan

miesten kotitytihtrn osallistuminen vaihteli liihinnii vain sen mukaan,
kuinka paljon aikaa he keyttivet ansiotydhtrn. Vuonna 1977 tehly aiarl'
kiiyttotutkimus osoitti miesten kotitoiden kymmenessi vuodessa kuitenkin
hieman lisiiiintyneen ansioditien perheiss[. Vaikka lisiiys piiiviiii kohti ei

ollut suuri, Pleckin (1979,487) mielestd se oli tiirkeii indikaattori miesten
perheroolin laajentumisesta.
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Kotit6iden jakoa koskevien vaatimusten todettiin jo 1960-luvulla liihtevtin
ansiotyossii kdyvisti, koulutetuista naisista (Pleck 1984, l5). Naisten
koulutus- ja ansiotaso ei tuoreen ruotsalaistutkimuksen (Hobson 1990,
236-238) mukaan kuitenkaan kovin hyvin selitii miesten osallistumista ko-
titoihin. Naisten ansioilla on perheess[ liszitulojen luonne, jos ne miiiiriilli-
sesti tai suhteellisesti ovat paljon pienemmiit kuin miehen. Miesten osallis-
tumisen kotitoihin todettiin vaihtelevan enemmdn heidiin ansiotasonsa
kuin ansiotyon mdiirdn mukaan. Mitii korkeampi on miehen ansiotaso,
sitd pienempi on hiinen panoksensa kotona.

Sukupuolisidonnaisen tyonjaon purkamista perheen sisiillii Pleck (1984,
13, l7-18) pitiiii vdlttrimiittomdnd nykyisen tyo- ja perheroolien jdrjestel-
men muuttamiseksi. Miesten tyoroolin vaatimuksilla on kuitenkin ratkai-
seva osuus siihen, miten paljon miehet pystyvitt laajentamaan perherooli-
aan. Miesten perheroolin lisliiiminen ilman sopeuttavia toimia johtaisi
samanlaisiin rooliristiriitoihin kuin naisilla. Pleckin mielestd isyyslomat ja
muut vastaavat tyoelemiin uudistukset ovat tarpeen miesten perheroolin
muutoksen legitimoimiseksi. Miesten roolimuutokselle loisi Aida Tomehin
(1983, 100) mukaan edellytyksiii esimerkiksi se, jos tyoeldmflssd pdiistiti
siin entistii joustavampiin tyoaikoihin.

Sukupuolen mukaiseen tyonjakoon sisiltyy muun muassa se, mitk[ koti-
tyot ovat perheessd kummankin vastuulla. Koska mies ei katso olevansa
vastuussa vaimolle kuuluvista ttiistd tai olevansa pdtevii hoitamaan niitd,
eiviit esimerkiksi vaimon ansiotytin muutokset lisiili kotit6iden tekemistd
(Pleck 1984, l3). Miesten tyoajan lyhentyminen tuskin toisi tiihdn muu-
tosta, esimerkiksi tyottomyyden ei ole todettu vaikuttavan miesten osallis-
tumiseen (Morris 1987, 86). Miesten ajankdyton muutokset voisivat kui-
tenkin vdhentiiii perheen kielteisi5 vaikutuksia naisten ansiotytissd
kiiymiseen. Niissii perheissd, joissa miehet osallistuvat runsaasti kotityo-
hon, perheen kielteiset vaikutukset naisten ansiotyohon on todettu muita
viihdisemmiksi (Haavio-Mannila 1984, 200).

Toinen velttematon muutos ty6- ja perheroolien jiirjestelmdssi olisi suku-
puolisidonnaisen ty6njaon purkaminen tyoeliimiissd (Pleck 1984, l6).
Koska miehet ja naiset eiviit kilpaile tyomarkkinoilla samoista tydtehtzi-
vistii, eivdt miehet joudu arvioimaan naisia vertaisinaan. Naisten ammat-
tiasema ja palkkataso ovat lis[ksi usein alemmat kuin miehillii. Tyoelii-
miin kahtiajakautuneisuus ylliipitiiii myos perheen sisiilki asenteita
sukupuolen mukaisen tyonjaon oikeutuksesta.
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Ammatillisen tyonjaon purkaminen ei vdlttdmltti ole miesten etujen mu-
kaista. Naisten tasa-arvoisen aseman toteutuminen tyoeliimiissi vaatisi
miehiltii asenteiden muutosta ja perheroolien muutoksen hyviiksymistd,
kiiytdnnossi my6s kotitoiden tasa-arvoista jakamista. Vaimon ammatilli-
sesti korkeamman aseman miehet voisivat ndhdii jopa uhaksi auktoriteet-
tiasemansa sdilymiselle. Naisten tyohon sitoutuminen vdhentiisi todennd-
koisesti myos perheen ja miehen tarpeiden ensisijaisuutta (Pleck 1984,

l5). Tete vahvistaa se, ettd ylempien toimihenkiltinaisten on huomattu
korostavan tyohon Suuntautumistaan jopa enemmdn kuin saman sosiaali-

ryhmdn miesten ja huomattavasti enemmdn kuin alempien toimihenkilo-
naisten tai tyol[isnaisten (Strandell 1984, 299).

Myos Young ja Willmotl (1973,274) epdilevdt perheen etuaseman siily-
mistd siind tapauksessa, ettd naisten ammatillinen asema kauttaaltaan
paranisi. Niin kauan kuitenkin kun valtaosa naisista tyoskentelee suku'
puolen mukaan eriytyneissii ammateissa hierarkian alatasoilla, naisten
identiteetti muodostuu iiitini ja vaimona olemisesta'

Sukupuolen mukaisen tyonjaon purkaminen tyoeliimfissii ja perheen sisiil-
lii ei merkitsisi muutoksia pelkiistliin miesten tytirooliin. Naisten tytrroolia
koskien muutokset mahdollistaisivat yhteniiisen tytluran koulusta el6k-
keelle saakka. Yhtendinen tyoura on tiihiin asti ollut mahdollinen yleensi
vain miehille. Pleck (1984, 19) ei kuitenkaan usko yhteniiisen tyouran to-
teutumiseen kaikkien naisten kohdalla. Tiihdnastisesta hitaasta kehityk'
seste johtuen hin ei ole kovin optimistinen senkiiiin suhteen, ettd miesten
kotityti alkaisi nopeasti lisdantyii. Nykyistii tasa-arvoisempaan ty6nja-
koon voitaisiin aluksi pyrkid kehittiimiillti puolisoiden tyorooleja entiste
joustavammiksi. Tiilltiin myos perheen tarpeet tulisivat entistii paremmin
huomioonotetuiksi.

Nykyistii tasa-arvoisempi perhemalti tuli esille jo Youngin ja Willmottin
tutkimuksessa, joskaan se ei ollut yleinen. Heidiin niikemystiiiin 'symmet-

risestd' perheestd, jossa puolisot jakavat yhtiiliiisesti tytin ja perhevastuun,
on Hilary Rose (1981, 498) arvostellut utopistisena. Rosen mielestd
Young ja Willmott ovat tehneet piiiitelmiti perheen muutoksesta pelkiis-

tiiiin sill|i perusteella, ette jotkut miehet ovat ryhtyneet 'auttamaan' vai'
mojaan kotitoisse.

Young ja Willmott eiviit ole kuitenkaan ainoat, joilla on utopistisia ktisi-
tyksie perheen muutoksesta. Esimerkiksi Margaret Poloma ja Neal Gar'
land (1971, 535) puhuvat 'uustraditionaalisesta' perheestd, jota esiintyi
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heiddn tutkimissaan kahden uran perheissii, tarkoittaen suunnilleen sa-
maa kuin'symmetrinen' perhe.'Uustraditionaalisessa' perheessii vaimon
ammatti on yhtd tiirkeii kuin miehen, ja.se otetaan yht[ lailla huomioon
perhettii koskevissa pii[toksiss6.

1960-luvulla Robert ja Rhona Rapoport (1965, 382, 393) totesivat per-
heen heijastavan roolimuutosten aiheuttamia sopeutumisongelmia. Hei-
diin kiisityksensd mukaan sopeutumisprosessi on vilttdmdt6n sek[ tyo-
ette perherooleissa. Rapoport ja Rapoport puhuvat muutoksen psykologi-
sesta viiveesld (1972), jolla he tarkoittavat miesten perheroolin hidasta
muutosta verrattuna naisten ansiotyon nopeaan yleistymiseen. Sukupuo-
liroolien muutoksen perspektiivistii miesten ja naisten viililld nykyisin val-
litseva eriarvoisuus merkitsee kuitenkin vain sopeutumiseen liittyvee veli-
vaihetta.

Parin viime vuosikymmenen kehitys on osoittanut, ettei psykologinen vii-
ve ole viiistynyt. Naisten tyossekeynti on edelleen lisiiiintynyt, mutta nd-
kemykset perheen sis[isen muutoksen hitaudesta eivlt ole osoittautuneet
Iiioitelluiksi.
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3
NAISTEN ANSIOTYO, KOTITYO JA ELIKETURVA

3.1
Naisten ansiotytin erityispiirteet

Naisten toimeentuloa ja sosiaaliturvaa tarkastellaan yleensii siitii niikokul-
masta, miten hyvin taloudellinen tasa-aryo on toteutunut sukupuolten vd-
lillii. Taloudellisen tasa-aryon toteutumista selvitettdessii pitiiisi Pippa
Norrisin (1987, 53) mukaan ottaa sukupuolten kohdalla huomioon aina'
kin seuraavat indikaattorit:

tyovotmaosuus

palkkauksen tasa-arvo

horisontaalinen segregaatio

v ertikaalinen segregaat io

Horisontaalinen segregaatio siselteii sukupuolten ammattialoittaisen si
joittumisen ja vertikaalinen segregaatio taas johtavassa asemassa olevien
naisten ja miesten osuudet. Naisten ansiotytihdn liittyvista piirteistd on

tiissd tarkoitus kuvata kaikkia muita indikaattoreita paitsi vertikaalista
segregaatiota. Ensimmdinen luku kdsittelee tydvoimaosuuksien muutoksia
myos miesten kannalta, toinen sukupuolten sijoittumista eri ammatti- ja
koulutusaloille ja kolmas ansioeroja, jonka yhteydessii pohditaan hieman
site, miksi palkkatasa-arvo ei ole naisten ja miesten vdlillii toteutunut.

3.1.1
Tytissiikiiynnin muutokset

Teollistuneissa maissa naisten ansiotytlssiikiiynti lisiiiintyi 1960' ja 1970-

luvulla samalla kun tytissiikdynnin eroayuudet eri maissa viiheniviit.
Tydssiikdynti lisiiiintyi kaikissa ikiiryhmissii lukuunottamatta teini-ikiiisi[
ja eliikeikiiii liihestyvili naisia. Naisten ansiotyon yleistymiseen on liittynyt
myos perhekoon pienentyminen (Sorrentino 1990, 53). Monien ehkiiisyvii'



35

lineissii tapahtuneiden keksintojen, kodin teknologian ja suoritettavan
tydn luonteen muuttuminen on samoin luonut edellytyksiii naisten ansio-
tyon yleistymiselle (Allardt 1983, 225).

Suomessa naisten tydvoimaan kuuluvuus alkoi Marja-Liisa Anttalaisen
(1980, l3) tarkastelun mukaan mdiirdllisesti kasvaa samanaikaisesti kun
miesten tyovoimaan kuuluvuus alkoi miiiirdllisesti viihentyd. Elinkeinora-
kenteen muutoksen lisitksi maastamuutto Ruotsiin verotti 1960-luvun lop-
pupuolelta ltihtien erityisesti aktiiviin tyovoimaan kuuluvia miehiii. Myos
tyoeliikkeelle siirtyi runsaasti ikeantyneite miehiii ja naisia 1960-luvun lo-
pusta liihtien. Naiset toimivat ndin tyovoimaresurssina, joka triytti ja peit-
ti miesten jrittzimdn tycivoimavajauksen ja kasvutarpeen.

Miesten ansiotyon viiheneminen ei ole vain suomalainen ilmitr. Esimer-
kiksi Iso-Britanniassa erityisesti keski-ikdisten miesten tyovoimaosuudet
ovat laskeneet 1950-luvun puolivitlistd alkaen (Giele 1984, 194-195).

1960-luwlla alkanut naisten tyoeliimdiin siirtyminen voimistui koko 1970-
luvun, eikd naisilla entid esiinny ns. kaksihuippuista tyossiikdynnin mal-
lia, joka vallitsi Suomessa vielii 1960-luvulla (Kauppinen-Toropainen et al
1983, 7). Myos kuviossa 3, jossa on esitetty ammatissa toimivien miesten
ja naisten osuudet kaksikymmenvuotiskaudella 1960-80, on ndhtdvissd
wonna 1960 ammatissa toimivien naisten osuuden nousu 20-24-vtotiai-
den ikiirymissd, sen jiilkeinen lasku ja uusi nousu 4O-44-vuotiaiden ikd-
ryhmiissii.
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Kuvio 3. Ammatissa toimivien miesten ja naisten osuudet vuosina
1960, 1970 ja 1980

Liihde: SVT VI C:103 Osa II, taulu 2; Osa VI, taulu 2; SVT VI C:104
Osa II A, taulu l; SVT VI C:106 Osa I A, taulu l.

Suomessa naisten tyovoimaosuuden kasvu on johtunut naimisissa olevien
naisten tyohonmenosta. Aikavefille 1960-80 naimisissa olevien, 25'54-
vuotiaiden naisten tyossiikiiynti puolitoistakertaistui 49 prosentisla 77

prosenttiin (kuvio 4). 1960-luvulla ansiotyo yleistyi eniten 20-39-vuotiail-
la naisilla, kun taas 1970-luwlla muutos oli selvin 35-49-vuotiailla naisil-
Ia.

Erityisesti pienten lasten ditien ansiotytissiikdynti on lisiiiintynyt. Kun
vuonna 1970 alle 7-vuotiaiden lasten Iideistii kiivi tyossii noin puolet, niin
vuonna 1980 osuus oli noussut noin 60 prosenttiin. Kaupungeissa asuvien
alle kouluikiiisten lasten [ideistii tyossii kiivi periiti kolme neljiisosaa
(Elinolosuhteet 1950-1975,38; SVT VI C:106 Osa XVII, taulu l.l2; Jal-
linoja 1985b, 258).
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Kuvio 4. Ammatissa toimivien, naimisissa olevien naisten osuudet
vuosina 1960,1970 ja 1980

Ldhde: SVT VI C:103 Osa VI, taulu C; SVT VI C:104 Osa II A, taulu l;
SVT VI C:106 Osa I A, taulu l.

Naisten ansiotyo on my6s muissa maissa yleistynyt nimenomaan naimi-
sissa olevien kohdalla. Myrdalin ja Kleinin (1956,40) kansainvdlisen ver-
tailun mukaan naimisissa olevien naisten tyossiikdynti oli vieki 1950-lu-
vulla harvinaisempaa kuin leskien tai eronneiden. 1970-luvun puolivdliin
mennessd kuitenkin esimerkiksi naimisissa olevien brittiliiisten naisten
tyossiiktiynti oli kolminkertaistunut sodan jtilkeisiin vuosiin verrattuna
(Brown 1982,157; Giele 1984, 194).

Naisten ansiotyo yleistyi 1960- ja 1970-luvuilla yhdysvalloissa myos
ylempiin tuloluokkiin kuuluvissa perheissli, joissa vaimot olivat aikaisem-
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min yleensii kotona (Hayghe 1979,62; Ryscavage 1979,40). 1980'luvulla
tehdyn kansainviilisen vertailun mukaan naimisissa olevien naisten ansio-

tytl lisiiiintyi niissd ikiiryhmissii, joissa aikaisemmin oltiin kotona hoita-

massa pieniii lapsia. Vertailumaista korkeimmat tytisseolon osuudet olivat
wosikymmenen loppupuolella Ruotsissa ja Tanskassa, joissa alle kolmi
wotiaiden lasten iiideistii kiivi tytissd yli 80 prosenttia. Yhdysvalloissa,

Kanadassa ja Ranskassa osuudet olivat hieman piiiille 50 prosenttia. Sak-

sassa ja Iso-Britanniassa pienten lasten [itien tyossiikiiynti on edelleen v[-
hiiistd, kaksi kolmasosaa heistd oli kotona (Sorrentino 1990, 53)'

Kasvuluvut suomalaisten naisten tyollistymisessd ovat jo hidastumassa.

Tytivoimatiedustelujen mukaan naisten tyovoimaosuudet nousivat jonkin

verran 1980-luvulla, mutta nousu oli edelliseen wosikymmeneen verrattu-
na lievdii. 1990-luvun vaihteessa 45 vuotta teytteneiden naisten ja mies-

ten tyovoimaosuuksissa oli eniiii vdhiin eroa (Tyomarkkinat 1990:24, ai'
kasarjataulut A ja D; Tytipoliittinen Aikakauskirja 311991,24)'

Naisten ansiotyon yleistymisen mytitii kotitaloustytjtii tekevien naisten

mdirdt on laskenut. Suomessa kotitaloustyotit tekee nykyisin noin sata tu-

hatta naista, jossa luvussa eiviit ole mukana eliikeliiiset, tyokyvyttomet tai
opiskelijat. Vielii vuonna 1960 viidesosa aktiivi-ikiiisistd naisista teki koti-
taloustytitii, mutta 1980-luvun loppupuolella endii kuusi prosenttia. Pel-

kiistiiiin vuosien 1980-87 viilillii kotitaloustyot2i tekevien mddrii laski
70 000:1la (Naisten asema 1984,96; SVT XL:9, taulu l; Tytimarkkinat
1989:10, taulu 2).

Suomalaisten naisten ansiotytin rasite korostuu, kun verrataan osa'aika'
tyotii tekevien osuuksia eri maissa. Kymmenen EY-maan tarkastelussa

noin joka viides teollisuudessa ty6skentelevii nainen teki 1980'luvulla
osa-aikatyoti ja palvelualoilla joka kolmas (Dreze 1987, 62). Suomessa

osa-aikatytissii oli 1980-luwn jdlkipuoliskolla kymmenesosa tytillisistii
naisista. Osa-aikatyti johtui yleensA opiskelusta tai kodin- ja lastenho!
dosta (Tytimarkkinat 1989: 10, taulut 22 1a 26).

Taloudelliset syyt tulivat voimakkaasti esille, kun naisten tydssiikdynnin
syitii kartoitettiin 1950-luwlla (Ansiotyd ja perheenemiintii 1956)' 1960-

luvulla tehdyn tutkimuksen mukaan taloudelliset syyt korostuivat erityi'
sesti alempiin kerrostumiin kuuluvien naisten perusteluissa. Suuri osa

neiste pienipalkkaisista naisista olisi halunnut jiiiidii kotiin, jos se olisi ol'
lut mahdollista. Elina Haavio-Mannila (1972,120) huomauttaa, ettd ko'
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tona olemisen ylellisyys oli kuitenkin mahdollista vain ylempien luokkien
naisille.

Naisten tyossdkdynnin valintaa on sittemmin kartoitettu varsin perintei-
sistii perhepoliittisista intresseistd kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysm!
nisteritjn tiedusteluista kisin (Siintti & Husa l98l; Tiedustelu pienten las-
ten dideille 1978). Raija Julkusen (1984, 22) toteamuksen mukaan 'ei
tarvitse paijon ironisoida, kun nditii selvityksie voi luonnehtia tutkimuk-
siksi siitii, paljonko naisille piteisi maksaa, ettii he jziisiviit kotiin,.

Ansiotyossii kdymisen syyt eivdt 1980-luvulla olleet muuttuneet aikaisem-
piin vuosikymmeniin verrattuna. Rahan hankkiminen oli edelleen tiirkein-
td, tydtovereilla tai tydn sisilltlllii oli viihemmiin merkitystri (Aidin ansio-
tyo ja perhe 1984, Osa II, 24). Suomessa naisten ansiotyon
velttemettomyytte on [siinnyt muihin maihin verrattuna se, ettd oman
asunnon hankkiminen on vaatinut perheeltd erityisen paljon taloudellisia
resursseja juuri lapsiperhevaiheessa.

Naisten tytissiikdynnin valinta ei riipu vain perheen taloudellisten resurs-
sien tarpeesla, vaan myos naistytrvoiman kysynniistd. Tyottdmyysaikoi-
na, ty6voiman kysynnin ollessa alhainen, Aino Saarinen (1979,37-38)
niikee palkkatyoperheen toimineen naistyovoiman sijoittajana ja vastaa-
vasti sen luovuttajana tytlvoiman tarpeen kasvaessa. Anttalaisen (1984,
85) mielestii naiset eivdt ole en[ii pitkiin aikoihin toimineet tyovoima-
reservind sanan perinteisessii merkityksessii, sillii naisten tyovoimaosuudet
ovat kaikissa Pohjoismaissa jatkuvasti nousseet 1960-luvulta liihtien jopa
pahimpien ty6ttomyysvuosien aikana.

Kari viihiitalon mukaan naisten osallistuminen tytieldmiiiin kasvaa yhd,
koska naiset osallistuvat miehid ahkerammin koulutukseen. Nykyisen la-
ma-ajan tyottomyys on koetellut enemmdn miehiii kuin naisia. perinteis-
td naistyotd lama ei ole toistaiseksi viihentiinyt. Naistyopaikkojen arvioi-
daan vihenevin vasta ldhivuosina, kun julkisen sektorin sdiistoohjermat
kajoavat tyopaikkoihin. Jos miehet tdllii er[]i kdrsivdtkin enemmiin tyot-
t6myydestii, tulevat vuodet saattavat kliiintiiii osat jiilleen perinteiselle to-
lalle (Miljoona naista k[y ansiotyossa, 4.4.1992).
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3.1.2
Eriytyneet tytimarkkinat

Sukupuolten vdliset toimeentulon ja sosiaaliturvan erot on tutkimuksessa
liitetty tyonjaon eriytymiseen perheessd ja tytimarkkinoilla (vrt. kuvio l).
Tydmarkkinoiden perinteisti kahtiajakautumista eivet viimeksi kuluneet
vuosikymmenet ole muuttaneet. Haavio-Mannila (1986, 129) toteaa suku-
puolen mukaisen tytinjaon pysyneen tuotannon eri aloilla kiiytdnnollisesti
katsoen samana viimeisen sadan woden aikana. Edes sotien jiilkeiset suu-

ret yhteiskunnalliset mullistukset eivlt juuri jdttdneet jiilkiii tiihiin kah-
tiajakoon. Esimerkiksi wosien 1950-75 viililld valtaosa eli noin 95 pro'
senttia kaikista ammatissa toimivista tyoskenteli sukupuolirakenteeltaan
yksipuolisissa ammateissa, joissa yli 60 prosenttia tytintekijbistii oli samaa

sukupuolta (Anttalainen, 1980, 7 5-7 6).

Mytis muissa Pohjoismaissa naisten osuus on pysynyt eri sektoreilla ylldt-
tdvdn samantasoisena (Anttalainen 1984, 86). Samoin Saksan liittotasa'
valtaa koskeva tutkimus (Ostner & Willms 1983, 222-223) osoittaa, ettd
naisten osuudet eri ammattialojen tybntekijoistii ovat olleet kutakuinkin
samat 192o-luvulta liihtien.

Vuonna 1985 vallitsi taulukon I mukaan naisenemmisto niin kaupan alal-
la, ravitsemus- ja majoitustoiminnassa, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteisto-
toiminnassa kuin yhteiskunnallisten ja henkiltikohtaisten palvelusten sek-

torillakin. Miehet olivat taas enemmistond maa- ja metsiitaloudessa'
teollisuuden ja rakennustoiminnan sek[ kuljetuksen, varastoinnin ja tieto-
liikenteen ammateissa.
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Taulukko l. Palkansaajat elinkeinon ja sukupuolen mukaan wonna
1985

Elinkeino

1. Maa-Ja netsdtalous yn.
2. Kaivos-Ja nuu kaivannaistoin.
3. Teollisuus
4. Sehk6, kaasu Ja vesihuolto
5. Rakennustoininta
6. Kauppa,rav.Ja naj .toininta
7 . KulJetus,varast., tietoliikenne
8. Rahoitus-,vak. -,kiint. yn.toin
9. Yht.kunn.Ja henk.koht.palv.
0. Elinkeino tuntenaton
Kaikki elinkeinot

Naiset
%

23,5
L4,4
37 ,L
2L,3
9'5

60,5
29,0
60,3
70,0
31, 5
49,3

!liehet
lo

76,5
85,6
62,9
78,7
90,5
39,5
7L,0
39,7
30,0
68,4
50,7

Liihde: Palkansaajakeskusjdrjestojen tasa-arvotyoryhmtin raportti 19g9,
4. (Taulukko perustuu Tilastokeskuksen ldhteeseen SVT VI
C:107.)

vuonna 1980 eli viisi wotta aikaisemmin tehdyn selvityksen mukaan nai-
set muodostivat hoitoalan, ruuan valmistuksen ja tarjoilun seka kodinhoi-
totehtavien tyovoimasta noin neljii viidesosaa ja suurkeittioiden tyonteki-jdistii, kodinhoitajista, siivoojista, pesuloiden tytlntekijoistii ja
kotiapulaisista liihes sata prosenttia. Samoin suurin osa sosiaalityonteki-
joistd oii naisia. Lastenhoitoalalla, sairaanhoitajina, apuhoitajina sekd
kiitiloinii miehet olivat harvinaisia poikkeuksia (Jallinoja 1985,260-26l).

Miesten on katsottu hallitsevan aineellisen tuotannon markkinoita, nais-
ten taas uusintavaa ja organisoivaa tyotd. Naisten tehteveksi on jd[nyt
niiden tavaroiden ja palvelusten tuottaminen, jotka aikaisemmin tehtiin
kotona. Anneli Anttonen (1989, 36) ndkee naisten teht2ivien eroavan ai-
kaisemmin kodin piirissii suoritetuista ainoastaan siini, ettii nykyisin niitii
tehdzidn palkkatytiliiisini. Jallinoja (1985b, z6t) toteaa, ette maalaisyh-
teiskunnassa perheen sisiillii vallinnut tytinjako ilmenee nykyisin osittain
perheen sisdisenii, mutta myos yhteiskuntakohtaisena.
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Liljestrtimin (1986, 88) mielestii naisten tyohdn osallistuvuuden lisdiinty'
minen on itse asiassa kiirjistiinyt sukupuolisidonnaista tyonjakoa. Samoin
Rosen (1981, 498) mukaan ammatillinen eriytyminen oli Iso-Britanniassa
muodollisesta tasa-arvosta huolimatta 1980-luvun vaihteessa jiiykempiid
kuin wosisadan alussa. Sikiiliiinen tasa-arvoasioita ajava komitea totesi
enemmiston naistyovoimasta tydskentelevdn kymmenessfi ammatissa, joi-

ta luonnehtivat pienipalkkaisuus, sosiaaliturvan heikkous ja ylenemismah-

dollisuuksien puute (Barrett 1985, 134).

Suomalaisessa keskustelussa on korostettu naisten yhteiskunnallisen ar-
vostuksen kohottamista sillii tavoin, ettii naiset pyrkisivdt perinteisiin
miesten virkoihin (Strandell 1982, 62). Saksan liittotasavallassa, jossa

tyttoje on kannustettu miesten ammattialoille, siitd on saatu osittain rist!
riitaisia kokemuksia tyontekijiitasolla. Samassa ammatissa toimiminen ei

ole vdlttiimdtte muuttanut toiden eriytymistii sukupuolen mukaan. Aloil'
la, joissa koulutustaso ei ole korkea, naisille on annettu yksitoikkoisia ttii-
td, joita miehet eiviit halua tehda. Miesvaltaisissa ammateissa toimivien
naisten tyosuhdeturva on myos heikompi kuin miesten, ja lama-aikoina
naiset menettiivdt ty6paikkansa miehid herkemmin (Ostner 1983, 138-

140).

Naisten valikoituminen sukupuolen mukaan eriytyneisiin ammatteihin
liihtee toisaalta tydmarkkinoista, jotka valitsevat tyontekijat ja toisaalta
siitd, ettd naiset valikoituvat koulutusaloille, jotka johtavat naisten am-

matteihin. Naisista yhtd moni kuin miehistii oli vuonna 1985 suorittanut
tutkinnon Iukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa,
mutta kuten taulukosta 2 voi todeta, sukupuolten koulutusalat poikkesi-

vat toisistaan.
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Taulukko 2. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa
tutkinnon suorittanut vdesto korkeimman koulutusalan
mukaan wonna 1985

Koulutusalat

Tekniikan Ja luonnontieteiden
Liikenteen Ja tietoliikenteen
Maa- Ja metsdtalouden
Yleis s ivist dvd
Kauppa- Ja toimistoala seke
laki- Ja yhteiskuntatieteiden
Hunanistinen J a esteettinen
OpettaJ akoulutus
Muiden erikoisaloJen
HoitoaloJ en
Kaikki koulutusalat

MiehiI
%

33
31
28
20
11
50

Naisia
%

81
80
73
39

19
20
27
61

67
69
72
80
89
50

Ldhde: Taulukon luvut perustuvat Palkansaajajlrjestojen tasa-arvoty6-
ryhmdn raporttiin 1989, jossa oli kiiytetty liihteend pojat ja tytot
koulussa 1987. SVT. Koulutus ja tutkimus 1988:7.

Myos koulutusalat heijastavat naisten ja miesten erilaisia tehtevie, si[e
miehet ovat enemmistdnii tekniikan ja luonnontieteiden, liikenteen ja tie-
toliikenteen sekd maa- ja metsiitalouden aloilla. Naisenemmisto vallitsee
sen sijaan yleisivisteivissii opinnoissa, kauppa- ja toimistoalan sekii laki- ja
yhteiskuntatieteiden, humanistisen ja esteettisen, opettajakoulutuksen ja
hoitoalan koulutuksessa.

Tyttojen ja poikien suuntautumisen erilaiseen ammatilliseen koulutukseen
ei ole todettu riippuvan paljonkaan esimerkiksi aiemmista tyokokemuksis-
ta. Sen sijaan ammatillisen koulutuksen valitseminen ndyttdd, olevan yh-
teydessd siihen, miten eri sukupuoliin kuuluvat arvioivat omat kykynsd ja
myos mahdollisuutensa piiiistd alalle ja menestyii siin:i (Miller & Garrison
1982, 249). Nykyistii enemmdn huomiota pitiiisi ilmeisesti kiinnittee nii-
hin tekijoihin, jotka johtavat naisia hakeutumaan nimenomaan naisten
ammatteihin johtaville koulutusaloille.
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3.1.3
Ansiotaso

Palkkamarkkinat ovat Suomessa kahtiajakautuneet sukupuolen mukaan
samoin kuin tyomarkkinat. Anttalaisen (1984, 96) mukaan useimmista
riittiiviin tarkoista palkkatilastoista ndyttdii loytyviin sellainen palkkaraja,
jonka alle jda valtaosa naisista ja jonka yli piiiisee valtaosa miehistd.

Naisten palkkataso nousi vasta 1960-luwlla yli 60 prosenttiin miesten

palkoista, aikaisempina vuosikymmeninii se oli pysytellyt noin 50-60 pro-

sentin paikkeilla (Haavio-Mannila 1986, 130-137). Pirkko Hemmilii
(1988, 4l), joka on tarkastellut teollisuuden naistytintekijoiden palkkake-
hitystii vuosien 1970-86 vililld, toteaa sukupuolten vdlisen palkkaeron ka-
ventuneen tiillii ajanjaksolla. 1970-luvun alusta liihtien naisten ansiot ovat
olleet miesten ansioista yli 70 prosenttia. 1980-luwlla palkkaerot eiviit
ole useimmissa ryhmissii enii6 kaventuneet, vaan jiihmettyneet paikoilleen
tai kasvaneet.

Myos muissa maissa palkkaerot ovat jossain miiiirin kaventuneet. Esi-

merkiksi Yhdysvalloissa kokoaikaisesti tytissd olleiden naisten ansiot oli-
vat vuonna 1979 keskimiiiirin 60 prosenttia miesten ansioista, mutta
vuonna 1988 osuus oli noussut 65 prosenttiin. Ero johtui naisten tuntian-
sioiden noususta, ei esimerkiksi naisten tytiajan pidentymisestd (Horrigan
& Markey 1990, ll-17).

Vuosien 1977-84 viililld sukupuolten viilinen palkkaero pieneni kuvion 5

mukaan lieviisti tyontekijtritld, mutta sdilyi toimihenkiltiillii kutakuinkin
ennallaan. Toimihenkiltiillii palkkaero oli mytis selvdsti suurempi kuin
tytintekijtiillii, sillii naispuolisten toimihenkilbiden palkat olivat wonna
1984 vain 58 prosenttia miespuolisten toimihenkiloiden palkoista. Tytrn-
tekijtrillii palkkasuhde oli 72 prosenttia. Tarkastelu koski kaikkien koko'
ja osapdivlii sekii osan yuotta tytiskentelevien palkansaajien veronalaisia
vuosituloja kaikkine mahdollisine lisineen.
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Kuvio 5 Naisten veronalaisten vuosipalkkojen osuus miesten wosi-
palkoista tyontekijoillii ja toimihenkiltiilld vuosina 1977-84

Liihde: Pirkko Hemmilii: Naisten palkkojen teoriaa ja kiiytdnto[. Esitut-
kimus. Sosiaali- ja terveysministerion tasa-arvojulkaisuja. Sarja
A: Tutkimuksia l/88. Helsinki 1988, 40. (Kuvio perustuu Tilasto-
keskuksen tulonjakotilastoihin 1977-B4,XLI: l-6)

Sukupuolten viiliset erot vuosiansioissa syntyvet muun muassa siitd, ettii
naiset pitiiviit lastenhoitolomia, kun miehet taas tekevdt naisia enemmdn
ylitoite. Eroa on myos tuntipalkoissa. Tuovi All6nin (1991, 16) mukaan
tehdasteollisuudessa tyoskentelevien naisten ja miesten tuntipalkan ero
kylliikin pieneni ajanjaksolla 1955-86, mutta miehet saivat vielii yuonna
1986 vajaan viidenneksen korkeampaa tuntipalkkaa kuin naiset. Suomes-
sa naisten ja miesten tuntipalkan erot ovat tasoittuneet hitaammin kuin
muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi teollisuuden tytintekijtrillii sukupuolten
viiliset palkkaerot ovat olleet suuremmat kuin muissa pohjoismaissa.

Sukupuolten vtiliset palkkaerot ovat varsin suuret monilla miesvaltaisilla
aloilla, joissa ansiot ovat keskimdiirdistii korkeammat. Niiilld aloilla tyos-
kentelevien naisten ansiotaso on Hemmildn (1988, 62) havainnon mukaan
korkeampi kuin naisilla yleensi, mutta jdii kovasti jiilkeen saman alan
miehistii. Alakohtaiset palkkaerot ovat yleensd suuremmat kuin koulutuk-
sen mukaiset.
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Ajanjaksolla lg77-84 palkkaerot kasvoivat voimakkaimmin perheen pe-

rustamisvaiheessa olevien naisten ja miesten v[lillii. Yksityisen ja kunnal-
lisen sektorin miehet olivat yleensii jo ennen 30 ikiivuottaan saawttaneet
sellaisen ansiotason, johon naiset eivdt ylttineet myohemminkddn. Keski-

iissd palkkaero sdilyi ennallaan tai kasvoi vain vdhln. Vaikka Hemmildn
(1988, 55, 62,67) tutkimus ei yleisesti ottaen vahvistanut siti kdsityst[,
ettd naisten ja miesten palkkaerot lisdiintyisiviit koulutustason mytitd,
niin korkeimmilla koulutusasteilla ne kasvoivat vielii suhteellisen vanhois-

sakin ikiiryhmissd. Suurimmat erot olivat juuri niiiden miesten ja naisten

viilillii.

Kuvio 6 Naisten veronalaisten wosipalkkojen osuus miesten palkois'
ta kaikilla palkansaajilla ikiiryhmittiiin wonna 1986

Llhde: Palkansaajajiirjest6jen tasa-arvotytiryhmiin raportti 1989, 12

(Kuvio perustuu Tilastokeskuksen tulonjakotilastoon 1986)

Naisten palkkatason suhteellinen aleneminen miehiin verrattuna siina vat-

heessa, kun lapset ovat pienid ja perhevelvollisuudet suurimmillaan, nd-

kyy mytis kuviosta 6. vuonna 1986 naisten veronalaisten wosipalkkojen
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osuus oli Z}-Z4-vuotiaiden ikiiryhmdssa yli 80 prosenttia miesten vuosi-
palkoista, mutta temen jdlkeen osuus laski voimakkaasti. palkkaerojen
kasvu tasaantui vasta yli 40-vuotiaiden ikdryhmissii, joissa naisten palk-
kataso jiii pysyviisti alle 70 prosenttiin miesten palkoista.

Palkkaerojen syntymistti nuorella iiilld vahvistaa myos Eldketurvakeskuk-
sen tutkimus (Laesvuori & Lundqvist 1989). TEL-LEl-tyontekijoiden
ansiokehityksestd wosin a 1964-1984. sen mukaan miesten ansiokehitys
ylitti naisten ansiokehityksen alle 30 vuoden iiissii. Tiitii vanhempien nais-
ten ansiot nousivat ajanjaksolla kuitenkin suhteellisesti nopeammin kuin
miesten ansiot. Nuoruudessa muodostunut ansiotasoero naisten ja mies-
ten viililii pieneni siten aikaa mydten, mutta ei tasoittunut.

Mainitut tutkimukset eivit valaise perheellisyyden merkitystd naisten
palkkatasoon. Naisten ja miesten palkkaerojen syveneminen siinii eliimdn-
vaiheessa, kun lapset ovat pieni6, vahvistaa kuitenkin kiisitystii, ette per-
heen perustaminen heikentdii naisten asemaa tyomarkkinoilla. perhevel-
vollisur.rksien yhdistiiminen tyouralla etenemiseen ei ole kaikille
mahdollista. Sukupuolten viilistii eriarvoisuutta lisiid sekin, ettd lasten ja
perheen hoidosta johtuvat ansion menetykset heikentdviit naisten ansiosi-
donnaista sosiaaliturvaa ja eldketuwaa. 4 5

Ansiotason erot yhdistettiin kuviossa I sukupuolten viiliseen ammatilli-
seen eriytymiseen. Tavanomainen selitys naisten ja miesten palkkaeroille
onkin ollut se, ettd naiset tyoskentelevdt matalapalkkaisilla naisaloilla.
Tiilloin sukupuolten viilisid palkkaeroja selitetiiin suoraan tyomarkkinoi-
den kahtiajakautumisella. Uusimmat suomalaiset tutkimukset eivet kui-
tenkaan varauksetta tue tiite ndkemystii. All6n (1991 , |s,23) toteaa eri
tutkimusten osoittavan, ettd ammatillinen eriytyminen niiyttdisi selittiiv[n
sukupuolten vdlisestd palkkaerosta korkeintaan kolmasosan. perheellisyy-
den samoin kuin koulutuksen, toimialan tai talouden sektorin ei katsota
vaikuttavan palkkaeron syntyyn niiinkiiiin paljon. Myoskazin Ruotsissa
tehty tutkimus (le Grand 1991, 272) ei tue site kiisitystii, ettfl ammatilli-
nen eriytyminen olisi palkkaerojen piiiiasiallinen syy, sillii sen osuudeksi
saatiin vain 40 prosenttia.

Sukupuolten viiliset palkkaerot eiv[t tule esille pelkiistdiin eri aloilla toi-
mivien naisten ja miesten kesken, vaan niitii on myos samoissa ammateis-
sa tyoskentelevien viilillii (Lehto 1988, l0). All6n (1991 ,23) toteaa muita
maita koskevien tutkimusten perusteella niiyttdviin siltd, ette kolmasosa
palkkaerosta selittyisi diskriminaatiolla - samasta tydstii eri palkka - ja lo-
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put tuotta\ lustekijtiilla, jotka eiviit ole suoraan havaittavissa. Paikkaero-
jen selityksid on haettu muun muassa koulutuseroista sekii tyokokemuk-
sen ja tytin tuottavuuden eroista. Tuloksia on usein tulkittu inhimillisen
piiloman teorian avulla. 6

Esimerkiksi Gary Beckerin (1985) tutkimuksessa lastenhoidon ja kotityon
katsotaan vdhentiivdn naisten inhimillistii pdiiomaa miehiin verrattuna,
josta syystl naisten tydn tuottawus olisi miehiii vdhdisempi. Mainittu
tutkimus ei saa kuitenkaan tukea Denise ja william Bielbyltli (1988,

1055), joiden tutkimustulokset osoittavat naisten ty6n tuottavuuden ole'
van vdhintitin miesten tasoa. All6n (1991, 20) niikee naisten inhimillisen
pdioman voivan kuitenkin menettdii arvoaan tyouran katkoista johtuvan
ammatillisen jiilkeenjiiiimisen takia. Tyouran katkokset voivat vdhentiid
mytis tytinantajien halukkuutta panostaa naisten koulutukseen (All6n
1991,20). 7 8 e Jila5tskeskuksen tytiolojen tutkimuksessa naisten ja mies-
ten tyouran pituuden keskimiiZiriiiseksi eroksi saatiin kuitenkin vain kaksi
vuotta (Lehto 1988, I l0), joten inhimillisen pidoman erot tyokokemuk-
sessa eivdt kovin hyvin se[te miesten ja naisten viilisiii palkkaeroja.

Anne Brunilan (1990, 49) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin sukupuolten
viilisiii palkkaeroja yuosien 1975-85 viili[ii, mydskdfln koulutus ei selitt6-
nyt erojen syitii. Miesten ja naisten palkkaerot siiilyivlit koulutusasteesta
huolimatta. Koulutustasoa enemmdn palkkaeroihin niiyttdisi vaikuttavan
se, ettd naiset hakeutuvat eri koulutusaloille kuin miehet. Naiset koulut-
tautuvat aloille, joilla inhimillisen piiiioman, tlssd tapauksessa koulutuk-
sen, tuotto on alhainen.

Jos koulutus ja tytrkokemus eivit selitii sukupuolten viilisii palkkaeroja,
niin ammatillisia syitii on haettava muualta, esimerkiksi tydssi vaaditta-
vista ominaisuuksista. Niiin tehtiin Tilastokeskuksessa, jossa tyossd vaa'
dittavia ominaisuuksia verrattiin tydstd maksettuun keskipalkkaan. Eni-
ten naisten tditii luonnehtiviksi ominaisuuksiksi todettiin muun muassa

nopeus, sorminippiiryys ja palvelualttius. Miesten toissti taas vaaditaan
kykyii itseniisiin ratkaisuihin, johtamistaitoa ja oma-aloitteisuutta. Suku-
puolen mukaisten ominaisuuksien vaatimukset siiilyiviit koulutustasosta
riippumatta. Miehisiii ominaisuuksia vaativasta tytistd maksetaan mytls
korkeampaa palkkaa kuin'naisellisia' ominaisuuksia vaativasta tytistii.
Sosiaalisia taitoja, nopeutta ja sorminiipparyfte edellyttiiviit tytit ovat
joko keskivertoisesti tai site huonommin palkattuja (Lehto 1988, l13-
l l4).
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Mybs ruotsalaistutkimuksen mukaan erilainen tehtevetaso selittiid palk-
kaeroja enemmdn kuin ikdrakenne, koulutus tai ammattinimike. Teolli-
suuden naistoimihenkiltiiden todettiin sijoittuvan toiden vaativuusluokit-
taisten asteikkojen alapdiihdn, kun miespuoliset toimihenkilot sijoittuivat
niiden ylzipdiihiin (Hemmilii 1988, 66).

Liljestrom (1986, 89) pitnei erityisend ongelmana juuri sitii, ettd tyon vaa-
tivuusluokituksissa sosiaalisuutta ja muita naisille tyypillisizi ominaisuuk-
sia ei oteta huomioon. Tyonarvioinnissa miesten ammattien edellyttdmiii
taitoja pidetiizin vaativampina kuin naisten taitoja. suomessa sukupuol-
ten vilisten palkkaerojen pienentdmiseeen pyritii[n uusien ty6nluokitus-
kriteerien awlla, jotka tyomarkkinajdrjesttijen asettama tyoryhmii on
muotoillut. Tyoryhmiin raportti valmistui vuoden 1992 alkupuolella.

3.2
Kotitytin iakaminen ja sen arvo

3.2.1
Kotitytin muutokset

Teollistuneissa maissa viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana ta-
pahtuneet muutokset eivdt ole ajank[yttotutkimusten mukaan lyhentii-
neet kotityohon klytettyii aikaa siinii miiirin kuin yleensd ajatellaan
(Oakley 1974,93; Boalt 1983, 68). Kotitaloustyon olisi pitiinyt vlhentyd
havaittua enemmdn, koska teollinen tuotanto on korvannut kotituotan-
toa, ja kotitalouksilla on kiiytettiivissdrin yhd, enemmdn kotitalouskoneita
ja -laitteita. Kotitalouksien koneellistuminen ei ole kuitenkaan oleellisesti
Iisiinnyt vapaa-aikaa, eiviitkii kodinkoneet ole vapauttaneet naisia koti-
tyostii, ainoastaan muuttaneet sen luonnetta. Samalla siihen kohdistuvat
vaatimukset ovat nousseet (Aho 1987,137).

Kotitydhon kohdistuvien vaatimusten noususta ilmeisesti johtuu, ettii eri-
tyisesti ansiotyossd kiiyvillii perheenemiinnillii olisi halua kdyttiid enem-
milnkin aikaa siihen. vaikka ansiotyossd kiiyville naisille 'kaksoisroolin,
suorittaminen on raskasta, he niiyttdviit tuntevan syyllisyytta siitii, ett[
lastenhoitoon ja ruokatalouteen jiid niukalti aikaa (Kilpio 197g, 3l).
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Kotitoihin kiiytettyii aikaa mitattiin Yhdysvaltain Syracusessa 1960-luvun
loppupuolella tehdyssii tutkimuksessa pdiviikirjamenetelmilld, jonka kityt-
tti yleistyi sittemmin muissakin ajankiiyttotutkimuksissa. 10 Syracusen

tutkimuksessa kotityohon kiiytetyn ajan todettiin naisilla eroavan sen mu-
kaan, kdviviitko he ansiotyossa vai ei. Ansiotyossd kiiyviit naiset kiiyttivdt
siihen viihemmiin aikaa kuin kotona olevat naiset. Ansioiiideiltii kului ko-
din- ja lastenhoitoon noin viisi tuntia piiivdssii, kotiiiideiltii perdti kahdek-
san tuntia. Kodinhoitoon kdytetty aika ei naisilla vdhentynyt samassa

suhteessa kuin ansiotyohon keytetty aika lisiiiintyi. Naisilta kului piiivit-
tiiin niiihin molempiin yhteensii yli kaksi tuntia enemmdn aikaa kuin mie-

hiltii (Walker & Woods 1976,43,64).

Syracusen tutkimuksessa miehet keyttivet kotitoihin puolitoista tuntia
piiiviissii vaimon ansiotydstii riippumatta. Miesten osallistuminen oli sel-

vimmin yhteydessii vain omaan ansiotytihon keytettyyn aikaan. Perhe-

vaiheittain ilmeni eroja siten, etta pienten lasten isiit osallistuivat kotitoi-
hin muita useammin. He osallistuivat mytis lastenhoitoon, muuten
miesten tytit koostuivat liihinnii huolto- ja korjaustdistii sekd ostoksilla

kiiynnistd ja asioinnista @alker & Woods 1976,44,50).

Yhdysvalloissa naisten vapaa-alka jiii miehia lyhyemmiiksi, mutta sama'
na ajankohtana tehty kansainvdlinen vertailu osoitti, ettei tilanne poiken-

nut muista maista. Yleisesti naisille jdi pdivittiiistd vapaa-aikaa vajaasta

tunnista puoleentoista tuntia vdhemmdn kuin miehilie. Erot olivat suu-

rimmat sosialistisissa maissa (Lupri 1983, 27).

Kotitoiden tasaisempi jakaminen perheenjdsenten kesken kuului 1960-lu-
vun sukupuoliroolikeskustelun perusteemoihin myos Suomessa. Kuten
monissa muissa maissa vaatimusten perusteluna oli niiden epiitasainen ja-

kautuminen miehen ja vaimon kesken silloinkin, kun vaimo kiivi kodin
ulkopuolella ansiotyossd (Haavio-Mannila 1980, 185). Vuonna 1966 kerii'
tyn haastatteluaineiston perusteella suomalaiset miehet osallistuivat koti'
toihin tavallista useammin niissii perheissii, joissa vaimo kiivi tyossd.

Haavio-Man nila (1972, 122) katsoi asenteiden muuttuneen tasa'arvoisem'
paan suuntaan siitd huolimatta, ette puolet miesvastaajista katsoi kotitoi-
den kuuluvan pelkiist66n naisille.

Edellii mainittua, vuonna 1966 keriittyl aineistoa Haavio-Mannila (1980,

192) vertasi vuonna 1977 tehdyn haastattelututkimuksen tuloksiin. Kym-
menessa vuodessa miesten osallistuminen pienten lasten hoitoon oli li
siiiintynyt, samoin astioiden peseminen, siivous ja ruokaostoksilla kiiymi-
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nen. Yhdysvalloissa 1970-luvun lopulla tehty tutkimus osoitti
samansuuntaisia tuloksia. Siellii miesten kotityti oli wosikymmenessii li-
sddntynyt Syracusen tutkimukseen verrattuna 1,8 tunnilla viikossa eli pdi-
viiii kohti 15 minuutilla niissi perheissi, joissa vaimo kdvi tyossii (pleck
t979,487).

vuoden 1977 haastattelututkimuksen mukaan nuoret, koulutusta saaneet
miehet nfiyttivzit Suomessa osallistuvan muita enemmdn kodin- ja lasten-
hoitoon. Tiim2i ik?ipolvi oli omaksunut roolimallinsa 1960-luwlla. Tiistii
Haavio-Mannila (1980, 190) teki sen johtopiiiitoksen, ettii entistii tasa-ar-
voisemman tytinjaon toteutuminen riippui ndissd perheissd siitii historial-
lisesta ajankohdasta, jolloin puolisot olivat omaksuneet sukupuolirooli-
mallinsa.

Miesten kotitydhtin osallistumisen on todettu jonkin verran vaihtelevan
koulutuksen ja sosiaaliryhmiin mukaan mytis joissakin ulkomaisissa tutki-
muksissa (Oakley 1974,137; Gronau 1977). Toisaalta saatiin myos tulok-
sia, ettr korkeankaan koulutuksen saaneiden ja vaativaa tyotd tekevien
naisten aviomiehet eivlt osallistuneet siihen muita yleisemmin, sen sijaan
kotiapua keytettiin niiissd perheissii muita useammin (Hedges & Barnett
1972, ll; Clark et al 1978, 9).

Tilastokeskuksen pdiviikirjamenetelmdiin perustuvat ajankiiyttdtutkimuk-
sen tulokset vuodelta 1979 eivdl kuitenkaan tukeneet havaintoja miesten
kotityon ja koulutuksen viilisestd yhteydestii. Pienet lapset tilapiiisesti to-
sin lisdsivdt miesten kotityohdn keyttemee aikaa, muutoin se pysyi melko
vakiona. Tekijd, joka perhettd voimakkaammin seete[ miesten ajankiiyt-
ttrii, oli ansiotyo (Niemi et al 1981,63). Iiris Niemi (1984,213) toteaa tut-
kimuksissa saatujen erilaisten tulosten johtuvan ehki siitd, ette haastatte-
lumenetelmd antaa osittain virheellisiii tuloksia miesten kotitytin ja
koulutuksen viilisistii yhteyksistd.

Leena Kirjavainen (1989, ll2) vertasi rilastokeskuksen aineistoa vuodel-
ta 1979 amerikkalaisiin perheisiin ja totesi suomalaisten miesten olevan
asenteissaan amerikkalaisia miehiii hieman tasa-arvoisempia. Suomalai-
set miehet tekiviit enemmdn kotitoite piiiviiii kohti kuin amerikkalaiset
miehet, suomalaiset naiset sen sijaan amerikkalaisia viihemmtin. ylldttd-
vd, mutta ilman selitystii jiilinyt havainto oli se, ettd osa-aikatytin tekemi-
sellii oli positiivinen vaikutus suomalaisten miesten kotitoihin osallistumi-
seen. osa-aikatytite tekevid miehid oli tosin vdhdn, vain kolme prosenttia.
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Tilastokeskuksen vuonna 1979 suorittaman ajankiiyttbtutkimuksen ver-
tailu muihin maihin osoitti Niemen (1983, l7) mukaan, ett[ Yhdysvallois-
sa naiset keyttivet kotit6ihin 2,3 kertaa enemmin aikaa kuin miehet, suo-
malaisten naisten ja miesten aikasuhde oli pienempi eli 1,9-kertainen.
Naisten ja miesten ajankiiyton vertailun perusteella suomalaiset miehet
tekivdt myos yleisemmin kotitoitii kuin norjalaiset, brittiliiiset, puolalaiset
tai unkarilaiset miehet. Sveitsiss[ naisten ajankiiytto oli liihes nelinkertai-
nen ja Japanissa ldhes kuusinkertainen miehiin verrattuna. Eroja Suo-
meen verrattuna kasvattaa se, ettii useissa vertailumaissa kotiiitiys on
yleisempdii. Nuorissa suomalaisissa perheissi todettu kotitoiden tasapuo-
lisempi jakaminen neyttee usein liittyvdn siihen, ettii naiset keptevet
niiissd perheissii vihemmdn aikaa kotitaloustoihin kuin iiikkiiiimpien per-
heiden naiset (Niemi 1984, 214).

Piiiv[kirjamenetelmiiiin perustuva ajankiiytttitutkimus uusittiin Tilasto-
keskuksen toimesta vuonna 1987. Tulokset osoittivat naisten kotitytihon
kiiyttiimdn ajan hieman lyhentyneen vuoteen 1979 verrattuna, mutta
miesten ajankdytbn lisiiiintyneen I I minuutilla worokaudessa.

Taulukko 3. Naisten ja miesten kotitytihtin kiiyttiimii aika wosina 1979
ja 1987. Tunteja ja minuutteja vuorokaudessa.

t979 1987 Muutos

+ 0.11

- 0.04

Miehet 1.50 2.OL

Naiset 3.39 3.35

Ldhde: Iiris Niemi - Hannu Piiiikkdnen: Ajankdyttin muutokset 1980-

luvulla. Tilastokeskus. Tutkimuksia 153. Helsinki 1989, 27 .

Naisilla ajankiiyttin muutokset johtuvat ptidasiassa siitii, ettd tytlssii kiiy-
vlt ja koulutetut naiset tekevdt kotittiit]i nykyisin aikaisempaa vihem'
mdn. Kaikilla naisilla rasitus ei ole kuitenkaan viihentynyt. Kotitalout-
taan piiiitoimisesti hoitavilta siihen kului 7 tuntia 4l minuuttia piiiviissd,
mikii oli 4l minuuttia enemmdn kuin vuonna 1979. Suurimmalla osalla
heistd oli pienid lapsia (Niemi & Pdiikktinen 1989, 33).
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Naiset vastaayat edelleen suurimmasta osasta kotitalousttiitii, miehet taas
huoltotoistA. Naiset kiiyttiivat lastenhoitoon ja asiointeihin enemmdn ai-
kaa kuin ennen, mutta ruuanlaittoon ja astiainpesuun taas viihemmdn ai-
kaa (Niemi & Pfi]ikkonen 1989, 28-29). Tilastokeskuksen tutkimuksessa ei
pohdittu lisiidntyneen tyopaikkaruokailun merkitystd ajankdyttoon, mut-
ta voisi olettaa sen vdhentiineen ruuanlaittoa kotona. Ruotsalaisen ajan-
keyttotutkimuksen mukaan ruuanlaittoon kdytetty aika lyheni jo 1970-lu-
vulla, samalla kun lastenhoitoon kiiytetty aika lisiidntyi voimakkaasti
(Konsumentverket 1977:6-02,1977:6-03, ks. myos Kilpit! 1978, 30-31). ll

Miehillfi selvin lisiiys on tapahtunut asioinnissa, muilta osin kasw jakau-
tuu tasaisesti erilaisten kodinhoitotehtiivien kesken. Ttimd ei koske vain
nuoria miehid, vaan on jopa yleisempiiii vanhemmissa ikriryhmissii. Mie-
hillii ajankriyttin lisdys ei ollut yhteydessii lasten lukum[iirdiin. Mitii vii-
hemmdn lapsia perheessd on, sitii tasaisemmin kotityot kuitenkin jakautu-
vat puolisoiden kesken (Niemi & Piiiikkonen 1989, 29,33).

vuonna 1979 miesten kotitytihon kdyttiimri aika vaihteli merko vahiin so-
sioekonomisten ryhmien vilillii, mutta vuonna 1987 niissii oli selviii eroja.
Toimihenkiltiryhmien ja yritt[jien ajankiiytossii todettiin selvdii lisiiiinty-
mistd, tytintekijoilld ja maatalousyritt[jillii taas vdhentymistii. vdhiten
kotitdihin kliyttiviit aikaa maatalousyrittajet, joiden erot muihin so-
sioekonomisiin ryhmiin verrattuna kasvoivat 1980-luwlla (Niemi & peek-
k6nen 1989, 34). 12 Miesten kotitoiden lisdiintyminen ei kuitenkaan ndy
taulukossa 4, jossa tarkastellaan tyollisten naisten ja miesten viikottaisen
kokonaistydajan muutosta vuosien lg79-87 vdlillii, sillii kotityon nettoli-
sdys jiii tyollisilld miehilld alle puolen tunnin.

vaikka miehet tekevdt naisia vdhemmdn kotitoitii, niin ansiotyoh6n he
keyttevet enemmdn aikaa kuin naiset. Myos naisten ansiotyd on lisiiiinty-
nyt, mutta tyolliset miehet klyttivlit siihen vuonna lgTg kahdeksan tuntia
ja vuonna 1987 yhdeksiin tuntia viikottain enemmdn aikaa kuin naiset.
Ty6llisten naisten ja miesten viikottaisen kokonaistyoajan ero kotitytit
huomioonottaen on vuodesta 1979 pienentyn)4, mutta naisten kokonais-
tydaika oli vuonna 1987 kaksi tuntia pitempi kuin miehillii (Niemi &
Piiiikkonen 1989, 39).
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Taulukko 4. Tytillisten viikottainen kokonaistyoaika sukupuolen mu-
kaan vuosina 1979 ja 1987

Tarkaste-
luvuosi

t979
Naiset
Miehet

198 7
Naiset
Miehet

Ansiotyti
tuntia/vk

36
44

Kotityii
tunt ial vk

27
L4

25
r4

Yhteensl
tuntia/vk

63
58

62
60

37
46

L[hde: Iiris Niemi - Hannu Pidkktinen: Ajankiiytt]n muutokset 1980-

luvulla. Tilastokeskus. Tutkimuksia 153. Helsinki 1989, 39.

Miesten ja naisten ajankeyttda selvittlneet empiiriset tutkimukset osoitta'
vat Antti Kasvion (1985, 23) mukaan varsin kiistattomasti, ette naisten
lisiiiintynyt tyossiikiiynti kodin ulkopuolella ei ole saanut aikaan mitiidn
radikaalia muutosta sukupuolten viilisessd tytinjaossa. Lisiiiintyneestii
tyossiikiynnistdiin huolimatta naiset kantavat edelleen piiiivastuun yksi-
tyisen arkityon alueelle sijoittuvista tehdvista. Keskeisimpiind uutena
piirteenii on liihinnii se, etti ansiotyossii kdydessiidn naiset joutuvat sovit-

telemaan oman toimintansa ja ajankdyttonsii niiiden kahden tydalueen
asettamien, keskeniiiin usein ristiriitaisten vaatimusten kanssa.

Julkisuudessa kdydyn sukupuolirooleja koskevan keskustelun Haavio-
Mannila (1972,124) katsoi jo 1970-luvun alkupuolella vaikuttaneen ylei'
seen mielipiteeseen, mutta miehille niiytti olevan vaikeampaa muuttaa
omaa roolia kuin hyvlksyii naisten roolimuutos. Samana ajankohtana
tehdyssii amerikkalaisessa tutkimuksessa (Lein 1984, 249-250) miesten to-

dettiin suhtautuvan varsin ristiriitaisesti kotitoihin, sillii miehet katsoivat
ensisijaisesti olevansa vastuussa perheen toimeentulosta. Miesten sosiaal!
set verkostot eiviit myoskl2in rohkaise muutoksiin. Perinteisestii roolista
luopuminen ei ole yksinkertaista myeskdiin naisille, koska he kokevat I[-
hiyhteistin ja yhteiskunnan olevan perheen tytinjaon muutoksia vastaan.

E. Bott (1957) totesi perheen sisaisen tyt njaon olevan tavallista v[hem'
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m6n eriytynyttd niilld aviopareilla, jotka asuivat kaukana sukulaisistaan
ldhiyhteison kontrollin ulottumattomissa.

Ann Oakleyn (1974,182-183, 185) tutkimuksessa naiset samaistuivat voi-
makkaasti perheenemdnndn rooliin, mistii syyste he pitivzit kotit6itii hen-
kil6kohtaisena vastuunaan. Kuitenkin kahdelle koimasosalle naisista koti-
tyot aiheuttivat [rtymystii. Tyytymiittomimpiii oltiin niiden
yksitoikkoisuuteen ja perheenemdnndn roolin vdhdiseen arvostukseen.
Sama tuli esille myos Pirjo Siiskosen (1982, 79) maatalouden naisten ase-
maa koskevassa tutkimuksessa, jonka mukaan suomalaisten maatilojen
emdnniit tuntuivat kdrsiviin tyon arvostuksen puutteesta enemmiin kuin
isdnnit.

Perheenemiinndlle asetettavat rooliodotukset eiviit Lopatan (1980, 45-46)
mielestd vastaa yhteiskunnassa nykyisin vallitsevia demokratian ja indivi-
dualismin aatteita. Tuotannon vaatima yksiloiden vdlinen kilpailu ja per-
heen yhteisollisen luonteen vaatima toisten puolesta uhrautuminen eiviit
sovellu yhteen. Lopatan niikemyksen mukaan kotitaloustyohon liittyvie
arvoja rasittaa ideologinen viive. Samaa kdsitettd kriyttiviit Rhona ja Ro-
bert Rapoport puhuessaan miesten kotitoiden hitaasta yleistymisestii (vrt.
luku 2.4).

Beckin (1986, 178) mukaan markkinayhteiskunnassa eletddn nykyisin
suuren murroksen aikaa, jota luonnehtii ristiriita naisten kotityon ja yhii
voimistuvan yksilollistymispyrkimyksen viilillzi. Toisten palveleminen ja
omista tarpeista luopuminen kuuluvat eliimdnihanteisiin, jotka eivdt ole
nyky-yhteiskunnassa realistisia. Teollistumisesta alkaneen miesten yksil6l-
listymisprosessin eli yksiltin vihittdisen yhteististd irtautumisen Beck-
Gernsheim (1983, 275) ndkee nyt siirtyneen naisiin heidiin siirryttyiidn
ansiotyohon.
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3.2.2
Lastenhoidon vastuun iakaminen

Suomalaisessa palkansaajaviiestossii oli vuonna 1984 noin 210 000 ansio-
tyossi kiiyviin naista ja 260 000 miestii, joilla oli ainakin yksi alle 7-wo'
tias lapsi. Tilastokeskuksen tyoolotutkimuksen mukaan pienten lasten
vanhempien tytiaika ei eronnut muista palkansaajista, noin puolet naisista
ja kolme neljiisosaa miehistl teki viihintiiin 40 tunnin tytiviikkoa. Voisi
olettaa, ettii osa-aikatytr olisi yleisempdd pienten lasten dideillii kuin nais-
palkansaajilla keskimddrin, mutta niiin ei ollut. Vuoro- tai perioditytissd
oli vanhemmista yli viidesosa. Pienten lasten isiit tekivet ylitoita jopa hie-

man useammin kuin miehet keskimiiiirin (Lehto 1988, 126).

Aitien kokopiiiviityo edellyttiid pienten lasten hoidon jiirjestlimistii.
Vuonna 1984 oli sosiaali- ja terveysministeri6n selvityksen mukaan mak-
sullisessa piliviihoidossa 225 000 alle 7-vuotiasta lasta. Saman verran lap'
sia oli palkattomassa hoidossa (Heinonen 1986,24). Osa tyossii kiiyvistd
iiideistii joutui jiirjestiimiiiin lastensa hoidon ilmeisesti sukulaisten avulla
tai muulla tavoin. 13

Tilastokeskuksen tyoolotutkimuksessa selvitettiin tyoajan joustomahdolli-
suuksia lapsen sairaustapauksessa. Tutkimuksessa kysyttiin tyontekijtii-
den poissaolo-oikeuksia alle l0-vuotiaan lapsen sairastuessa sekii siti, mi-
ten usein oikeutta oli kdytetty viimeisen puolen woden aikana. Isistii 40
prosenttia ei edes tiennyt, oliko heillii tdllainen oikeus. Poissaolo-oikeudes'
ta tietemettbmiii miehili oli eniten ylempien toimihenkildiden ja tyonteki'
jtriden joukossa. Sen kiiytto ei miehillii ollut yleistd missddn sosioekonomi'
sessa ryhmiissd. Naiset olivat olleet miehiii useammin poissa tyostii lapsen

sairauden takia, mutta heiddnkin poissaolonsa olivat melko viihdisiii oi'
keuden laajuuteen niihden (Lehto 1988, 128). 14

Tutkimusten mukaan naisten ansiotydn yleistyminen ei ole vdhentinyt
naisten pii2iasiallista vastuuta lastenhoidosta. Tiimi tuli esille muun
muassa Syracusen ajankiytttrtutkimuksessa (Walker & Woods 1976' 126)

sekd kanadalaisessa tutkimuksessa tasa-arvon toteutumisesta avioliitossa
(Symons 1983, 409-412). Saman totesi Liljestrtlm (1978, 105, 186) tutkies-
saan 1970-luvun puolivllin ruotsalaisperheitii. Ainoastaan viidesosassa

niiistd puolisot jakoivat lastenhoidon enemmdn tai viihemmiin tasapuoli'
sesti. Ansiotytistii huolimatta neljisosa iiideistii vastasi siitii tiiysin yksin,
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ja yli puolessa perheistii se oli enimmdltd osin didin vastuulla. Viihiiistii
osallistumistaan miehet perustelivat tyopiiivein pituudella ja tyon raskau-
della sekd ylitoillii ja tydeliimdn asenteilla. Miehet eivdt myoskd[n katso-
neet omaavansa valmiuksia lastenhoitoon.

Lapset on suljettu pois aikuisten tyoeliimdstd, mutta huoli lapsista seuraa
tyopaikallekin. 1970-luvun lopulla tehdyn ruotsalaistutkimuksen mukaan
noin puolet metalliteollisuudessa tydskentelevistd dideistii ilmoitti tunte-
vansa huolta lapsistaan ty6ssii ollessaan. Isillii t[llainen huoli oli harvinai-
sempi (lngelstam 1981, 308). sosiologit ovat usein korostaneet ansioiiitien
roolikonflikteja heidzin jdttdessiiiin lapsensa toisten hoitoon. pidetiidn kui-
tenkin itsestiidn selvdnd, etteivitt miehet koe tdllaisia konflikteja.

Tyoel[mdn kirjoittamattomat sdiinnot eiviit ole tukeneet lastenhoitovel-
vollisuuksien tunkeutumista tytipaikalle tai miesten asenteiden muutosta.
Edelld mainitun ruotsalaistutkimuksen vanhemmat olivat sitii mielti, ettii
tyopaikalla ei ymmiirretty vanhemmuuden tuomia velvoitteita. Tyotove-
reitten tunnettiin suhtautuvan pensedsti esimerkiksi vanhempainloman
kiiytuimiseen. Tyontekijiit pyrkiviitkin pitiimiidn jyrkdn eron kodin ja tyo-
paikan viilillii (Ingelstam 1981, 308).

Puolisoiden ty6njaon nopeasta muutoksesta ei kerro mytiskiiiin tuore sosi-
aali- ja terveysministeridn hoitovapaan kayttoe koskeva tutkimus siitii,
kuinka suuri osa isistii otti hoitovapaata vanhempainrahan turvin. van-
hempainrahaa maksetaan iiitiysrahan piiiittymisen jiilkeen vanhempien
keskiniisen sopimuksen mukaan joko iiidille tai isdlle, mutta vuonna l9g9
tehdyn tiedustelun mukaan vain kolme prosenttia isistd oli pitiinyt van-
hempainlomaa. vanhempainloman pitdminen oli yleisempiid korkean
koulutuksen saaneilla kuin muilla miehilld. vanhempainlomaa suositum-
pi oli lapsen syntymen yhteydessd pidettiivii lyhyt isyysloma, sen otti noin
kolmannes miehistii (Siintti 1990, 109). ls

Haasin samaa asiaa koskeva, valmisteilla oleva tutkimus ruotsalaisparien
vanhempainloman kdyttistli osoittaa, ettii ratkaisu tehdiiiin usein sen pe-
rusteella, mikd on vaimon taloudellisen panoksen merkitys perheelle.
vaimon absoluuttisten tai suhteellisten ansioiden miiiird on tutkimuksen
mukaan merkittiivin seikka siind pdiittiksenteossa, ottaako isii vanhem-
painlomaa ja kuinka pitkiiksi aikaa (Hobson 1990, 238). vanhempainlo-
man pitdmisessd on samalla siis kysymys siitii, kumpi vanhemmista on
pdAasiallinen toimeentulon hankkija.
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3.2.3
Kotitytin arvo

Bruttokansantuotetta on totuttu pitiimii2in taloudellisen hyvinvoinnin mit-
tarina. Kuitenkin monet hyvinvointiin vaikuttavat taloudelliset toiminnot
jiiiiviit kansantalouden tilinpidon ulkopuolelle. Bruttokansantuotteen las'
kenta perustuu YK:n suosituksiin. Niissii on annettu yleisohjeet, miti sii-
hen tulee sisiillyttiiii. Ohjeiden mukaan bruttokansantuotteeseen luetaan
sellainen tavaroiden ja palvelusten tuotanto, jossa raha toimii vaihdannan
vitlineenii.

Epdvirallisella taloudella tarkoitetaan kaikkea sitii tydte, tuotantoa ja
vaihtoa, joka jiiii virallisen kansantalouden tilinpidon ulkopuolelle. Tel-
laista taloutta on monenlaista: kotityti ja muu yksityistalouden sisdinen
tyo ja tuotanto, naapuriapu ja erilaiset vastavuoroiset palvelukset, vapaa-
ehtoinen tyo esim. jiirjestdissd. Myds 'pimeii' ansiotyo ja rikollinen talou-
dellinen toiminta luetaan siihen. Miiiiriillisesti merkittiivin bruttokansan-
tuotteen ulkopuolelle jiiiivii toiminta on kotityo (Varjonen 1990, 22-23;

Aho 1987, 133).

Epiivirallisen talouden laajuutta on yritetty laskea, mutta vaikeutena on

se, ettei siitii ole virallisia tilastoja. Riippuen arviointitavasta ja siitii, mitd
kaikkea epiiviralliseen talouteen lasketaan mukaan, epiivirallisen talouden
'arvoksi' saadaan teollisuusmaissa yleensii liihes puolet bruttokansantuot-
teen arvosta. Aikaa ep[viralliseen tyohon kiiytetddn liihes yhtii paljon
kuin viralliseenkin. Epiivirallisen talouden on veitetty olevan kasvamassa
(Aho 1987, 133-134).

Epiivirallinen talous ltiydettiin ensin kehitysmaista ja sitten mytis teollis-
tuneista maista, kun kotitytin ja muun epiivirallisen tuotannon merkityk-
sestii alettiin laajemmin keskustella. Sellainen kehitysmaiden naisten ty6,
joka ei ole selvdsti maataloustytitii, luokitellaan yleensii 'kotity6ksi' tai
'vapaa-ajaksi'. Monilla alueilla naisilta kuluu kuitenkin yli kymmenen
tuntia piiivtiss[ perheen toimeentuloon liittyviin toimintoihin, erityisesti
ruuan tuotantoon (Rogers 1980, 157).

Kotitytrn jiidmiseen yhteiskunnallisen tytin ulkopuolelle kiinnitti Richard
Ely huomiota jo vuosisadan vaihteessa. Hdnen aikalaisensa Alfred Mar-
shall kirjoitti, ettd 'nainen tai mies, joka hoitaa oman puutarhansa, an-
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saitsee tuloa samalla tavoin kuin ompelija tai puutarhuri, joka on palkat-
tu siihen tyohon'. Kotitydn arvon mittaamisen vaikeus oli Marshallin
mielestii syynd siihen, ettd tilastotieteilijzit sisiillyttivzit palvelijoiden palkat
bruttokansantuotteeseen mutta ei vaimojen tydtii. Koska toiminnan ra-
hassa laskettava aryo miiiirittelee, mikii on tydte ja mikii ei, sisiiltyy esi-
merkiksi kotiapulaisen suorittaman tyon arvo bruttokansantuotteeseen.
Jos kotiapulainen nai tyonantajansa, ei h6nen tyonsd eniiii sisiilly siihen.
Suoritetun tyon luonne ei ole muuttunut, mutta poistettu arvo niikyy hy-
vinvoinnin osoittimessa hyvinvoinnin vdhenemisend (Gauger 1973, 12).

vuosisadan alkupuolella alettiin Yhdysvalloissa laskea kotityolle arvoa
henkivakuutusyhtioiden toimesta, kun vaimon palkattoman tyon arvo tuli
esille eri oikeustapauksissa. Myohemmin on tehty runsaasti tieteellisid sel-
vityksie palkattoman kotityon arvosta eri maissa. Suuri osa tutkimuksista
on julkaistu vuoden 1970 jdlkeen. Nykyiset pyrkimykset kotityon rahalli-
sen aryon selvittiimiseksi ovat liihteneet tuotannon ja kotitalouksien wo-
rovaikutuksen analysoinnista sekd hyvinvoinnin tavoitteiden mittaamises-
ta. Tuotannon muutoksia on tutkittu rahallisen arvon muutoksilla, kun
taas kotitalouden muutoksia on yleensii selvitetty ajankdyttotutkimuksilla.
Jotta muutoksia voitaisiin verrata keskenddn, on kotityon ajank[ytolle
annettava rahallinen arvo (Gronau 1973b, 165).

Esimerkkejii kotitalouksien ja tuotannon vdlisen vuorovaikutuksen ilmen-
tymiste ovat naisten tydvoimaan siirtyminen ja kotona tehtdvdn tyon vd-
heneminen. Kotitydn viiheneminen on lisdnnyt kodin ulkopuolella tuotet-
tujen tavaroiden ja palvelusten kulutusta, joskin edelleen tarvitaan
kotityote tuotteiden saattamiseksi kziyttokelpoiseen muotoon. Samoin
lasten ja sairaiden ennen palkaton hoitotyti tehdiidn nykyiiiin yhii useam-
min palkallisena (Goldschmidt-Clermont 1982, l).

Kotitytin toimintojen arvot on yleensd johdettu palkoista tydmarkkinoilla.
Arvon laskemisen perustana on kiiytetty tydmarkkinoilla samaa tyotii te-
kevien palkkoja, tyomarkkinoilla kotitydn vuoksi menetettyji palkkoja
(opportunity cost of time), tytintekijtiiden keskimfiiiriiisid palkkoja sekii
luontaismuodossa olevia korvauksia (Goldschmidt-Clermont 1982, 5).
Korkeimmat arvot naisten kotityolle on laskettu menetelmilld, jotka pe-
rustuvat tytimarkkinoilla samasta tyostd maksettuun palkkaan. Edellisiii
pienemmiksi ovat jri5neet kotiapulaisen palkkaan perustuvat arviot. Al-
haisimmat arviot on saatu menetelmillii, jotka perustuvat ostettavien pal-
velujen hinnoitteluun. Ajankiiyttotutkimusten perusteella perheen koko,
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ansiotyosse kdyviin vaimon asema ja nuorimman lapsen ik[ vaikuttavat
eniten kotityon arvoon (Hawrylyshyn 1976, l0l).

William Gauger (1973, l3-14) kehitti Kathryn Walkerin kanssa menetel-
mdn kotityon arvon laskemiseksi, jonka pohjana kiiytettiin Syracusen alu'
eella tehtyii ajankdyttotutkimusta. Kunkin perheenjisenen suorittamalle
kotityolle laskettiin palkka-arvo kiiyttiien normina alueella samoja palve-
luja suorittavien tuntipalkkoja. Keskimiiiirdinen tuntipalkka kerrottiin
perheenjiisenen tiettyyn toimintaan kiiyttiimiillti ajalla. Niissii perheissd,
joissa vaimo kdvi ty6ss6, naisten kotitytin rahallisen arvon todettiin ole-
van noin kaksi kolmasosaa kaiken kotona tehdyn tyon arvosta.

Oli Hawrylyshynin (1976,1l0) mukaan kotitytin arvoksi on saatu yleensd

noin kolmasosa bruttokansantuotteesta, joka vastaa talouden muita sek-

toreita kuten maataloutta, teollisuutta ja palveluksia. Palkatonta kotityo-
td koskevassa kronologisessa katsauksessa todetaan kotityon arvon vaih-
televan tutkimuksesta riippuen 25'40 prosentin viilillii
bruttokansantuotteesta (Goldschmidt-Clermont 1982, preface).

Lars Ingelstam on Ruotsissa verrannut kotitaloussektorin laajuutta mui-
hin taloussektoreihin. Kaikesta tytihon kiiytetystii ajasta Ingelstam (1981,

69) arvioi noin puolet kiiytetyn kotityohtin. Rahassa mitattuna hdn sai

kotitaloussektorin arvoksi vain 20-25 prosenttia kokonaistalouden aryos-
ta. Rahallisen arvon viihiiisyys johtuu Ingelstamin mukaan siita, ettii ko-
titaloussektori on muita sektoreita huonommin organisoitu.

Suomessa keskustelu naisten suorittaman palkattoman kotityon mddriistii
ja arvosta alkoi 1970-luvulla. Vuonna 1979 aloitettiin Suomessa sosiaali-
ja terveysministerion toimesta kotity6tutkimus, joka perustui 2000 kotita-
loutta kiisittiineeseen otantatutkimukseen. Tutkimuksesta on julkaistu
laaj a raporttisarj a (Kotityotutkimus, osat I-XI\I).

Tutkimus perustui ajankiiytttitietoihin ja siinii sovellettiin laskentamene-
telmdi, jossa esimerkiksi palkattoman lastenhoidon arvo laskettiin kiiyt-
tden mittana kunnallisen kotiavustajan tuntipalkkaa kerrottuna aktiivisel-
1a lastenhoitoon kiiytetyll2i ajalla. Ajankiiyttomenetelmiillit saatiin alle

7-vuotiaiden lasten palkattoman kotihoidon arvoksi 5,1 prosenttia brutto-
kansantuotteesta (Kotitytitutkimus 1986, Osa XIV, 3)'

Alle kouluikeisten lastenhoidon arvoa selvitettiin myiis tilastojen ja viral-
listen selvitysten avulla. Lastenhoidolla tarkoitettiin aikaa, jonka lapset
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ovat kotona jonkun vanhemman henkilon valvonnassa. Tarkastelussa
pyrittiin saamaan selville lastenhoidon arvo kodin ulkopuolella suoritettu-
na. Hoitopalkkana pidettiin kunnallisen perhepiiivlihoitajan tuntipalkkaa.
Kotona suoritetun palkattoman lastenhoidon arvoksi saatiin tiillii mene-
telm:illii 5,7 prosenttia bruttokansantuotteesta wonna 1979. vuonna
1985 palkattoman lastenhoidon arvo oli laskenut 4,5 prosenttiin. palkat-
tomassa hoidossa olevien alle 7-wotiaiden lasten mii2irui oli aikaviilillii
myos vdhentynyl 26 000 lapsella (Suviranta & Heinonen 19g0, 25, 43;
Heinonen 1986,24, 4O).

Ajankdyttotietojen perusteella ruokataloustyon arvoksi laskettiin 13,3
prosenttia bruttokansantuotteesta kunnallisen kotiawstajan palkan mu-
kaan arvioituna. Siivoustyon arvoksi tuli 4,6 prosenttia ja pyykinpesun
arvoksi 1,7 prosenttia. Koko palkattoman kotityon arvoksi saatiin 41,7
bruttokansantuotteen arvosta (Kotityotutkimus 19g6, osa XIV, 7-ll).
Mikeli kotona tuotetut hyodykkeet ja palvelut olisi ostettu kodin ulko-
puolelta markkinakustannushintaan, kotityon arvo olisi ollut 30 prosent-
tia bruttokansantuotteesta eli neljiisosan alempi kuin ajankiiytollii mitat-
tuna. Eriis palkattoman kotityon arvon mddritttimisen hankaluuksia on
kuitenkin se, miten erotella muista ne harrastusluonteiset kotityot, joissa
taloudellinen hyoty ei ole ensisijainen tavoite (Kotitytitutkimus 19g6, osa
xlv, ll-12).

oakley'in (1974, 26) ndkemyksen mukaan kotityo sisiirtiiA palkkaa lu-
kuunottamatta kaikki ne tekijdt, jotka sosiologisessa miiiirittelyssd liite-
tdan 'ty<in' kdsitteeseen. Palkkatyo ei ole kuulunut vaimon rooliin, joten
kotitybtii ei ole katsottu tarpeelliseksi sisdllyttdd'tyon' kiisitteeseen. Kos-
ka kotityo on kiiytttiarvojen tuotantoa viilittomiiiin kulutukseen ja yksi-
tyiste tyote, sille ei aseteta Liljestromin ja Dahlstromin mukaan samoja
tehokkuusvaatimuksia kuin palkkatyolle. Niiin kotityon taloudellinen
merkitys jdd nitkymiittomiiksi. Liljestrom ja Dahlstrdm (l9gl, 32) esittd-
vet, ette tuottavaa tyotii tarkoittava kielenkeytto ulotettaisiin kotitalou-
dessa tai julkisella sektorilla tehtdviiiin ty6hon. sen sijaan kdsitettii ,tuo-
tanto' pitiiisi keyttee vain tavaroiden ja palvelusten maksullisesta
tuottamisesta tyomarkkinoilla.
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3.3
Naisten eldketurvaan liittyviii piirteitii

3.3.1
Tilastokatsaus

Sukupuolten viliset erot yksityisten tytisuhteiden kestossa

Tydeliike alkaa karttua 23 woden iiissii. Yleinen vanhuuseliikeikii on 65

vuotta, joten tytintekijaile on maksimaalisesti 42 vuotta aikaa kartuttaa
ellkeoikeuttaan. Vuosittaisen karttumisprosentin ollessa 1,5 tiiyden 60

prosentin tyoeliikkeen saaminen edellyttiid 40 vuoden tyontekoa. Tdyden
vanhuuseliikkeen saamiseksi tytintekijen piteisi olla tyossd ldhes koko ak-

tiiviaika 23 ikiivuoden tiyttiimisen jiilkeen.

Tyoeliikejiirjestelmi tuli voimaan 1.7.1962. Asteittaisesta voimaantulosta
johtuen tiiyden tyoeldkkeen saavuttavat ne tytintekijet, jotka tiiyttiviit 23

woden idn jiirjestelmdn voimaantulon jiilkeen. Henkiltiilld, jotka olivat
tiitd vanhempia vuonna 1962, maksimaalinen el2ikettii kartuttava tydssd-

oloaika tarkoittaa 1.7.1962 jiilkeistii aikaa 65 ikivuoden tdyttdmiseen
saakka. l6

Eliiketurvakeskus on tehnyt tutkimuksen tyoeliikettZi kartuttaneiden tytis'
sioloaikojen pituuksista yksityisellii sektorilla (Kannisto 1988). Kuvioissa

7 ja 8 on esitetty tytintekijein eldkelain eli TEL:n piiriin kuuiuvien 30-45-
ja 48-63-vuotiaiden miesten ja naisten tyossiioloajat suhteutettuna maksi'
maaliseen eliikettii kartuttavaan tyoaikaan vuoden 1987 lopussa. Tarkas-

telujoukko kiisittiiii ne tytlntekiiet, jotka olivat vuoden 1987 lopussa

T E L :n eli tytintekij iiin eliikelain mukaisess a tyosuhteessa.

Tydssdoloaikoihin eiviit sisiilly julkisen sektorin tyosuhteet, vaikka osa

tarkastelluista henkiltiistii oli tyoskennellyt julkisella sektorilla. Julkisen

sektorin tyossiioloaikojen puuttuminen niikyy enemmdn naisten kuin
miesten tytissiioloajoissa, silld vuonna 1987 kolmannes tyollisist[ naisista,

mutta alle viidesosa tyollisistii miehistd oli julkisen sektorin palveluksessa

(Kannisto 1989, 4).
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Kuvio 7. 30-45-wotiaiden, TEL :n piiriin kuuluvien miesten ja nais-
ten tytissiioloaikojen pituudet maksimaalisesta eliikettii kar-
tuttavasta tyossiioloajasta 31.12.1997 mennessii

Ldhde: Jari Kannisto: Yksilolliselle varhaiselikkeelle siirtyneiden tyohisto-
ria. Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia l99l:3, liite 4, 13.

Kuviosta 7 kiiy ilmi, ettii 30-45-vuotiaista miehistd hieman yli puolella oli
tydssloloa vdhintiiiin 90 prosenttia maksimaalisesta eliikettii kartuttavas-
ta tytiajasta. viihintddn 70 prosenttiin maksimaalisesta tytissdoloajasta
ylsi 83 prosenttia miehistii. Samanikiiisiste naisista huomattavasti har-
vemmat pdiisivdt 90 prosenttiin maksimaalisesta tyoajasta, osuus oli 43
prosenttia. Kun mukaan lasketaan viihinteidn 70 prosenttiin yltiineet,
nousee naisten osuus kahteen kolmasosaan.

trNobJ
(ro-1s-Y)

E Ihhrt
(30-4s-r)
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Kuvio 8. 48-63-vuotiaiden, TEL :n piiriin kuuluvien miesten ja nais-
ten tytisseoloaikojen pituudet maksimaalisesta eliikettii kar-
tuttavasta tyossdoloajasta 31. 12.1987 mennessd

Ldhde: Jari Kannisto: Yksil6lliselle varhaiseldkkeelle siirtyneiden tydhisto-
ria. Eliketurvakeskuksen tutkimuksia l99l:3, liite 4, 14.

Vanhempaan ikiiryhmiidn kuuluvista miehistd kolme neljdsosaa oli ollut
tyossii viihintiiiin 90 prosenttia maksimaalisesta eldkettii kartuttavasta
tyoajasta, ja vain kymmenesosalla tybssdolo jiii 70 prosenttia vdhemmiik'
si. Se, etta nuoremmilla miehillii viihintd[n 90 prosenttiin maksimaalises-
ta tyoajasta yltdneiden osuus jiii vanhempia miehiii pienemmlksi, kuvas-
tanee koulutusajan pidentymisti ja tytinteon entistd myohempiiii
aloitusikdii. Vanhemman ikiiryhmiin korkean prosenttiosuuden perusteel-

la ei sitii vastoin voi tehdd piiiitelmiii tyonteon aloitusidstd, ainoastaan
sen intensiivisyydestii eldkkeen karttumisaikana.

Vanhemman ikdryhmiin naisilla tytissiiolon suhteelliset osuudet eivdt juuri
poikenneet nuoremmista naisista. Erot ikiiryhmdn miehiin korostuivat
kuitenkin nuorempia naisia enemmdn. Kun nuoremmassa iklryhmiissii
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sukupuolten vllisiii eroja kasvattivat todenniikoisesti eniten pienten lasten
hoidon aiheuttamat poissaolot, niin monilla vuosien 1924-39 veilillii synty-
neillii, vanhemman ikiiryhmiin naisilla pienten lasten hoito oli jo ohi siin[
vaiheessa, kun tyoeliikejdrjestelmli tuli voimaan. Sukupuolten vdliset erot
kuvastavat vanhemmassa ikiiryhmiissii niiin ollen myos naisten yleensd
vdhdisempde tyohon osallistumista miehiin verrattuna.

Tyovden taloudellinen tutkimuslaitos selvitti vuonna 1985 tyduran pituu-
den eroja sukupuolten viilillii (Santamziki 1987, 4). Vuosina l92l-30 syn-
tyneiden, 55-64-vuotiaiden keskimdiirliseksi tyouraksi saatiin 35 vuotta.
Miesten tyoura oli kestdnyt keskimiidrin 40 vuotta ja naisten 3l vuotta,
joten eroa miesten ja naisten viilillii oli yhdeksln wotta. Tutkimuksen
mukaan naisten tyouran pituutta on lisdnnyt kotityon viiheneminen.
Koulutusajan pituuden vaikutus ei sen sijaan ole yhtii selvii. Pidentynyt
koulutus alentaa tyohonosallistuwutta, mutta site toisaalta kompensoi
nuorempien kohorttien korkeampi tydvoimaosuus koulutusajan jiilkeen.
Naisten tyohonosallistuvuuteen vaikuttavista tekijtristd koulutustaso ndyt-
tiiii yhdeltii tdrkeimmistii.

Miesten ja naisten eliikkeet

Tyoeliike on ansiosidonnainen. Sen suuruus riippuu tytintekijdn ansio-
tasosta ja tyovuosien miidrdstd. Tiiysi vanhuuseldke karttuu julkisella sek-
torilla 30 yuodessa ja yksityiselle sektorilla 40 vuodessa. Kaikki tydsuhtei-
den katkot, joita tyontekijiillii on ollut tyoeliikejiirjestelmdn voimassa
ollessa, alentavat tyoeliikettii.

osa eliikeikiiisistii naisista ei ole ollut lainkaan tyosuhteessa, josta olisi
karttunut tyoeldkettii. Tyoeliikettd kartuttaneiden tyosuhteiden puuttum!
nen niikyy naisilla esimerkiksi siind, ettd vuonna 1990 vanhuuselikettii
saaneista, 65-69-vuotiaista naisista 14,5 prosenttia sai pelkiistddn kansan-
elflkettd. Samanikdisillii miehillii osuus oli vain 3,9 prosenttia (Tilasto
Suomen eldkkeensaajista 1990, taulu 1.3).

Eldkkeensaajien kokonaiseldke tyoeldke, kansaneliike ja perhe-eliike mu-
kaanluettuna oli yuonna 1990 miehilld 4 591markkaa ja naisilla 3 305
markkaa kuukaudessa (Tilasto Suomen eldkkeensaajista 1990, taulu
2.lA). Naisten kokonaiseldke oli siis 72,0 prosenttia miesten eliikkeestii.
Naisten kokonaiseliikettit nostavat kansaneldke ja perhe-eliike, mutta jos
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niitd ei oteta huomioon, jiiii naisten ellkkeiden osuus miesten eliikkeistd
vield pienemmdksi.

Miehillii leskeneldkkeen merkitys eldkkeessd on pienempi kuin naisilla.
Vuonna 1990 toteutetun perhe-eldkeuudistuksen jflkeen ns. eldkesovitus,
joka ottaa huomioon lesken oman tyoeliikkeen, myos tulevan tyoelikkeen'
viihentdii leskeneldkkeen m62ird6. Miesten saamat leskeneliikkeet ovat
puolta pienemmdt jo ennen eldkesovituksen tekemistd. Eliikesovituksen
jiilkeen miesten leskeneliike on keskimddrin eniid vain kolmasosa naisten

saamasta leskeneliikkeestd ( Lietsala 1992, 20).

Naisten miehiZi alempi elaketaso johtuu paitsi alemmasta palkkatasosta

myos lyhyemmdst[ tyourasta, mikii tuli esille edeltiivdssd tarkastelussa.

vuonna 1990 alkaneissa tytintekijdin eliikelain (TEL) mukaisissa van'
huuseltikkeissd naisten keskieliike oli I 828 markkaa ja miesten keskieliike
4 097 markkaa kuukaudessa. Naisten eliike oli keskimiiZirin vain 44,6 pto'
senttia miesten elikkeestd (TyoelZikejiirjestelmdn tilastollinen vuosikirja
1990, Osa I, taulu 1.2.2).

vuonna 1980, kymmenen wotta aikaisemmin, naisten eliikkeiden taso oli
alkaneissa TEL:n mukaisissa vanhuuseliikkeissii keskimdiirin 41,6 pro-

senttia miesten eliikkeistii (Tyoeliikejiirjestelmdn tilastollinen wosikirja
1980, Osa I, taulu 1.2.2). Naisten eliiketaso on miehiin verrattuna siis

noussut kymmenvuotiskaudella, mutta nousu on ollut hidasta'

Naisten tytissdkdynnin yleistyminen ei kovin nopeasti niy vanhuuseliik-
keiden tasossa johtuen kotitytitii tehneiden miiiiristi vanhemmissa ik[-
ryhmissii ja mytis tyoel6kejiirjestelmdn asteittaisesta voimaantulosta.
Vuonna 1980 vanhuuseldkkeelle siirtyneille ehti kertyii eliikettli kartutta-
nutta tyoaikaa vain 18 vuotta, kun ei oteta huomioon mahdollisia tyo-
vuosia ennen vuotta 1962. Vuonna 1990 vanhuuseliikkeelle jiilneille el[-
kette kartuttaneita tyovuosia oli ehtinyt potentiaalisesti kertye kymmenen

vuotta enemmin, joka nosti myos naisten suhteellista eldketasoa. Osasyy-

nd siihen lienee ollut myos naisten ja miesten palkkaerojen lievii supistu-

minen 1970-80-tuvuilla (vrt. luku 3.1.3).

Vuonna 1990 alkaneissa tiiysissii tyokyvyttomyyseliikkeissi naisten

TEL:n mukainen keskieldke oli 2 068 markkaa ja miesten keskieldke

oli 4 054 markkaa kuukaudessa. Naisten el6ke oli siis 51,0 prosenttia

miesten eldkkeesti (Tyoeliikejiirjestelmdn tilastollinen vuosikirja 1990,

osa I, taulu 4.2.1). Kymmenen wotta aikaisemmin naisten vastaava e16-
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ketaso oli 49,0 prosenttia miesten eliikkeistd (Tyoeliikejiirjestelmdn tilas-
tollinen vuosikirja 1980, Osa I, taulu 4.2.2), joten myos tydkyvyttomyys-
el[kkeiden kohdalla on n6htiivissd hienoista nousua.

Edell[ mainittuihin keskieldkkeisiin sisiiltyivdt ns. vapaakirjaeliikkeet ja
tiysitehoiset tyokyvyttomyyselikkeet. Elekkeissii on se ero, ette teysite-
hoisiin eliikkeisiin on laskettu mukaan ns. tuleva aika, jolloin tiiysi tydky-
vytttimyyseldke on vanhuusel[kkeen suuruinen. Tdysitehoiset eldkkeet
voivat ilmentdi ansioerojen lisdksi myos sukupuolten vzilisi[ tyossdolon
pituuden eroja ainakin vanhemmissa ikiiryhmissd, joissa tulevan ajan
osuus on pienempi kuin nuoremmissa ikiiryhmissd.

Vuonna 1990 naisten keskieliike oli tiysitehoisissti tyokyvyttomyyselik-
keissii 62,3 prosenttia miesten keskieliikkeestii. Osuus oli suurempi kuin
edellii mainittu 5l prosentin osuus, jossa olivat mukana mytis vapaakirja-
eliikkeet. Ikiiryhmittiiin tiiysitehoisten tyokyvyttomyyseldkkeiden taso
vaihteli sukupuolen mukaa, kuten taulukosta 5 k[y esille. Siind on esitet-
ty naisten ja miesten vuonna 1990 alkaneiden, TEL:n mukaisten tiiysien
tyokyvyttomyyseliikkeiden keskimddriit.

Taulukko 5. Naisten ja miesten keskielike yuonna 1990 alkaneissa,
TEL :n mukaisissa ttiysisssd tytikyvyttomyyseldkkeissii,
kun mukana ovat vain tlysitehoiset eldkkeet

Ik5ryhnd Naisten
keskiel6ke

Miesten
keskielSke

Naisten keskin.
e15ke niesten
el6kkeestd

%

30-34 v
35-39 v
40-44 v
45-49 v
50-54 v
55-59 v
60-64 v

nk/kk

26
94
35
o7
7L
L6
32

nk/kk

4 26L
4 555
4 849
5 367
s 362
5 zLO
4 622

32
34
35
35
32
29
25

75'
76'
72,
65,
61'

7
7
9
3
0
0
8

56'
54,

Liihde: Eldketurvakeskuksen julkaisematon tilasto
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Naisten eliiketaso oli 30-44-vuotiaiden ikiiryhmissit noin kolme neljlsosaa
miesten tasosta. Vanhemmissa ikiiryhmissi naisten eliketason trendi on

miehiin verrattuna laskeva ollen 45-54-vuotiailla noin kaksi kolmasosaa ja

55-64-vuotiailla runsas puolet miesten eldketasosta.

Ei ole aivan yksiselitteisd, missd miiiirin ikiiryhmittiiiset erot kuvastavat
naisten lyhyempiiii tyouraa miehiin verrattuna. Nuoremmissa ikiiryhmissii
tyossdoloaika on jiiiinyt verraten lyhyeksi sekd naisilla ettd miehilld, ja

eldkkeen aikakomponentista suuri osa on tulevaa aikaa. Eliike-eroihin
vaikuttavat tiillbin enemmen ansioerot kuin erot tyosuhteiden kestossa.

Vanhemmissakin ikdryhmissd on vaikea piiitellii, kuinka suuri osa nais'
ten ja miesten el[ke-eroista aiheutuu tyossdoloajan eroista ja kuinka suuri
osa ansiotason eroista. Vanhemmissa ikdryhmissii tyouran pituuden mer-
kitys on sininsd suurempi kuin nuoremmissii ikiiryhmissd. Esimerkiksi
55 wotta tiiyttiineiden eliikkeessii on tulevaa aikaa enintddn kymmenen
vuotta, kun taas tyosseoloa saattaa olla kertynyt parhaimmillaan vajaal
30 vuotta edellyttiien, ettii tyossdolo on jatkunut keskeytymiittl koko tyti'
eliikejdrjestelmiin voimassaoloajan. Toisaalta myos naisten ja miesten ve-
liset ansioerot voivat olla suuremmat kuin palkkaerojen suhteista voi piiii-
te[e, sillii miesten naisia pitempi viikottainen tyoaika, ylityot jne.

nostavat miesten eliikepalkkaa naisiin verrattuna. Karkealla tasolla voi'
daan kuitenkin sanoa, ette sukupuolten vdlisten eliike-erojen pienentym!
nen tyokyvytttimyyseldkkeissd ilmentiiii myos naisten tyossdkiiynnissii ta'
pahtuneita muutoksia.

3.3.2
Naisten eliketuran ongelmia

Perhe-eliketurva

Nykyisen perhe-eliiketurvan juuret juontavat kauas 1800-luvun alkuun,
jolloin valtion eri virkamiesryhmet alkoivat perustaa leski- ja orpokassoja
(Tuominen 1988, l8). Koko vdesttrn kattavat perhe-eldkejiirjestelmlit
syntyivet Suomessa verraten mytihiiiin, vasta 1960-luwn lopulla. Tyonte-
kijiiin eldkelakiin (TEL) ja lyhytaikaisissa tytisuhteissa olevien tytinteki'
jliin eldkelakiin tulivat perhe-eliikettii koskevat siiiinnokset vuoden 1967
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alusta. Yrittdjien eliikelakeihin sisiiltyi perhe-eliike niiden voimaantulo-
vuodesta 1970 liihtien. Yleinen koko viiesttlii koskeva perhe-eliikelaki tuli
voimaan yuonna 1969.

Niin kutsutun Kuusen klubin eliikepoliittisen ohjelman (Komiteanmietin-
to 1967: B 23) mukaan kansaneliike takaa jokaiselle kansalaiselle koh-
tuulliseksi katsottuun toimeentuloon riittdviin eldkkeen ja tyoeliike turvaa
eliikkeelle siirryttitessii kulutustason siiilymisen. Tyoeliikejflrjestelmdssfi
perhe-eldkkeen tarkoitus oli korvata sitd tulon menetyste, joka perheelle
aiheutuu edunjdttiijiin kuolemasta. Perhe-eliikkeen suuruuden mddritys
kytkettiin edun j iittii j iille karttuneeseen tyoel iiketurva an.

Lesken kulutustason katsottiin pysyvdn entiselliiiin, kun hiin sai puolet
edunjiittiijrin eliikkeestii. Perhe-eliikettii pziiitettiin maksaa naisleskelle ja
alle l8-vuotiaille lapsille. Yhden lapsen eliike oli neljiisosa edunjiittdjdn
eliikkeestii. Jos lapsia oli useampia, eliike oli puolet siitd. perheelle, jossa
oli naisleski ja kaksi alle l8-vuotiaista lasta, maksettiin siis edunjlittiijiin
eliike kokonaisuudessaan.

Uusi perhe-eliikkeitii koskeva tyoeliikelakien muutos tuli voimaan heinii-
kuun alusta vuonna 1990. Perhe-eliikekomitean mietinndssd (r987:43, r6)
todetaan, ettii 1960-luvun loppupuolelta voimassa ollut perhe-eliikejdrjes-
telmii ei enii[ vastaa muuttuneita olosuhteita. Aikaisempi jiirjestelm]i pe-
rustui elinikiiiseen avioliittoon sekii ydinperheeseen, jossa mies oli perheen
pddasiallinen huoltaja ja vaimon ansiotyd oli viihdistii kodin- ja lastenhoi-
don takia. Naisten ansiotyossii kiiyminen on yleistynyt ja perheessd ta-
pahtuneet muutokset ovat merkinneet avioliitossa olevien osuuden laskua
samalla kun avoliittojen ja yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut. Sa-
moin ns. uusperheet ovat lisiidntyneet.

Uudessa perhe-eliikejdrjestelmiissi, jossa myos mieslesket saivat oikeuden
leskeneliikkeeseen, leskeneliikettii vdhentiid hiinen oma eldkkeensii tai elti-
kekertymiinsd siltii osin kuin se ylittdii tietyn rajan, ns. eldkesovituspe-
rusteen. Aviopuolisoiden henkiltikohtaisen toimeentulon perustan neh-
diiiin muodostuvan yleensd omasta ansiotyostd ja sen perusteella
karttuneesta eliikkeestii. Tosin tiihiin toimeentuloon saattaa tulla katkok-
sia silloin, kun toinen vanhemmista on poissa ansiotytistd ja hoitaa per-
heen alle kouluikiiisifi lapsia kotona (Komiteanmietinto 1987:43, 16, 25).

vuonna 1988 voimaan tullut avioliittolain muutos ei mytiskddn sisdlld nii-
kemystii perheesti elatuslaitoksena. Sen mukaan aviopuolisot velvoite-
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taan osallistumaan yhtiiiiltd perheen yhteisen talouden hoitamiseen ja toi-
saalta toistensa elatukseen (Avioliittolain $ aQ. Lain perusteluissa
mainitaan, ettd elatusvelvollisuus voidaan edelleenkin toteuttaa joko tulo-
ja hankkimalla tai kotityoskentelyllii. Ehdotukset lainsldddnnon uudista'
miseksi rakentuvat aikaisemmasta poikkeavan perhekdsityksen varaan.
Perheen tehtivien, erityisesti elatusfunktion luonteen muuttumisen, on
katsottu viihentdneen tarvetta sitoa puolisoita yhteen.

Vaikka avioliittoa ei eniiii pidetii elatuslaitoksena, on uudessakin perhe-

eliikejdrjestelmdssd siiilynyt ajatus turvata pitkAiin kotona olleiden naisten
toimeentuloturya. Elikesovitus ei v[hennii niiden eliiketti, joilla on vain
pieni oma eldke tai eliikekertymd tai ei ole sitii lainkaan. Katsotaan, ettl
ndillii naisilla ansiotytlhon paluu voisi monesti olla vaikeata esimerkiksi
korkean iiin takia (Komiteanmietintti 1987 :43, 23, 7 8).

Kotona olleille naisille avioliiton taloudellinen merkitys on erilainen kuin
miehille, samoin riippuvuus suhteen jatkuvuudesta. Kotona olevat naiset
ovat alusta liihtien epiitasa-arvoisessa asemassa. Avioerojen lisddntymi'
nen on paljastanut myos kotona olleiden naisten riskialttiin aseman. Per-

heen sisiinen tyonjako takaa naiselle toimeentulon vain niin kauan kuin
avioliitto kestiiii. Kotona tehty palkaton koti- tai hoitotyti korvautuu
aviopuolison kautta vain, jos avioliitto ei hajoa. Avioeron kokeneet naiset
eivit kuulu perhe-eliikejiirjestelmiin piiriin riippumatta siitii, kuinka kau-
an avioliitto on kestitnyt. Perinteisen tytlnjaon avioliitossa avioero mer-
kitsee naiselle taloudellista turvattomuutta. Vanhenevalle naiselle tyohtin
paluu ei mahdollisesti onnistu, eiki uuden avioliiton solmiminen ole tilas-
tojen mukaan naisilla yht[ yleistd kuin miehillii.

Kotona hoitotytitii tekevien eliketurran ongelmia

1970-luvulta liihtien on pohdittu kotona hoitotytitii tekevien naisten sosi'
aaliturvaa ja sen puutteita, jotka kulminoituvat erityisesti eldmiin kriisiti'
lanteissa kuten avioerossa tai leskeksi jiiiidessii. Naisen asemaa tutkiva
komitea jetti mientintonsd vuonna 1970 (Komiteanmietintti 1970:A 8),
jossa todettiin yksiltillisen sosiaaliturvan tarye jokaiselle kansalaiselle riip-
pumatta hiinen perheasemastaan.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sosiaalipoliittisen jaosto julkaisi vuon'
na 1975 raportin perheenemdntien sosiaaliturvan kehittimiseksi. Siinii
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perheenementd miiiiriteltiin tyoikeiseksi ja tytlkykyiseksi perheenjiiseneksi,
joka kotona tytrskennellen tai ansiotyonsii ohella korvauksetta hoitaa las-
ta, sairasta, vammaista tai vanhusta. Perheenemiinnen tehtevien rajaa-
misella hoitotytihon haluttiin korostaa hoitotytin yhteiskunnallista merki-
tystii.

Sosiaalipoliittinen jaosto esitti perheenemiintien sosiaaliturvan kehittiimis-
td siten, ette jokaiselle kansalaiselle tulee turvata yksildllinen, sukupuoles-
ta ja siviilisdiidysta riippumaton perustarpeet tyydyttiivii sosiaaliturva.
Jaoston kiisityksen mukaan tytlvoimaan kuulumattomien tai suhteellisen
lyhyen aikaa kuuluneiden perheenemintien toimeentuloturva oli eriiiden
riskitilanteiden varalta kuitenkin vielii puutteellinen.

Perheenemiinniin heikko sosiaaliturva aiheutuu raportin mukaan siitd,
ettei hdnen tydpanostaan lasten ja perheen hyviiksi katsota kodin ulko-
puolella tai yrityksessii tehtyyn tyohon rinnastettavaksi eikii siten vastaa-
viin etuihin oikeuttavaksi. Puutteet koskevat nimenomaan sosiaalivakuu-
tuksen piiriin kuuluvia etuuksia, joihin kuuluvat muun muassa
elflke-etuudet. Mikeu perheenemiintii ei ole toiminut lainkaan tytreliimAs-
s[, perustuu hiinen sosiaaliturvansa pelkiistiidn sairausvakuutus- ja kan-
saneldkejiirjestelmen mukaisiin etuuksiin, joita puolison tulot ja varalli-
suus saattavat viihentiiii (Perheenemiintien sosiaaliturvan kehittdminen
1975, tl, t4). r7

Kotona hoitotyotii tekevien eliiketurvaan liittyviit kysymykset ovat wosi-
en mittaan olleet toistuvasti esillii myds Eliiketurvakeskuksessa. Tilanne
on ollut selkeii ainoastaan oman lapsen hoidossa ja perhepiiiviihoidossa.
Yksiselitteisesti ensiksi mainittu ei ole ansiotyotd, kunnalliset perhepiiivii-
hoitajat ovat taas tyosuhteessa kuntaan, ja yksityiset perheptiiviihoitajat
tekeviit tyoteen joko yrittiijind tai tytisuhteessa lapsen vanhempiin siitii
riippuen, onko hoitopaikkana hoitajan vai lapsen koti (Tapio l9gg, l6).

vuoden 1988 alussa tuli voimaan laki vammaisuuden perusteella jiirjestet-
tiivistd palveluista ja tukitoimista (vammaispalvelulaki). vammainen on
avustajansa tyonantaja ja velvollinen muun muassa jiirjestiimdiin hiinelle
ty6eldketurvan. Kunta korvaa tiistii aiheutuvat kustannukset.

vammaisten, vanhusten, pitkiiaikaissairaiden seki joidenkin muiden ryh-
mien perhehoidosta vastaavien henkiltiiden tydoikeudellista asemaa ja so-
siaaliturvaa selvittiimddn asetettiin aikoinaan toimikunta. Toimikunnan
mukaan perhehoitajien ei katsottu olevan tyosuhteessa kuntaan kuin jois-
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sakin erikoistapauksissa. Toimikunnan tyotii jatkanut sosiaali' ja terveys-
ministerio piiiityi esittlmiiiin uutta perhehoitajalakia, johon sisiiltyisiviit
myos perhehoitajan sosiaaliturvaa koskevat sddnntikset (Tapio 1988' l6).

Perhehoitoa koskeva lakiesitys annettiin eduskunnalle lokakuussa 1991.

Lakiesityksessd korostettiin, ettei kyseessd ole tyosopimussuhde, vaan per-

hehoitaja toimii kunnan toimeksiannon perusteella. Laki, jonka perusteel-

Ia perhehoitajat pddseviit kunnallisen eldkelain piiriin, vahvistettiin huhti
kuussa 1992.

Eliiketurvan puutteet eivdt koske pelkiistdiin vammaista tai pitkiiaikais-
sairasta hoitavaa perheenemdntdd. Ne koskevat myos ansiotytissii kiiyviii
naisia, joiden tyoura keskeytyy pienten lasten hoidon takia. Sosiaali- ja

terveysministerio pyysi jo wonna 1974 Eliiketurvakeskusta tutkimaan
mahdollisuuksia, jotta erityinen perheenemdntien eliikettii koskeva lisd

voitaisiin liittea tyontekijiiin ja yrittiijien elZikejiirjestelmiin. Se korvaisi
naisille sen ajan, jonka he joutuvat olemaan poissa ansiotyostii pienten

lasten hoidon vuoksi (Perheenemlntien sosiaaliturvan kehittiiminen 1975,

l).

Kotona pieni[ lapsia hoitavien eliiketurvaan liittyviit kysymykset tulivat
jiilleen ajankohtaisiksi kotihoidon tukea ja hoitovapaata koskevan lain-
sdadiinnon myotii vuonna 1985. Tytintekijdt saivat [itiysraha- ja van-
hempainrahakauden jiilkeen oikeuden hoitovapaaseen siihen asti, kunnes
lapsi tiiyttiiii kolme vuotta, ilman ett[ tyosuhde katkeaa. Hyviiksyessiiiin
mainitut lait eduskunta edellytti, ette hoitovapaalla olevan vanhemman
sosiaaliturva jiirjestetiiiin (Alaviuhkola 1988, 20). l8 le

Pekka Sirenin ja Esko Kalimon mukaan (1989, 176) kotona hoitotytitd te-

kevistd on tullut sosiaaliturvan niikdkulmasta eriidnlainen viiliinputoaja'
ryhmii. Sosiaaliturvan viiliinputoajista tehdyn kartoituksen mukaan ko-
tona pientd lasta hoitavien sairausvakuutuksen toimeentuloturvassa ja

elaketurvan karttumisessa todettiin epiikohtia. Vain julkisella sektorilla
elitkettd karttuu lain mukaan vanhempainrahakaudelta. Yksityisellii sek-

torilla se karttuu vain tytintekijiiin ellkelain (TEL), mutta ei muiden elii'
kelakien piirissii. TEL:n soveltamisohjeiden mukaan eliikettii kartutta-
vaksi ajaksi luetaan lastenhoidon ajalta vain tytisuhteen sisiidn jiiiivii
enint[in woden mittainen palkaton aika (Laesvuori 1988' I l).

Monissa tyoryhmisse on pohdittu, miten kotona tehtiivdlle tyolle voitai
siin laskea arvo niin, ettei se peruuttamattomasti heikentiiisi naisten ele-
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keturvaa. on kehitetty malleja, miltii osin kotityo voitaisiin rinnastaa
tyoeldkettd kartuttavaan ansiotytrhtin, ja miten lapsenhoito ja taloustyot
muunnettaisiin laskennalliseksi rahapalkaksi ja sen perusteella myohem-
min maksettavaksi ansioeliikkeeksi (Valpola 1988, 69, 7l).

Kotona lastaan hoitavan sosiaaliturvan selvitystyoryhmd totesi muistios-
saan vuonna 1986, ettd eliiketurvan karttuminen pienten lasten hoitoajal-
ta kotona tulisi turvata erityisjiirjestelyin. Tyoryhmii laati tyoeliiketurvan
osalta erilaisia malleja eltikkeen karttumiseksi. Ansiosidonnainen karttu-
minen oli malleissa ulotettu vaihtoehtoisesti joko lapsen yksi- tai kolme-
wotispiiiviliin. Niiitti tiiydentiimddn suunniteltiin ns. erillisvakuutusta,
joka kohdistuisi alle kolmewotiaan lapsen hoitoaikaan silloin, kun eliiket-
tii ei karttuisi ansiotydn perusteella. Erillisvakuutus koskisi siis niitii dite-
jii, jotka eivet oleet tytlsuhteessa ennen hoitoaikaa (Laesvuori l9gg, ll;
Siren & Kalimo 1989,176-179).

sosiaali- ja terveysministeriti asetti edere mainitun tyoryhmiin muistioista
annettujen lausuntojen pohjalta uuden tydryhmen, jonka tuli tehdl esitys
tyoeldkkeen yhdenmukaisesta karttumisesta yksityisen sektorin tyoeliike-
jiirjestelmissd niissii tapauksissa, joissa henkilti jee eitiys-, isyys- tai van-
hempainlomalle tai hoitovapaalle hoitamaan lasta. Tyoryhmli esitti, ettfi
kaikille yksityisen sektorin tytr- ja yrittiijdsuhteista lastaan hoitamaan jdii-
neille karttuisi eldketurvaa lapsen yksivuotispiiiviidn saakka (Laesvuori
1988, l0-lt).

Tyoryhmiin esitykseen sisziltyi keskeisenii myos myos ehdotus el[kepalkan
korjaamisesta TEL:ssa aina, kun palkatonta iiitiys-, isyys- tai vanhem-
painloma- tai hoitovapaa-aikaa sisdltyy tyosuhteen elfikepalkkawosiin.
Joissakin tapauksissa eliikepalkka, jonka laskemisessa otetaan huomioon
tyosuhteen neljii viimeiste vuotta, on saattanut kohtuuttomasti alentua
palkattomien lastenhoitojaksojen takia. Tyoryhmiin kdsityksen mukaan
eliikepalkan korjaaminen on eldketurvan kannalta jopa tiirkeiimpdii kuin
eldkettii kartuttavan ajan pidentdminen nykyisestiidn, koska elikepalkka-
korjaus vaikuttaa koko tytisuhteelta ansaittayaan eliikkeeseen (Laesvuori
1988, l2; Halla 1989, 39).

vuoden l99l alusta tydntekijiiin eliikelakia muutettiinkin siten, ettii pal-
kattomalla, Iakisiiiiteiselld iiitiys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla
oleminen ei eniiii vaikuta alentavasti eldkepalkkaan. Eliiketti kartutta-
van lastenhoitoajan osalta asia jlii ennalleen. Sosiaali- ja terveysministe-
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ri6 on asettanut uuden tyoryhmdn woden 1992 alusta pohtimaan muun
muassa eliikkeen karttumista lapsenhoitoajalta.

Sosiaaliturvan puutteet eivdt koske pelkiistiidn naimisissa olevia naisia.

Kotityotii tehneiden naisten heikko asema tulee esille esille esimerkiksi

avioerotapauksissa. Avio-omaisuutena pidetdiin yleisesti vain aineellista

omaisuutta. Kuitenkin varsin harvoin omaisuudella, asuntoa lukuun ot-

tamatta, on juuri mitddn merkitystii toimeentulon kannalta. Nyky-yhteis-
kunnassa todellista varallisuutta ovat yksilolle kertynyt sosiaaliturva ja

hdnen hankkimansa ammattitaito. Jos nainen on joutunut olemaan koto-
na lasten takia tai miehensd vaatimuksesta, hdn on menettdnyt varsin
paljon tiitii varallisuutta. Mies sen sijaan on voinut hankkia niitii rahan'
arvoisia etuja enemmdn kuin vaimo (Jaakkola 8.2.1990). 20

Sosiaali- ja terveysministerion toimesta on Eldketurvakeskuksessa selvitet-

ty mahdollisuutta parantaa eronneen perheenemdnniin eldketurvaa jaka-

malla puolisoille karttunut ty6eliike avioeron yhteydessii. Eldketurvakes-
kuksen muistiossa (Tyoeliikkeen jakaminen avioeron yhteydessii 1980)

todettiin, etti avioero ei siniinsd voi olla peruste eldkkeen myontlmiselle,
vaikka avioerolla saattaa olla viiliton vaikutus perheenemiinndn toimeen-

tuloon. Erotilanteen varalle suunniteltavien erityisratkaisujen tulisi kui-
tenkin perustua puolisoiden vakuutusmaksuihin tai kertyneiden eliikeoike-

uksien vdlisiin siirtoihin. Tytieliikkeen jakaminen olisi se linja, jonka
pohjalta tarvittavat ratkaisut voitaisiin tehdii' 2l

Sosiaaliturvan puutteet, muun muassa kotona lastaan hoitavien vanhem-
pien osalta ovat viime aikoina saaneet varsin paljon julkisuutta. My6s jot-

kut muut jdrjestelyt, kuten pienten lasten vanhempien tytiajan lyhentdmi'
nen, koulutusvapaa ja ilmeisesti toteutuva sapattivapaa eiviit kartuta
eliiketurvaa. Tyottomyysaikoja ja asevelvollisuutta ei eliikelainsliidiinntrs-
sd ole myoskiiiin otettu huomioon. Lehdistossii onkin innokkaasti tuotu
esille eldketurvaan liittyvi[ ongelmia. 22

Artikkeleissa on useimmin korostettu sitl, ettit lastenhoitovapaat ja muut
vastaavat jiirjestelyt eivdt saisi heikentiiii naisten eldketurvaa. Samoin on

kannustettu miehiii kiiyttiimii[n perhepoliittisia oikeuksiaan, etteivdt
kaikki hoitovapaiden rasitukset kasaudu naisille. On esitetty, ette mies-

ten osallistumista lastenhoitoon pit[isi tukea antamalla isyysloma isdlle

erillisenii lomana. Isyysloma ei saisi kuitenkaan lyhentiiti vanhempainra'
hakautta.
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Ammattij[rjeston taholta on tuotu esille se niik6kohta, ette suuri osa yk-
sityisen sektorin palkkatyoldisistd ei tulevaisuudessa yllii tavoitteeksi ase-
tettuun 60 prosentin tyoeldkkeeseen. Tiiyteen eliikkeeseen vaadittava 40
vuoden aika j[ii monilla vajaaksi. Erityisesti tdmd koskee naisia, jotka
kiiytiinnossii useimmiten keyttevat tyontekijoille kuuluvia oikeuksia van-
hempainlomiin ja hoitovapaisiin. Myos miehillii vakituisen palkkatyon
alkaminen on pidentyneen koulutusajan takia siirtynyt yhd myohemmiik-
si. on ehdotettu tyoeldkkeen korjaamista niin, ettd tiiysi 60 prosentin ele-
ke karttuisi nykyisten 40 vuoden sijaan julkisen sektorin tavoin 30 vuo-
dessa.

viimeaikaiset valtion sddstotoimet ovat kuitenkin kohdistuneet julkisen
sektorin eldke-etujen leikkaamiseen, joten suuntaus neyttee olevan julki-
sen sektorin etujen yhdenmukaistaminen yksityisen sektorin kanssa eikii
pdinvastoin. zr

3.3.3
Naisten elilketurvan jiirjestelyjii muissa maissa

Useissa Euroopan maissa naisten eliikejzirjestelyt eroavat siite, mite ne
ovat miehillii. Euroopan 30 maasta yli puolessa naisilla ja miehillii on eri
eldkeikii. Pohjoismaiden voidaan katsoa olevan Euroopan maista tasa-ar-
voisimpia. Kussakin viidessii Pohjoismaassa naisten ja miesten van-
huuseldkeikd on sama, Ruotsissa ja suomessa se on 65 vuotta, muissa 67
wotta. Niissli eldkejiirjestelmissii, joissa naisilla ja miehilld on eri eldkeiiit,
on naisten eliikeikii aina miesten eldkeikiii alhaisempi. Euroopassa ero
on tavallisimmin viisi wotta (Janhunen 1987b, 36).

Naisten alennettua eliikeikii2i on perusteltu silld, ettd naiset joutuvat teke-
mddn kahta tyotd, hoitamaan kodin ja kiiymziin ansiotydssti. Alennetun
eliikeiein tarkoitus on ollut korvata tdmd tilanne. Esimerkiksi Neuvosto-
liitossa viisi lasta kasvattaneet naiset pddseviit eliikkeelle 50 vuoden iiissii
(Janhunen 1987a,21). Toinen yleinen perustelu on ollut antaa aviopuo-
Iisoille mahdollisuus jiindii vanhuuseliikkeelle samaan aikaan, koska mies
on tavallisesti vaimoaan jonkin verran vanhempi (Janhunen l9g7b, 36).
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Useissa ldntisissii teollisuusmaissa on viime yuosina ollut selviid pyrkimys'
td naisten ja miesten eliikeikien yhtendistdmiseen. Elikeikien yhtendisti-
minen merkitsee poikkeuksetta naisten eliikeiiin nostamista, koska mies-
ten eliikeiiin alentamista pideteen Lian kalliina. Pliiitokset eldkeikien
yhteniiistdmisestii on tehty Japanissa ja eriiiltii osin Euroopan talousyhtei-
sossd. Euroopan talousyhteisdn piidttiksen mukaan on jdsenmaiden wo'
teen 1993 mennessd yhtendistettiivii miesten ja naisten el?ikeiiit yleistii elii-
keturvaa tdydentdviss d vapaa-ehtoisissa ja yrityskohtaisissa
lisiiel[kejdrjestelmissii. Piiiitos ei kuitenkaan koske niitd maita, joiden ylei-

sessd eldkejiirjestelmdssd naisilla on eri eliikeikii kuin miehilld. Ndin ollen
yhtendistiimispiiiitoksen ulkopuolelle jiii puolet jiisenmaista (Janhunen
1987b, 36).

Sukupuolten vdlisten erojen poistaminen eliikejiirjestelmistd koskee myos
perhe-eliike-etuuksia. Suomessa miehet saivat oikeuden perhe-eliikkeeseen
woden 1990 heiniikuusta. Samoin Ruotsissa tuli vuoden 1990 alusta leh-
tien voimaan perhe-elitkeuudistus, jossa miehet saivat oikeuden perhe'
eliikkeeseen kansaneliikejiirjestelmiissd ja yleisessii lisiiel2ikejiirjestelmdssii.
Viiliaikaisen eldkkeen jiilkeen leskille maksettava perhe-eliike sidotaan
heidiin mahdollisuuksiinsa hankkia toimeentulo omalla tytilliiiin. Useim-
milta leskiltd jatkuva eldke poistuu kokonaan pitk5n siirtymiikauden ku-
luessa. Siirtymiikausi kestii[ noin 50 wotta (Janhunen 8.11.1989).

Naisten tytissiikdynnin yleistyessd on muissakin maissa alettu vaatia les-

keneliikkeen sitomista lesken eliiketarpeeseen. Tarveharkintaisessa lesken-

ellkkeessd olisi leskeneldkeoikeuden antaminen miehille huomattavasti
helpompaa kuin jiirjestelmdssi, jossa eliike maksetaan lesken muista tu-
loista riippumatta. Kasvavat eldkemenot ja eldkkeiden rahoitusongelmat
ovat epdilemiittd lisiinneet vaatimuksia leskeneldkkeen tuloharkinnasta
(Janhunen 1987c,65).

Viimeisten kymmenen vuoden aikana myds Itiivalta, Saksan liittotasaval'
ta ja Tanska ovat toteuttaneet sukupuolten vdlisen tasa-arvon leskenelik-
keissd. Tanskan kansaneldkejitrjestelmdssii leskeneliikkeet korvattiin ai'
kaiseldkkeillii, jotka ovat osa tyokyvyttomyyselAketurvaa'
Kustannussyistii leskeneltikkeet tehtiin niiissd maissa kummallekin suku-
puolelle tuloharkintaisiksi lesken eldkeaikaisiin tuloihin ndhden. Niimii
maat liittyiviit tlissd Belgian, Norjan ja Ranskan kiytiintotrn (Janhunen
1987c, 65).
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Norjassa leskeneliike maksetaan nais- ja miesleskelle ja se on muista eliik-
keistei poiketen tulosidonnainen. Lesken ansiokyky otetaan huomioon si-
ten, ettd ansiotulot pienentdvdt leskeneldkettii. Todellisten ansiotulojen Ii-
siiksi otetaan huomioon se tulo, jonka asianomaisen voidaan odottaa
saavan, kun otetaan huomioon ansiokyky ja ansiomahdollisuudet (Janhu-
nen 1987a, 56). Samoin Alankomaiden kansaneliikejiirjestelmdssd on
pii?itetty maksaa leskeneldkettd myos miehille. Laki ei ole vielii kuiten-
kaan tullut voimaan (Janhunen 1991,42).

Tietyin edellytyksin leskeneliike voidaan Norjassa myontlii myos eron-
neelle puolisolle. Samoin Tanskassa eronneet naiset saavat leskeneliik-
keen. Eliikkeen mfiiirii on kuitenkin suhteessa avioliiton aikaisiin vakuu-
tusvuosiin. saksan liittotasavallassa eronneelle puolisolle maksetaan
eldketta avioliiton kestoajalta. Sen saaminen edellyttliA, ettii eldkettl ha-
keva puoliso huoltaa lapseneliikkeeseen oikeutettua lasta. Eronneen puo-
lison oikeutta leskeneldkkeeseen sdiitelee avioliitto- ja perheoikeuslaki,
joka uusittiin vuonna 1977. Sen mukaan avioliiton aikana aviopuolisoille
kertynyt ellkeoikeus jaetaan avioerossa tasan puolisoiden kesken. El[ke-
oikeus jaetaan avioliiton kestoajalta siten, etti enemmdn eliikeoikeutta
hankkinut puoliso luovuttaa eldkeoikeuttaan vdhemmdn hankkineelle niin
paljon, ettd eliikeoikeudet tulevat yhtii suuriksi (Janhunen 1987a,56, 104
t7s-r76).

Ruotsissa on wodesta 1982 lehtien alle 3-vuotiasta lasta kotona hoita-
maan jdiineet iiidit tai isdt sisdllytetty eliikejiirjestelmdn piiriin siten, ettd
he voivat lukea hoitovuoden vakuutusajakseen. Hoitowodelle ei lasketa
eldkepistettii, vaan hoitovuosi otetaan huomioon siini vaiheessa, kun va-
kuutetulle lasketaan keskimiiiiriiistii eliikepistettd hiinen siirtyessiidn eliik-
keelle. Niiin vuosi, jolta ei ole saatu tuloa, ei vaikuta alentavasti lopulli-
seen eldkkeeseen. vuosi lasketaan hoitowodeksi, jos lasta on hoidettu
kotona vdhintiiin puolen woden ajan (Janhunen 7.11.1988).

sairaan lapsen hoito on vuoden l99l alusta huomioitu Ruotsissa siten,
ettii kansaneldke-etuutena siellii maksetaan erityiseldkelisdd sille vanhem-
mista, joka on hoitanut kotona sairasta tai vammaista lastaan vihintiiiin
kymmenen woden ajan. Etuuden edellytyksenii on lisiiksi se, ettei van-
hemmalla ole tiind aikana ollut ansiotuloja. vuoden 1992 heiniikuun alus-
ta vaatimus kymmenen wotta kestiineestd hoitoajasta alennettiin kuuteen
woteen (Laitinen 1992, 26).



78

Kotona lastaan hoitavan iiidin sosiaaliturva on huomioitu my6s Saksan

liittotasavallan eliikejirjestelmiissii. Omaa lastaan kotiin hoitamaan jd[-
viit naiset voivat tulevaisuudessa kartuttaa ansioeliiketurvaansa kolmen
woden ajan lapsen syntymen jllkeen. Siiinntis koskee niitl naisia, jotka
synnyttdvdt vuoden l99l jiilkeen (Janhunen 29.3.1989).
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4
EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TAHToToHDAT

4.1
Tutkimusaineisto

Eliiketurvakeskuksen perhe-eliiketutkimusprojektia varten keriityistii tie-
doista suuri osa liittyy leskeytymisen aiheuttamaan toimeentulon muutok-
seen, mutta tietoja saatiin myos muilta alueilta kuten esimerkiksi leskien
tyosseolosta, terveydentilasta, asumisesta, sosiaalisista suhteista jne. Pro-
jektista on tlhiin asti julkaistu kaksi tutkimusraporttia, joista toinen liit-
tyy leskeksi jdiineiden toimeentulon muutokseen (Tuominen 1988) ja toi-
nen leskien ansiotyohon ja terveydentilaan (Hyrkklinen 1988).

Suuri osa tarvittavista tiedoista oli sellaisia, joita voitiin saada vain henki-
Itikohtaisella kyselyllii tai haastattelulla. Tutkittavan eldmiintilanteen vai-
keuden ja tiedusteltavien asioiden lukuisuuden takia paedyttiin haastatte-
lututkimukseen, koska postikyselyssi vastauskato olisi oletettavasti jftinyt
suureksi. Osa tiedoista saatiin erilaisista rekistereisti.

Tutkimus kohdistettiin vuonna 1980 leskeksi jiifineisiin henkiloihin, jolloin
seuranta-aikaa leskeytymisen jdlkeen tuli keskimdiirin kolme wotta. Koh-
dejoukko rajattiin alle 8O-vuotiaisiin siitd syystd, ettd vastauskato iiik-
kiiimpien keskuudessa on yleensd suuri. vuonna 1980 leskeksi jiiineiden,
alle S0-vuotiaiden naisten ja miesten muodostama perusjoukko kiisittiiii
13 992 henkiltiii. Ndistii naisia on 79,7 prosenttia. Perusjoukon jakautu-
minen lesken sukupuolen, iln ja lasten huoltajuuden mukaan ndhdiiiin
seuraavasta kuviosta.
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Kuvio 9 Vuonna 1980 leskeksi jiiiineet alle S0'vuotiaat henkiltit les-

ken sukupuolen, idn ja lapsiperheiden osuuden mukaan

Liihde: Eila Tuominen: Perhe-eleketurva muuttuvassa yhteiskunnassa.
Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia 1988:1, I 12.

Perusjoukosta poimittiin 3 535 henkiltin otos niin sanotulla kaksivaiheisel-
la ryvdsotannalla. otokseen sisiiltyi keskimdiirin joka neljiis perusjouk-
koon kuulunut henkilo. Korkea otantasuhde johtui siitd, ettii analyysissi
oli neljii luokittelumuuttujaa, joiden perusteella muodostettaviin ryhmiin
piti saada riittdvd miiiirii

- eri sukupuolta olevia leskiri

- eri iktiisiti leskiti

- eri kokoisia leskiperheitti

- eri ekikelakien piiriin kuuluvia henkiltiitti.

Haastattelut suoritettiin huhti-lokakuun vdlisenii aikana vuonna 1984.

Suomen Gallup Oy teki haastatteluja 283 kunnassa eri puolilla Suomea.
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Haastattelu saatiin 2 793 leskelt[ eli 80 prosentilta otoshenkiloistii. Haas-
tattelutiedot kerdttiin kaikilta tutkimusvuosilta eli puolison kuolemaa
edeltdneeitii vuodelta 1979, sen jiilkeiseltii vuodelta l98l ja seurantavuo-
delta 1983, eli siis kolmen vuoden kuluttua kuolemantapauksesta.

Neilte kohelta vuodelta kerdttiin myos tulotietojen perustana olevat re-
kisteritiedot:

tulo- ja varallisuustiedot verorekisteristti

tyd e lriket iedot E kiketurvakeskuk sen rekis t er is tri

kansanelrike-, sairausvakuutus- ja riitiysptiivcirahatiedot Kansanelcike-
lait oksen r ekis tere is tri

sotilasvammaeltikkeitti ja valtion tapaturmaelcikkeitti koskevat tiedot
Tapat urmav iras t o n r ek i s t er i s t ci

asumistukitiedot Asuntohallituksen rekisteristci.

Kadon osuudeksi jiii 20 prosenttia, mitii haastattelututkimuksessa voi-
daan pitdii kohtuullisena. Haastatellut edustavat luokittelumuuttujien eli
sukupuolen, idn, lasten lukumiiiirin ja tyoeliikelakien piiriin kuuluwuden
suhteen hyvin tutkimuksen perusjoukkoa. Asuinalueen mukaan tarkastel-
tuna ilmeni vlihdistii vinoutta siten, ettd Uudenmaan liiiinistd saatujen
haastateltujen osuus jiii hieman alemmmaksi kuin vastaava osuus perus-
joukossa.

Uudenmaan lddnin keskimiiiirdistii hieman korkeampi katoprosentti ei
kuitenkaan vaikuttanut tulojen edustavuuteen. Tulojen edustavuutta sel-
vitettiin tyoelliketietojen avulla, koska n2iistii oli kiiytettiivissii koko perus-
joukon tiedot. Sekii edunjiittiijien vuoden 1979 omaeldkejakaumien ettd
vuoden l98l perhe-eliikejakaumien perusteella saatu aineisto on tulojen
suhteen edustava.

Suoritetusta otannasta johtuen tutkimustulokset on laskettu niin sanotus-
ta painotetusta aineistosta. Tdstd syysti johtuen yksinkertaiseen otantaan
suunniteltuja standarditestejii ei voitu keyttee. 24
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4.2
Aineiston kuvaus

4.2.1
Avioliitot

Tutkimuksen empiirisessd osassa tarkastellaan palkansaajavdestoon kuu-
luvien leskien, seki naisten ette miesten, tyossiioloa avioliiton aikana.
Koska tydssiikiynnin arvioinnissa pyritiiiin pitkittdistarkasteluun, on tut'
kimusjoukko rajattu niihin leskiin, jotka olivat puolison kuollessa ensim-

mriisessri avioliitossaan. Tytrst[ poissaolojen tarkastelussa on haluttu sel-

vittiiii erityisesti lastenhoidon aiheuttamat palkattomat jaksot avioliiton
aikana.

YIi 90 prosenttia palkansaajaviiestbtin kuuluvista, Ieskeksi jddneistd nai-
sista oli puolison kuollessa ensimmdisessii avioliitossaan. Osuus oli yhtii
korkea myos alle 50 vuoden iiissii leskeytyneilld miehilll. vanhemmista
miehistii kymmenesosa oli toisessa ja viisi prosenttia kolmannessa aviolii-
tossaan. Naisista vain muutama oli kolmannessa avioliitossaan.

Taulukko 6. Keskimiidrdinen avioitumisikii ensimmdisestd avioliitostaan
leskeksi jiiiineillii naisilla ja miehillii

Lesken ikd
v.1980

Nais lesket Mies lesket
v v

A11e 35 v.
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v.
65+ v.

2L,6
22,7
23,0
25,0
26,L

24,0
24,8
25,L
26,O
28,5

Leskeksi jiiiineiden naisten ja miesten avioitumisikii on taulukon 6 mukai-
sesti laskenut. Alle 35-vuotiaat naiset ja miehet olivat avioituneet 4,5
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wotta nuorempina kuin eliikeikiiiset, 65 vuotta teytteneet. Naisten avioi-
tumisikii oli kauttaaltaan pari wotta alempi kuin miesten.

Myos vdestossd on ndhtiivissii avioitumisitin yleinen lasku, kuten taulu-
kosta 7 voi todeta. Naisilla se laski 1930-luvulta 1970-luvulle noin kaksi
vuotta ja miehillii noin kolme vuotta. Ne leskeksi jtidneet, jotka solmivat
avioliiton 1930-40-luvuilla, avioituivat viiesttion verrattuna hieman nuo-
remmalla iiilld, mutta 1960-70-luwilla he olivat vdest6ii vanhempia. Huo-
miota heriitt[ii 1960-luvulla avioituneiden naisten neljii vuotta viiestoii
korkeampi avioitumisikii, 197O-luvulla ero oli perdti kuusi wotta. Kuolin-
pesdn osakkaiden tarkastelu viittasi kuitenkin siihen, ettii monissa tapa-
uksissa edesmenneellii puolisolla oli aikaisempi avioliitto takanaan. Myos
leskeksi jiidneet miehet olivat 1960-luvulla avioliittoon mennessldn noin
kolme wotta ja 1970-luvulla noin kaksi vuotta vanhempia koko vdestoon
verrattuna.

Taulukko 7 Ensimmdisen avioliittonsa solmineiden keskimdiiriiinen
avioitumisikii vdestossd ja leskeksi jiiiineillii naisilla ja mie-
hillii avioliiton solmimisvuoden mukaan

Avioliiton
solninis -
vuosi

1931-40
1941-s0
1951-60
1951-70
1971-80

Naiset
VEestti Lesket

v. v.

Miehet
Vdest6 Lesket

v. v.

27,L
26,8
25,9
28,2
27 ,8

25,9
25,7
24,4
23,0
23,7

23,9
25,0
24,7
27 ,O
29,6

28,3
28,2
26,3
25,3
25,5

Ldhde: Suomen tilastollinen vuosikirja 1985/86. Tilastokeskus 19g6,
taulu 39.

Tilastojen mukaan suomalaiset naiset solmivat 1950-70-luvuilla avioliiton
yleisimmin 20-24-vu,otiaana. vuonna 1975 oli hedelmiillisyysikdisistii nai-
sista yli puolet mennyt naimisiin tuon ikiiisind,, ja joka viides ei ollut vield
teyttenyt 20 vuotta solmiessaan avioliiton. Samoin joka viides nainen oli
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naimisiin mennessddn 25-29-vttotias. TIt[ vanhempana avioituneita oli
vain viisi prosenttia (Riihinen et al 1980, 46).

Edellti esitetty tilastollinen jakauma vastaa niiden leskeksi jldneiden nais-
ten avioitumisikdii, jotka menivdt naimisiin 1950'luvulla, mutta ei sen jll'
keen avioliiton solmineiden. 1960-luwlla avioituneista naisista joka neljiis
oli avioliittoon mennessiiiin jo 30-vuotias, 1970-luvulla avioituneista joka
kolmas. Myos leskeksi jiiiineiden aviomiehet olivat avioliittoon mennes'
siiin keskimiiiiriiistii vanhempia: 1960-luvulla keskimiiiirin 3O-vuotiaita ja
I 970-luvulla 35-vuotiaita.

Leskien avioliiton keskimiidriiisessd kestossa oli ikiiryhmien viilillii yleensii
9-10 vuoden ero (taulukko 8). Poikkeuksen tekeviit 45'54-vuotiaat, joilla
avioliiton kesto oli vain kahdeksan wotta lyhyempi kuin heitii vanhem'
massa ikiryhmiissii. Ero kuvastaa avioitumisidn alentumista tdssii piiiiasi-
assa 1950-luvulla naimisiin menneiden ikiiryhmiiss2i. Alle 45-vuotiailla
miesleskilld avioliiton kesto oli keskimdiirin pari vuotta lyhyempi kuin
naisleskillii avioitumisiiin erosta johtuen. Tdtd vanhempien naisten ja

miesten viilillii oli noin vuoden ero.

Taulukko 8. Avioliiton keskimiiiiriiinen kesto ensimmdisestii avioliitos-
taan leskeksi jiiiineillii naisilla ja miehillii

Lesken ikd
v. 1980

Nais lesket Mies lesket

AIIe 35 v
35-44 v.
45-54 v.
55-54 v.
65+ v.

v

8
L7
26
34

2
7
6
5
543

v

6r4
L5,2
25,4
33,7
42,2

Leskien haastattelut suoritettiin wonna 1984, jolloin puolison kuolemasta
oli kulunut neljii vuotta. Osa leskeksi jii2ineistii oli tdhiin ajankohtaan
mennessd solminut uuden avioliiton tai eli avoliitossa. Vain kolmasosa
alle 3j-vuotiaana leskeksi jiiiineistd miehisti eli eniid yksin, 35-44-woti
aista hieman yli puolet.
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Taulukko 9. Uuden avioliiton solmineiden tai avoliitossa olevien osuu-
det leskeksi jdiineistfl naisista ja miehistii wonna 1984

Lesken iki
v. 1980

Al1e 35 v.
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v.
65+ v.
Kaikki

Naislesket
Avio- Avo-
liitto liitto

%%

Mies lesket
Avio- Avo-
liitto liitto

%%

10
3
1
0
0
1

11
4
1
5

50
29
13

8
6

L2

26
9
4
3
0
3

15
15

Miehet olivat useammin avio- kuin avoliitossa, mutta nuorten leskeksi
j[dneiden naisten kohdalla avoliitto neytti olleen avioliittoa suositumpi.
Uuden avioliiton solmineet tai avoliitossa eliivdt naiset olivat jddneet les-
keksi yleensii alle 35 woden iissii. vanhemmista naisleskistii vain harvat
olivat solmineet uuden avioliiton, eikii kovin moni eltinyt avoliitossakaan.

4.2.2
Perherakenne

Aitiyslomat ja lastenhoitojaksot voivat keskeyttiid naisten tytissdkdynnin
useaksi vuodeksi, josta syystii lapset ovat keskeinen tekijd naisten tyoss?i-
olon tarkastelussa. Taulukosta l0 niihdiiiin, ettl suurimmassa osassa
nuorten leskeksi jliiineiden naisten perheisti oli alle l8-vuotiaita lapsia
leskeytymistii edelttineenii vuonna I 979.

Alle 45-vuotiaista naisista vain viidesosalla ei ollut perheessiiiin alaikiiisid
lapsia viilittomdsti ennen leskeytymistd. Alle 3S-wotiaiden kohdalla kysy-
mys oli lapsettomista perheistd, mutta 35-44-vuotiailla alaikiiisten lasten
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puuttuminen merkitsi useimmiten site, ette lapset asuivat jo muualla.
Alaikdisid lapsia oli yleensii yksi tai kaksi, vain kymmenesosassa perheistii
lapsia oli kolme tai useampia. Entid kolmasosassa 45-54'wotiaiden nais-
ten perheistii oli alaikiiisid lapsia.

Taulukko 10. Alle l8-wotiaiden lasten luku leskeksi jiiiineiden naisten
perheissii wonna 1979

Lesken ik6
v. 1980

Alle 35 v.
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v.

Ei
lapsia

%

Yksi
lapsi

7"

Kaksi
lasta

lo

Kolme+
last a

%

Yht.

%

18
18
64
93

35
32
26

6

38
38

8
1

100
100
100
100

9
L2

2
0

Perhe-eliketutkimuksen toimeentulotarkastelussa lesken talouteen kuulu-
viksi katsottiin alle l8-vuotiaiden lasten lisdksi ne l8-25-vuotiaat opiskele-
vat lapset, jotka eiviit olleet vielii irtautuneet vanhempiensa taloudesta
(Tuominen 1988, 98). Viidesosassa 35-44-wotiaiden naisten perheistd oli
leskeytymistfl edeltiineeni wonna l8-25-vuotiaita opiskelevia lapsia, jotka
eliviit vielii vanhempien taloudessa. Tlimiinikdisiii huollettavia lapsia oli
45-S4-wotiaiden talouksista viele useammassa eli neljiisosassa, sen sijaan
vanhemmissa ikiiryhmissd osuudet jdiviit muutamaan prosenttiin.

Joissakin luvuissa aineisto on rajattu lapsiperheisiin. Tutkimusaiheesta
johtuen kysymys ei ole pelkdstiiiin leskeytymisen ajankohdan lapsiperheis'
t6, vaan mytis entisistd lapsiperheistii, joista lapset olivat jo muuttaneet
pois. Lapsiperheiden rajaus on perustunut niihin tietoihin, joita oli per-

heessii asuvista alle l8-vuotiaista ja huollettavista l8-25-wotiaista lapsis-
ta samoin kuin kuolinpesiin osakkaiksi ilmoitetetuista lapsista.

Vanhoissa, eliniiin kestdneissii avioliitoissa kuolinpesdiin kuuluvat lapset
olivat yleensii puolisoiden yhteisid. Kuolinpesddn kuuluvat kuitenkin
mytis puolison edellisestii avioliitosta olevat lapset. Naislesken iin, per-
heessii asuvien lasten ja kuolinpesiin osakkaina olevien lasten lukumiidrdn
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vertailun perusteella kaikki kuolinpesiin lapset eiviit nuorissa perheissii ol-
leet puolisoiden yhteisie. 1960- ja l97O-luvuilla avioliiton solmineiden
naisten kuten myos heidiin edesmenneiden puolisoidensa avioitumisikd oli
keskimddriiistii korkeampi viiestoon verrattuna. vaikka avioliitto oli les-
keksi j6iineille ensimmdinen, niin puolisoille se ei aina sitd ollut.

Lapsiperheiksi on tutkimuksessa katsottu ne, joissa oli kotona asuvia alle
l8-vuotiaita lapsia tai huollettavia l8-25-vuotiaita lapsia. Jos kotona asu-
via, huollettavia lapsia ei ollut, on lapsiperheiksi luettu ne, joissa oli kuolin-
pestin lapsia. Kuolinpesdn lapset on edellii mainitusta syyste otettu huo-
mioon kuitenkin vain 45 wotta tiiyttdneillii naisilla.

Perheen kaikenikiiisten lasten lukumdiird on taulukossa l l esitetty edelli-
sen mddrittelyn mukaisesti. Lasten lukumiiird on 35-44-vuotiaiden nais-
ten kohdalla ehkd todellista hieman pienempi, koska myos heillii saattoi
olla jo kotoa poismuuttaneita lapsia. Muissa ikiiryhmissii lapsiluku vas-
tannee perheeseen syntyneiden lasten lukua. Joka tapauksessa vertailu
heijastaa lasten lukumddrfin eroja eri ikiiisilld naisilla.

Perheen koon pienentyminen niikyy selvimmin tarkasteltaessa alle 45-
vuotiaita naisia. Neille piiiiasiassa 1960-70-luvuilla avioituneilla naisilla
oli keskimiiiirin yksi lapsi viihemmdn kuin heitd vanhemmilla naisilla.
Ellkeikiiisten, 65 vuotta tiyttiineiden keskimiiiiriiisesti muita pienempi
lapsiluku johtuu siitd, ettit tfissd ikiiryhmiissii oli suhteellisesti enemmdn
Iapsettomia kuin kahdessa edeltdviissd ikiiryhmiissii. Jos tarkastellaan pel-
kiisteiiin lapsiperheitii, eldkeikiiisten kaikenikiiisten lasten luwksi saadaan
kuitenkin 2,9 lasta. Keskimiiiiriiisesti eniten lapsia oli 55-64-vuotiailla
naisilla eli 3,1 lasta.
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Taulukko I l. Kaikenikiiisten lasten luku leskeksi jii2ineillii naisilla

Lesken ikd
v. 1980

Ei Yksi Kaksi
lapsia lapsi lasta

7"%%

Kolne+
lasta

%

Yhr.

7"

Keskin
laps i -
luku

-34 v.
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v.
65+ v.
Kaikki

20
15

6
7

L2
10

37
37
35
29
25
29

100
100
100
100
100
100

34
27
15
L6
23
20

9
2L
44
48
40
4L

1
1
2
2
2
2

4
7
7
9
5
5

Leskien ansiotyote ja terveydentilaa koskevassa raportissa verrattiin alle

kouluikiiisten ja alle l8-vuotiaiden lasten lukumiiiiriin muutoksia vdeston
lapsiperheissii vuosina 1960 ja 1980. Tarkastelu osoitti, ettii esimerkiksi
35-44-wotiaiden ikiiryhmdssi, jossa alle lS-vuotiaita lapsia oli suhteelli'
sesti eniten, lasten lukumiiiird oli aikaviilillii laskenut keskimiiiirin yhdellii
lapsella. Vuonna 1960 perheissii oli keskimdiirin alle kolme lasta, vuonna
1980 alle kaksi lasta (Hyrkkiinen 1988, 30).

Suomalainen perhe alkoi pienentyii jo ennen 1960-lukua. Vuonna 1920

kaupungeissa ja kauppaloissa tehdyn vdestolaskennan mukaan viihintd[n
25 wotta naimisissa olleiden perheisiin oli syntynyt keskimiidrin 4.7 lasta.
Vuoden 1970 viiestdlaskennassa vastaava lapsiluku oli alentunut tasan
kolmeen (Riihinen et al 1980, 62).

1970-luvun kehityksen perusteella on oletettu keskimiidriisen lapsiluwn
edelleen pienenevdn. Toisaalta on mahdollista, ette lasten ajoitusmallissa
tapahtuu erityisesti koulutuksen pidentymisen vuoksi muutoksia ja ettii
lasten hankkimista siirretdiin hedelmiillisen kauden alkupuolta mytihem-
mdksi. 1970-luvulla naimisiin menneet naiset synnyttiviit ensimmiiiset
lapsensa pitemmiillii aikaviilill[ kuin 1950-luwlla avioituneet (Riihinen et

al 1980, 59, 63). Tiimlintyyppiste kehitystii tukee mytis se seikka, ettii en-

sisynnyttfljien keski-ikii alkoi 1960-luvun loppupuolen jiilkeen nousta niin'
ettd wonna 1984 se oli 25,8 vuotta (Haavio-Mannila 1990, 447).
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Sukupolviniiktikulma

Olavi Haimi (1987, 32) toteaa monikielisen viiestotieteen sanakirjan mdii-
ritteleviin sukupolven 'tiismdllisesti mdiriteltynd periodina syntyneiden
henkiloiden ryhmdksi'. Sukupolvi tarkoittaa tiissii merkityksessii samaa
kuin viiestotieteen syntymiikohortti. Sukupolvella on sanakirjan mukaan
myds toinen merkitys'vanhempien samanasteisina jiilkeliiisind'. Samaan
sukupolveen kuuluvien ei tiissii merkityksessti tarvitse olla samanikeisie.

Sukupolvikiisitettd kiiytetiiiin sosiaalitieteissii viiljemmiissti merkityksessii
kuin v[estotieteessii. Allardtin (1983, 88) mielestii sosiologiassa on ter-
kedmpi edelld esitetyistii poikkeava sukupolven miiiirittely. Sukupolvi ei
tiilloin ole ikiiryhmd eikii sukulaisuusjiirjestelmiin osa, vaan se koostuu
kaikista niistii, jotka ovat reagoineet yhteisesti kokemiinsa ulkoisiin histo-
riallisiin tapahtumiin ja muutoksiin suurin piirtein samalla tavalla sekii
tehneet niistii samanlaisia johtopiidttiksie. Tete yleensii tarkoitetaan pu-
huttaessa esim. sotaa edeltiineestd, sodan aikaisesta ja sodan jiilkeisestd
sukupolvesta.

J. P. Roos on pyrkinyt erottamaan toisistaan eriiiinlaisia suomalaisen elii-
mdntavan perustyyppejii, jotka liittyvet sukupolviin. Roos erittelee neljii
keskeistd sukupolvea. Ensimmiiinen on syntynyt suurin piirtein vuosina
1900-1918 ja Roos sanoo sitii sotien ja pulan sukupolveksi. Toinen suku-
polvi, sodanjiilkeisen jilleenrakennuksen ja nousun sukupolvi, on synty-
nyt 1920- ja 1930-luvuilla. Se muistaa vielii sota-ajan eliiviisti ja on ollut
aktiiviiiissii heti sodan jiilkeen tai sen kestdessii. Tiiml sukupolvi on, ku-
ten Roos sanoo, nykyisen Suomen rakentajia ja hallitsijoita ja on nyt siir-
tiimiissii valtaansa nuorempiin kiisiin. Kolmas sukupolvi on suuren mur-
roksen sukupolvi. Se on syntynyt viime sotien aikana ja sen jiilkeen, ja se
on Roosin sanoin 'kokenut aktiivikautensa 60-luvun murroksen kumman-
kin puolen'. Roos tiihdentiiii, ettd tiimii on nimenomaan maalta kaupun-
keihin muuttanut sukupolvi. - Tdmdn jiilkeen on ainakin yksi sukupolvi,
jota Roos sanoo ldhion sukupolveksi (Roos 1987, 53-56; Allardt 1983, 88-
ee).

Lesket voidaan jakaa Roosin tyypittelemiin kolmeen sukupolveen. Van-
hin, 65 vuotta tiiyttdneiden ikiryhmii, joka syntyi ennen vuotta 1916,
vastannee Roosin 'sotien ja pulan' sukupolvea. vuosien 1916-35 viililld
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syntyneet 45-64-wotiaat ovat liihellii Roosin 'jdlleenrakennuksen ja nou-
sun' sukupolvea. Alle 45-vuotiaat kuuluvat leskien nuorimpiin ikiiryh-
miin. Niimd woden 1935 jiilkeen syntyneet lesket vastaavat suurin piir-
tein Roosin'suuren murroksen' sukupolvea.

Myos avioliiton solmimisen ajankohdan perusteella lesket sijoittuvat tie-
tyille vuosikymmenille (taulukko l2). Eliikeikiiisistii yli kaksi kolmasosaa
avioitui 1920- ja 1930-luvuilla, 45-54-vttotiaista ja 55-64-vuotiaista ldhes

90 prosenrtia meni naimisiin 1940- ja I950-luvuilla. Alle 45-vuotiaista
suurin osa solmi avioliiton 1960- ja 197O-luvuilla. Avioliiton solmimisen
ajankohdalla voi ajatella olevan siind mielessii merkitystl, ettii puolisoi-
den saama kasvatus ja sosiaalistuminen viitoittavat perheen kiiytiintdjn
myos tulevaisuudessa. Sosiaalistuminen tapahtuu kunkin aikakauden
ideologioiden mukaisesti, ja ihmisten asenteiden ja kiiytiintojen voi olettaa
muuttuvan varsin hitaasti.

Taulukko 12. Ensimmdisestii avioliitostaan leskeksi jiiiineiden naisten
avioliiton solmimisvuosi

Lesken ik6
v.1980

Avio liiton solminisvuosi

-L929 30-39 40-49 50-59 60-69 L970-
%%%7,7"%

Yht.

A11e
35-4
45-5
55-6
65+

68
9

2
2
1

35 v.
4 v.
4 v.
4 v.
v. 15

L2
55

23
73
24

30
66
L2
4

32
61

9
1

100
100
100
100
100

Tutkimuksessa on pyrkimys kohortinomaiseen tarkasteluun, johon viita'
taan kuitenkin vain tekstin yhteydessii. Kvantitatiivista aineistoa ei ole

luokiteltu sukupolvien vaan ikdryhmien mukaisesti. Tytissiiolon ja eliik-
keen karttumisajan tarkastelussa ikii on tiirkein luokittelija. Tydssdolon
tarkastelussa ei voi jettee huomioonottamatta 65 woden eli yleisen el6ke'
iln rajausta, joka jakaa tarkasteltavien aikuisidn aktiivi- ja passiivi-

kauteen.
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4.4
Tutkimusasetelma

Tutkimuksen empiirisessd osassa selvitetiiin palkattoman kotityon muu-
toksia ja sen merkitystii leskeytymisen jiilkeisen toimeentulon ja eldketur-
van karttumisen kannalta eri idssii leskeksi jiiiineillii naisilla. Palkaton
kotityo vastaa miilrittelyltddn Tilastokeskuksen kotitaloustytin tekemist[
ja tarkoittaa tdssii piidasiassa lasten- tai kodinhoidon aiheuttamaa ty6std
poissaoloa. Palkattomaksi kotitydksi ei ole katsottu tyostii poissaoloa esi-
merkiksi elAkkeeildolon takia.

Tutkimusasetelmasta (kuvio l0) kly esille, ettd palkattoman kotityon laa-
juutta on selvitetty kartoittamalla leskeksi jliiineiden naisten tyoss[- ja ko-
tonaolo avioliiton aikana samoin kuin tytistii poissaolojen syyt. Vertailu-
kohdan saamiseksi naisleskien tyossdolo- ja tyostd poissaolotietoja
verrattiin miesleskiin. Haastattelussa leskien tyossiiolo ja tyoste poissaolo
avioliiton aikana kartoitettiin vuoden tarkkuudella. Lisiiksi heiltii kysyt-
tiin tutkimuswosien 1979, l98l ja 1983 tyossdolo kuukauden tarkkuudel-
la. Myos haastatteluwoden 1984 tyossiiolosta saatiin tutkimuksessa tie-
to.

Eldkkeen karttumisaikaa on tarkasteltu niiden tietojen pohjalta, joita saa-
tiin leskeksi jriiineiden naisten ja miesten tyossdkiiynnistii avioliiton aika-
na ja leskeysajalta haastatteluwoteen asti. Leskeytymisen jllkeinen tybs-
siiolo projisoitiin ekikeikdiin saakka haastatteluvuoteen ulottuvien
tytiss6olotietojen perusteella.

Toimeentulon muutosta on selvitetty ainoataan naisleskien osalta vuosien
l98l ja 1983 perusteella, joita on verrattu leskeksi jiiiimistA edeltitneeseen
woteen 1979. Toimeentulon muutoksia on tarkasteltu erikseen les-
keysajan tyossil klyneiden ja kotona olleiden naisleskien osalta. Tulotie-
dot perustuivat piiiiasiassa eri rekistereisti saatuihin tietoihin.
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Kuvio 10. Tutkimusasetelma

Luvussa 5.1 selvitetidn leskeksi jiiiineiden tyossiikiiyntid ja tytrstd poissa-

oloja avioliiton aikana. Tyostii poissaolojen tarkastelu on keskittynyt suu-
relta osin lastenhoidon aiheuttamien urakatkojen eroihin eri iiissi leskey'
tyneillii naisilla. Avioliiton aikaista tyossiioloa on koetettu sovittaa mytis
yleisiin naisten tytissiikdyntiii koskeviin malleihin. Samoin on pyritty l6y'
tiimiiiin sellaisia tekijtiitii, joilla oli yhteyttd leskeksi jiiiineiden naisten
tytissiikiiyntiin tai kotonaoloon avioliiton aikana. Luvussa 5.2 tarkastel-
laan puolisoiden keskindiseen tydnjakoon liittyen perheen kotittiiden ja-

koa ennen puolison kuolemaa. Tulokset kertovat osaltaan arkielimdssii
tapahtuneista muutoksista eri-ikiiisten leskeksi jddneiden perheissii'

Palkattoman kotityon leskeksi jiiiineille naisille aiheuttamia taloudellisia
vaikutuksia klsitell2iiin luwissa 5.3 ja 5.4. Ensin mainitussa luwssa tar-
kastellaan leskeytymisen jiilkeistii kulutustason muutosta ja leskiperheiden
toimeentulon tasoa vieston keskimiiiiriiiseen verrattuna. Siinii arvioidaan

TUTKIMUSASETELMA

Ty0sslolo jo
Avioliiton j0lkeiset ty6vuodet

I

I

I

ovioliiton
solmiminen

I

leskeytymis- hoostottelu- vonhuus-
WN vU(E el[kc

I

1979 1980 1981 1982 198J 1984

Toimeentulon muutohen
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myos toimeentulotukinormin awUa pienituloisten leskiperheiden osuutta.
Viimeisessii tuloksia koskevassa luwssa arvioidaan naisleskien eliikkeen
karttumisaikaa avioliiton ja sen jdlkeisten tytivuosien ajalta ja verrataan
sitii miesleskien karttumisaikaan. Niiden naisten osalta, jotka olivat avioi-
tuneet tyoeliikejiirjestelmiin voimassaoloaikana, selvitetiiiin myos lasten-
hoitojaksojen mahdolliset vaikutukset eliiketurvan karttumiseen.
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5
TUTKIMUSTULOKSET

5.1
Leskien tytissiiolo ia tytistii poissaolo avioliitossa

5.1.1
Ansiotytin yhteys yhteiskunnallisiin muutoksiin

Naisten palkkatyon kehitys Suomessa on seurannut elinkeinorakenteen
kehitystii. Tiimii heijastuu mybs perhe-eliiketutkimuksen naisleskien tyos-
sdkiynnissi. Hidas teollistumiskehitys ja agraariyhteiskunnan vallitsevuus
loivat aikaisemmin ideologisen pohjan naisten palkkatytitii vieroksuvalle
asenteelle, joka on murtunut vasta elinkeinorakenteen muutoksen Seura-

uksena ja naistytivoiman tarpeen tultua viilttiimdtttimiiksi. Asenteista ja
ideologioista riippumatta osa naisista on kuitenkin aina joutunut kIy-
miiiin tytissii toimeentulon hankkimiseksi itselleen ja perheelleen.

Leskien haastattelut suoritettiin vuonna 1984, jolloin puolison kuolemasta
oli kulunut neljii vuotta. Leskilte kysyttiin, miten monta wotta he olivat
avioliiton aikana olleet ansiotyossii ja miten monta vuotta poissa tyostii.
Miesleskistd vain alle prosentti ei ollut kiiynyt ansiotyossd avioliiton aika-
na, mutta kaikista naisleskistii joka viides oli ollut pelkistddn kotona
avioliitossa ollessaan.

Pelkiistiidn kotitytitii tehneiden naisten osuus on leskien keskuudessa kui-
tenkin suhteellisen alhainen. Haavio-Mannilan (1986, l2l, 130) mukaan
kotona oleva perheeniiiti ei ole koskaan ollut yhtii yleinen ilmiti Suomessa

kuin muissa ldntisissii maissa. Suomesta on puuttunut laaja kaupunkilai-
sporvaristo samoin kuin suuri tytiviienluokka, jonka piirissii patriarkaali'
nen perhemalli kotona olevine perheeniiiteineen kehittyi Ldnsi-Euroopas-
sa. Esimerkiksi 1960- ja l970-luvuilla ty6nsd aloittaneet naiset siirtyivdt
tytimarkkinoille suoraan ilman kotonaolovaihetta, joka on ollut yleinen
piirre muissa ldntisiss[ maissa.

Avioliiton aikana vain kotitl'otd tehneiden naisleskien osuus oli vanhem'
missa ikiiryhmissd suurempi kuin nuoremmissa kuvastaen naisten ty6ssd-

k[ynnin historiallista kehitystii. Kuviossa I I kotitytitl tehneiden naisleski'
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en osuudet on esitetty paitsi ikdryhmittiiisesti myos avioliiton
solmimisvuoden mukaan, josta ilmenevtit erot eri wosikymmenillii aviolii-
ton solmineiden leskien vdlillii.

Ikiiryhmittiiisen ja avioliiton solmimisvuoden mukaiset kiiyriit osoittavat,
ettii joka kolmas piiiiasiassa ennen toista maailmansotaa avioitunut, les-
keksi jiiiidessddn jo elitkeikiiinen nainen oli tehnyt vain kotityotii aviolii-
tossa ollessaan. Kokonaan ty6std poisolleiden osuudet laskivat jo 1940- ja
1950-luvun avioliitoissa, leskeksi jiiiidessldn 45-64-vuotiailla naisilla.
1950-luwlla samoin kuin 1960-luvulla naimisiin menneistd naisista vain
kymmenesosa oli ollut koko avioliiton ajan kotona.

I tnnln1970- 1960-69 1950-59 1940-49 19{O

Laakan lk!

lku v. 1980

-34 35-44 45-5+ 55-6+ 65+

- Lcrkcn ik! -- Avioitumirvuori

Kuvio I I Avioliitossa pelkiistfl2in kotitydta tehneiden naisten osuudet
leskeytymisiiin ja avioliiton solmimiswoden mukaan

Selvin poikkeama verrattaessa ikiiryhmittiiistii kiyriiii avioliittovuotta
osoittavaan ndkyy 35-44-vuotiaiden ikdryhmd.ssd, josta vain kuusi pro-

20
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senttia oli ollut kotona koko avioliiton ajan, kun taas 1960-luvulla avioi-
tuneilla osuus oli hieman korkeampi. Ero johtuu siitd, ettd osa tiimdnikdi-
sistd naisista oli avioitunut 1950-luwn puolella, ja heistd llhes kaikki
olivat jo palanneet tyohon. 1970-luvulla avioituneilla pelkiistiiiin kotityo-
td tehneiden osuus nousee; ndillii naisilla oli myos eniten pieniii lapsia.

Ennen sotia avioituneiden naisleskien samoin kuin muidenkaan samaan
aikaan avioituneiden naisten mahdollisuudet ansiotyohon eivdt olleet ko-
vin hyvdt. Ndmii 'sotien ja pulan' sukupolveen kuuluvat naiset kohtasivat
nimensfi mukaisesti 1920-luvun lopulla talouspulan ja joukkotyottbmyy-
den (Karisto et al 1984, 67-68). Palkkatyon merkitys toimeentulon han'
kinnassa oli yleensdkin vdhiiisempi nykyiseen verrattuna, silld toisen maa-
ilmansodan pdiittyessii vield noin puolet ammatissa toimivasta viiestostd
tytiskenteli maa- ja metsdtaloudessa (Alestalo 1985, 103).

Jo teollisuuden varhaisaikoina naisten tyiiura tehtaissa jiii yleensd lyhyek-
si. Naimisiin mentydin tai viimeisteen lasten synnyttye he tavallisimmin
jattivat palkkatyon (Karisto et al 1984, l9). Teollistumiskehityksen myo-
tii alkoi my6s familistisen perhekdsityksen juurtuminen, joskin verraten
myohiiiin muihin Liinsi-Euroopan maihin verrattuna. Mies irtaantui ko-
din ulkopuoliseen tyoeliimAdn, kun koti alkoi sulkeutua naisten ja lasten
yksityiseksi maailmaksi. Ndin tapahtui erityisesti ylemmissii yhteiskunta-
luokissa sekii niissd v2iestoryhmissd, joissa miehen tydpanoksella pystyt-
tiin el2ittimddn koko perhe (Sulkunen 1989, 80-81).

1920-luvulla yleinen suhtautuminen naisten ansiotyohon muuttui kieltei-
seksi. Kodin ulkopuolinen ansiotyo niihtiin vieraaksi naisen perheenemdn-
tii- ja iiitiroolille ja tdmiin perusmallin rikkominen poikkeavuutena naisen
varsinaista kutsumustytltii vastaan. Tiim6 roolimuodostus oli teollistumi-
sen vakiintumisvaiheessa niin vahva ja sen ideologinen propagointi niin
hallitsevaa, ettii niimii seikat eiviit Irma Sulkusen (1989, 8l-82) mielestii
ole voineet olla jiittiimdttd jdlkeiiiin tyomarkkinoilla vielii nykyisinkin val'
litseviin sukupuolij akoihin ja naisten alipalkkauskiiytiintdtrn.

Yhteelte vaadittiin kotitalouden aseman tunnustamista uuden valtiolai'
toksen keskeisenii kansantaloudellisena elementtind ja toisaalta per-
heeneminndn ammattitaidon kohottamista emansipatoriseksi miellettyii
naisidentiteettie vastaavaksi. Kunnollisesti jiirjestettyjen kotitalouksien
viiitettiin sekii palauttavan jdrkkynyttii yhteiskuntarauhaa effe purkavan
sosiaalilainsdddiinnollisiii paineita (Sulkunen 1989, 82-83).
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Eri naispiirejd yhdistiivdksi iskulauseeksi nousi erityisesti 1930-luvulla
vaatimus'kotitalous kansantalouden osaksi'. Tuolloin myos sosiaalidemo-
kraattisten naisten oikeistosiipi asettui julkisesti tukemaan samaa teho-
kasta, uutteraa ja arvonsa tuntevaa perheenemiintdidentiteettiA, jota por-
varilliset naisasiajtirjestot ja erityisesti Marttaliike propagoivat. Monille
tyoliiisnaisille sellaiset yksityiset jiirjestdt kuin Marttaliitto ja naisasiayh-
distykset jlivdt vieraiksi; niiden niihtiin edustavan porvarillista aatemaail-
maa ja porvarillista valtiokoneistoa (Sulkunen 1989, 86). Poliittiset jiirjes-
tot ja muut yhdistykset eiviit olleet kuitenkaan ainoat perheen
keskeisyyttii ajaneet elimet, familistisen perhekiisityksen syntyyn oli myos
kirkolla keskeinen asema (Karjalainen 1990, I I l).

Toisen maailmansodan jtilkeen teollisuus alkoi laajemmin kehitty[ saman-
aikaisesti kun maatalousv[esttln miidrd vdheni romahdusmaisesti. Abso-
luuttisesti laskien ammatissa toimivan maatalousv[eston m[ir[ putosi
wosien I 950-75 viilillii kolmasosaan. Maatalousviieston miiiirdn vdhenty-
essil ja teollisuusvflestdn miiiriin lisdiintyessii mytis palveluelinkeinojen
piirissii tyoskentelevii vdestonosa kasvoi runsaasta puolesta miljoonasta
yli miljoonaan. Suomi tayallaan siirtyi suoraan agraariyhteiskunnasta pal-
veluelinkeinojen yhteiskuntaan (Karisto et al 1984, 79-S0).

Avioliiton aikana tytissii klyneet lesket

vield 1950-luwn jiilleenrakennuswosina voimakkaana eldneeltd perhe-
ideologialta mursi pohjaa paitsi rakennemuutos myos perinne, jonka mu-
kaan erityisesti maaseudun naiset ovat osallistuneet tyohdn miestensd rin-
nalla. Roolimalli 'uudelle' tytissd kiiyville naiselle saatiin tuotannollista
tydta tekeveste, suhteellisen itseniiiseste maalaisnaisesta (Haavio-Mannila
1986, l2l). Perheideologia korvattiin 1960-luwn yhteiskunnalliseen tilan-
teeseen paremmin sopivalla tasa-arvoideologialla. Tasa-arvoideorogian
kannattajien silmissii koti menetti entisen, porvarilliseksi arvostetun tehtii-
vinsii myos lasten kasvatusalustana. vastuuta siirrettiin yhteiskunnan
harteille, piiiviikoteihin ja kouluihin (Kolbe l99l).

olavi Riihinen (1990, 688) toteaa yhteiskunnan ja kulttuurin uudenai-
kaistumisen muuttaneen 1960-luvulta ldhtien suuresti keskeistenkin insti-
tuutioiden luonnetta. Uudenaikaistumisella on ollut seurauksia esimerkik-
si perheen toiminnoille ja luonteelle pelkiistiiiin naisten ansiotyon
yleistymisestd johtuen. Maaseudun emtinniit on luettu ammatissa toimi-
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viksi, joten ammatissa toimivuuden lisiiiintyminen ndkyy erityisesti pal'
kansaaja- ja yksiniiisyritdjeveest6ii tarkastellen. Jos maaseudun emiintifi
ei oteta huomioon, niin muissa perheissii, joissa oli molemmat vanhemmat
ja viihintliin yksi alle l8-vuotias lapsi, iiideisti vain neljiisosa oli wonna
1960 palkansaajia tai yrittiijiii, mutta vuonna 1975 jo 60 prosenttia.

Uudenaikaistuminen ja familistisen perhekdsityksen murtuminen kuvas-
tuvat jo 1940- ja 1950-luvuilla naimisiin menneiden, palkansaajaviiesttjtin
kuuluvien naisleskien keskimiiiirdisessd tyossiioloajassa avioliiton aikana.
Avioliiton aikana tyossii kdyneiden naisleskien keskimiiriiiset tyosseolo-
wodet ja tyostd poissaolovuodet ilmeneviit kuviosta 12. Ndiden yhteis'
miiiirii ilmaisee samalla avioliiton ikaryhmitteisen keston. Ellkeikiiisten,
65 wotta tiiyttdneiden laskennallisesti keskimiiiirin neljiin vuoden van-
huuseldkkeell[olo on erotettu katkoviivalla avioliiton kestoa osoittavasta
kiiyriistii.

Vuorlo

kcato

ElEkcik0 65 v.

30

v. 19EO

-J4 35-14 4tt-54 55-64 65+

Tyossiiolovuosien ja tyoste poissaolovuosien keskimiiirii
avioliiton aikana ty6ssd kflyneilld naisilla

Kuvio 12.
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Kaikista leskeksi jddneistii naisista 79 prosenttia kdvi avioliiton aikana
tyosse. Kun eliikeikiiiset olivat ehtineet olla tytissii keskimdiirin 24 wotta,
niin piiiiasiassa 1940-luwlla naimisiin menneiden, 'jiilleenrakennuksen ja
nousun' sukupolveen kuuluvien 55-64-wotiaiden ty6ura, jota oli aviolii-
ton aikana kertynyt 22 vnotta, ei jddnyt ttitii paljon lyhyemmiiksi. 1950-
luvulla avioituneet 45-54-vuotiaat olivat olleet tydssii keskimditrin l8
wotta. 'Suuren murroksen' sukupolvessa tyosseoloa oli kertynyt 35-44-
vuotiaille keskimd[rin l3 vuotta ja alle 35-vuotiaille kuusi vuotta.

Arvatenkin suuri osa 'jdlleenrakennuksen ja nousun' sukupolveen kuulu-
vista, 1940- ja l9S0-luvuilla naimisiin menneistd leskistii samoin kuin
'suuren murroksen' sukupolveen kuuluvista oli maalta kaupunkeihin
muuttaneita. Tiille loi maapertiii se, ettii laajeneva julkinen ja myos yksi-
tyinen palvelusektori tarvitsivat lisflii naistyovoimaa. Naisille avautui lu-
kuisasti tytipaikkoja terveyden- ja sosiaalihuollon samoin kuin koulutuk-
sen aloilla sekii alemman tason hallinnossa ja myyntityossd.

Niiiden alojen kasw ndkyy mytls alle 4S-vuotiaiden ja tdtii vanhempien
leskien ammattirakenteen eroissa (Hyrkkiinen 1988, 72). Alle 4S-vuotiais-
ta naisleskistii, jotka solmivat avioliiton 1960- ja 1970-luvuilla, yli puolet
ty6skenteli pdiiasiassa niiissd ammateissa, kun osuus heitd vanhemmissa
ikdryhmissd oli enintdiin kolmaosa.

Vaikka naisten ansiotyo on huomattavasti yleistynyt viime wosikym-
menillii, niin lasten- ja kodinhoito verottaa edelleen aktiivi-ikeisten nais-
ten potentiaalista tyossiioloaikaa. Nuortenkaan naisleskien tydssiioloajat
eivdt yll[ samanikiiisten miesleskien tasolle, kuten voi todeta kuviosta 13,
jossa keskimiidrdiset tyossiioloajat on esitetty osuutena avioliiton kestosta.
Tydssiioloajan osuus on eliikeikdisillii miehilllikin liihes 90 prosenttia ak-
tiivi-ikiiiin eli 65 ikiivuoteen rajatusta avioliiton kestosta. vanhemmilla
miesleskilld tyossdolon osuudet jiiiviit nuorempia alemmiksi liihinnd tyo-
kyvSrttdmyyseldkkeellii olemisen takia.

Ty6ssii kdyneiden naisten osuudet ovat luonnollisesti korkeammat kuin
kaikkia naisia koskevat, joihin sisdltyviit myos avioliiton aikana pelkiis-
ttiiin kotityotii tehneet naiset. Alle 3S-wotiaiden ikdryhmissd ilmenevii
ero tyossii kdyneiden ja kaikkien naisten osuuksien viililld selittyy sillii,
ette osa pienten lasten iiideistd ei ollut vielii ehtinyr palata tyohdn. Nuo-
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rimpien kotona olleiden tytrhdnpaluuta leskeytyminen ilmeisesti nopeutti,
silld suuri osa heistd hakeutui ansiotyohtin heti leskeksi jiinty[iin. Tytlssii
kflyneiden muita ikiiryhmiii korkeampi osuus (76 %) johtunee lapsettomi'
en avioliittojen yleisyydestd tdssii ikiiryhmdssii.

Kolkll
mhhrt

Trq..! oll..t
nol-t

Koikhlndrt

lk0 v.lBEO

-34 55-44 .i5-54 55-t4 t5+

Kuvio 13 Tyossdolon osuus avioliiton kestosta leskeksi jddneillii nai-
silla ja miehillii

Avioliiton kestoon suhteutetut tytlssiiolon osuudet eiv[t sen sijaan suuresti
eroa tytissii kdyneillii (73 %) ja kaikilla 35-44-vuotiailla naisilla (69 o/o).

Mytis tiitti vanhemmassa 45-54-wotiaiden ikdryhmdssi vastaava ero jee
pieneksi (osuudet 70 % ja 64 o/o). Erojen pienuus kuvastaa pelkdstddn ko'
titytite tehneiden naisten vdhdisyytti niiissii ikdryhmissii.

Kotitytin tekemisen yleisyys heijastuu 55-64-vuotiaiden ja eldkeikiiisten
nuorempia ikdryhmid pienemmisse tydsseolon osuuksissa. Tytiss[ kiiyneil'
lii, 55 vuotta teytteneillii osuus yltiiii p66lle 60 prosentin, mutta jiii huo-
mattavasti alemmaksi kaikkia 55-64-vuotiaita (51 o/o) ja eliikeikiiisid (43

7o) tarkastellen.

Taulukosta 13, jossa on esitetty avioliiton aikana tytrssii kiiyneiden nais'
ja miesleskien tytissdolovuosien jakaumat, kiiyvtit esille ikiiryhmittdiset ja
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myos sukupuolten vdliset erot tyduran pituudessa. Taulukon oikeasta lai-
dasta voi ndhdii, mikri oli keskimiiiiriiinen tytissiioloaika kussakin ikfiryh-
mdssd ja millaiset erot vallitsivat naisten ja miesten tyossioloajoissa vuo-
sissa mitattuna.

Osa vanhempiin ikiiryhmiin kuuluvista, 45 vuotta teytteneistii naisista oli
kdynyt tyossii varsin satunnaisesti, sill[ vajaalle viidesosalle tyossiioloai-
kaa oli kertynyt viihemmiin kuin kymmenen vuotta. Jos alle kymmenen
wotta tyossii kdyneisiin lasketaan mukaan ne naiset (kuvio I I siwlla 95),
jotka olivat kotona koko avioliiton ajan, niin el[keikiiisistii eli pdiasiassa
1930-luvuilla naimisiin menneistd naisista noin puolet oli ollut vain vdh[n
aikaa tyossd tai tehnyt pelkiistiiiin kotityote. Tiilla tavoin arvioitu osuus
on etupiidss[ 1940-luvulla avioliiton solmineiden 55-64-vuotiaiden koh-
dalla endd runsas kolmasosa ja 1950-luvulla avioituneiden 45-54-vuotiai
den kohdalla neljiisosa. Naisten tyossiik2iynti alkoi siis lisddntyii jo 1940-
luwn avioliitoissa.

Vajaa puolet 45-54-vuotiaista naisista oli sitii vastoin kiiynyt tyossd varsin
pitkriiin eli viihintiiiin 20 vuotta. Potentiaalista, leskeytymisen jiilkeistii
tyossioioaikaa heillii oli vielii jziljellii l0-20 vuotta. Ndiden etupeessa
1950-luvulla avioituneiden naisten tyoura tulee eldkeikddn mennessd
muodostumaan pitemmdksi kuin 1930-40-luvuilla naimisiin menneiden,
Ieskeksi jziridessdiin 55 wotta teytteneiden naisten. vain runsaalle nel-
jdsosalle 55-64-wotiaista ja noin 40 prosentille eliikeikiiisistd tyossiioloa
oli kertynyt vzihintddn 30 vuotta.

Tziyteen vanhuuseldkkeeseen vaaditaan 40 vuoden tyonteko. Tyoeliike-
jdrjestelmiin suhteellisesta nuoruudesta johtuen 40 vuoden eldkett[ kar-
tuttavaan tyossdoloaikaan yltdvdt vain nuorimmat lesket. Jos ajatellaan,
ettii eliikeikiiisten koko tydssiiolo olisi kartuttanut elekettd, niin viihintdiin
35 vuoteen olisi yltiinyt noin 40 prosenttia miehistii ja neljiisosa naisista.
Alhaiset osuudet heijastanevat sodanaikaisen tytistii poissaolon lisiiksi
myos monien maalta muuttaneiden ansiouran myohiiistii aloitusta.
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Taulukko 13. Tyossdoloajan pituus avioliiton aikana tyossii kiiyneillii
naisilla ja miehilll

Lesken lkii
v. 1980

Tyiissiiolovuodet aviolllton alkana KeskIr
tyii-
vuodet1-9 t0-L9 20-29 30-34 35-39 40-

z7.7.7.7.
Yht.

7,7.

35-44 v.
Nalset
lllehet

30
L7

5E
62

t2
2L

100 t2
t4

9
E100

45-54 v.
Naiset
lllehet

t6
1

37
t6

42
66

5 100
100

16, 1

241417

55-64 v.
Nalset
!tiehet

10 26
3

36
26

L7
4E

I 3
2

100
100

2213
31,01 20

65+ v.
Nalset
lllehet

1E 20 19
25

18
33

9 L6
19

100
100

24,2
32,80 3 20

5
t4

Kalkkl
Nalset
l{lehet

L6
2

30
L2

30
32

l3
32

6
E

100
100

20,9
2E19

Naisilla avioliiton aikaisen tytiuran kesto jdi keskimiidrin lyhyemmiiksi
kuin miehillii silld tavoin, ettii nuorimpien, 35-44-vuotiaiden naisten ja
miesten viilille muodostui eroa noin kaksi vuotta ja 45-54'wotiaiden viilil'
le kuusi vuotta. Leskeksi jidneiden naisten ja miesten viilinen ero oli 55-

64-wotiaiden seka etdkeikiiisten ryhmissii noin yhdeksiin wotta. Aviolii'
ton aikaisen tytiuran pituudessa ilmenevii ero 55-64'wotiaiden nais- ja
miesleskien velille vastaa sitd eroa, joka todettiin viiesttin vastaavan ikais-
ten naisten ja miesten tyourassa (vrt. Iuku 3.3.1).
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Nais- ja miesleskien tyossiioloaikojen keskim[iirdiset erot eivat kuvasta
niitd eroavuuksia, jotka vallitsisivat aviopuolisoiden v[lillii. Tiimd johtuu
siitii, ettd miesleskillii avioliiton kesto jAi naisleskifl noin kaksi vuotta ly-
hyemmdksi. Jos kysymys olisi ollut aviopuolisoista, niin miesten keski-
mdirdiset tybssloloajat olisivat olleet taulukossa esitettyjI parisen wotta
korkeammat ja naisten ikiiryhmittdin tarkastellut erot vastaavasti tdmiin
verran suuremmat miehiin verrattuna.

Kuvion l4 voi katsoa ilmentdviin avioliiton aikana tyossd kdyneiden nais-
leskien tyossdolon intensiteettiii. Kuviosta kdy esille, miten suuri osa eri-
ikiiisistd naisleskistd tyoskenteli avioliittoajasta suurimman osan eli viihin-
tddn 67 prosenttia sen kestosta, kuinka suuri osa noin puolet eli 33-66
prosenttia ja kuinka suuri osa alle 33 prosenttia eli vain vdhiin aikaa sen
kestosta.

Tytrdolon
cuul
oviollhon
kartodo

87-1001

J4-6rt

1-3Jt
lkE v.1 9EO

-J/t 55-4+ ,+5-54 55-C4 65+

Avioliiton kestoon suhteutettujen tyossdolon osuuksien ja-
kauma avioliiton aikana tyossd kiiyneillii naisilla

Kuvio 14.
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Ansiotyossii kiiyneiden naisten tyossIolo oli yleisesti ottaen ollut varsin
intensiivistd, sillii alle 55-vuotiaista naisleskistd noin kaksi kolmannesta
oli tehnyt tyotii suurimman osan avioliittoajasta. Kuviosta ei kdy esille se

seikka, ettd tiimdnikiiisistii naisista noin 40 prosentilla tyossAoloajan
osuus avioliiton kestosta nousi perdti yli 90 prosenttiin. Mytls vanhemmis-
ta, 55 wotta tiiyttlneistii naisista noin puolet oli kiiynyt tyoss2i suurim-
man osan avioliiton ajasta. Kaikista tybssii k?iyneistii naisista noin viides-
osan tytisseolo oli jiiiinyt varsin vfihiiiseksi eli alle 33 prosentin avioliiton
kestosta. Eldkeikiiisten ryhmiissii nditii vain viih[n aikaa tyoskennelleitd
oli suhteellisesti kaksinkertainen miidrii aktiivi'ikeisiin verrattuna.

Edeltdviissd tarkastelussa erottuivat selvlsti kaksi seikkaa: koko ajan vii-
hentynyt palkaton kotityti ja niiden naisten kasvava osuus, jotka olivat
tydssii suurimman osan avioliiton ajasta. Avioliitossa pelkiistiiiin palka'
tonta kotitytitii tehneiden suhteellinen mddri oli vuosikymmenten mittaan
v[hentynyt kahdella kolmanneksella. Leskeksi jiiiineiden naisten ty6sse-

kiiynti lisiiiintyi voimakkaasti jo 1950-luvun avioliitoissa. Muutos liihti
kuitenkin jo 1940-luvulla avioliiton solmineista. Naisleskien tybssiiolon
suhteellisen pitkiit kestot kuvastavat samalla tytiuran intensiivisyyttii.

Haavio-Mannila ja Jallinoja (1980, ll) ndkeviit naisten ansiotyollii olleen

merkitteven yhteyden myos perhe-el[miin muutokseen 1960-luvulla.
Naisleskien kohdalla tyossiikiiynnin muutoksen voi niihdd ilmentiiviin
myos perhemallien muutosta. Avioliitossa vain kotityote tehneiden nais-
ten perheissii noudatettiin perinteistii perhemallia, kun taas tydsse kiiynei'
den naisten perheet edustavat muuttuvaa perhemallia. Luvussa 5.2 selvi-
tetddn, oliko naisten tytrssiikiiynnin muutoksella ilmentymi6 myos
perheiden arkielimdssii, kotitoiden jakamisen alueella.

Seuraavissa luvuissa kiisitelliiin leskeksi jiiiineiden naisten ja mytis mies'
ten tydstii poissaoloja ja niiden syita. Tytlstii poissaolojen syyt paljastavat,
ettii lasten- ja kodinhoito oli nuorilla naisilla liihes ainoa tyduran keskeyt-
tdj6. Nuorilla lastenhoidon ja vanhemmilla taas sairauden aiheuttamia
katkoja lukuunottamatta naisten tytissiiolo jatkui yleensii koko avioliiton
ajan. Lastenhoitojaksot olivat eri-ikiiisten naisten, samoin kuin eri suku'
puolten, tyiissikdyntiii eniten erotteleva tekijd.



105

5.1.2
Tytistii poissaoloien kesto ia syyt

Leskiltii kysyttiin, miten monta wotta he olivat olleet poissa tyostii avio-
liiton aikana. Poissaolowosien miiiiriiii kysyttiin niiden syiden mukaan.
Leskien poissaoloista on ndin ollen tiedossa kokonaisaika vuoden tark-
kuudella kunkin syyn woksi, mutta poissaoloaika esimerkiksi lasten- tai
kodinhoidon takia koskee koko avioliiton aikaa, eikd eri poissaolojaksoja
ole mahdollista erotella toisistaan. Sama pdtee mytrs muihin syihin. Kos-
ka poissaoloja kysyttiin niin karkeasti kuin vuoden tarkkuudella, eivdt
esimerkiksi lyhyet iiitiyslomat tulleet haastattelussa esille, mikiili niiden
yhteismdiird jiii alle woden.

Aktiivi-ikeisistii naisista vain l4 prosenttia oli kiiynyt tyosse koko aviolii-
ton ajan siten arvioituna, ettd heillzi ei ollut viihintdiin woden mittaista
tyost[ poissaloa. Koko avioliiton ajan tyossii kiiyneitii oli eniten alle 45-
vuotiaissa naisissa, joista neljiisosalla ei ollut pitkid ty6std poissaoloja.

Liihes kahdella kolmasosalla aktiivi-ikdisistii miesleskistii ei ollut niin pit-
kid tydst[ poissaoloja avioliiton aikana, ettii niiden yhteismiidrii olisi ylit-
tiinyt yhden vuoden. Koko ajan tyossii kiiyneiden osuus vdheni kuitenkin
55-64-wotiaiden ikiiryhmissi kuvastaen tyokyvyttomyyseldkkeelle siirty-
misen yleistymistii tiissii ikiiryhmiissii.

Taulukko 14. Koko avioliiton ajan tytissd kiiyneiden osuudet leskeksi
jiidneistii naisista ja miehistd

Lesken ik6
v.1980

A11e 45 v.
45-54 v.
55-64 v.
Kaikki

Nais lesket
7"

Mies lesket
7"

26
18

7
L4

86
75
47
63
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Taulukossa l5 on esitetty yleisimpiii tytistii poissaolon syitd esittdneiden
naisten osuudet. Ne on laskettu koko ikdryhmistd, ei pelk[stiiin nditii
syit[ esitt[neistii. Leskeksi jiiineet ilmoittivat tytistii poissaoloilleen yleen-
sii vain yhden syyn. Jos tyostii poissaoloille oli ilmoitettu useampia syiti
kuin yksi, esimerkiksi lasten- ja kodinhoito sekd sairaus, niin silloin tdmd
henkilti sisfltyy kumpaakin syytd koskevaan osuuteen. Avioliiton aikana
pelkiistiiiin kotityotii tehneiden ja tyossii kiiyneiden naisten esittdmit syyt
poikkesivat hieman toisistaan, joten heiddn osuutensa on esitetty erikseen.

Taulukko 15. Yleisimpiii tyostii poissaolon syitii esittiineiden osuudet
avioliiton aikana tyossii kiiyneistii ja pelkiistiiiin kotityotii
tehneistd naisista

Lesken ikii
v. 1980
Ja toininta
avio liitos sa

AlIe 45 v.
Kotona
Tytissl

45-54 v.
Kotona
Tytissd

55-64 v
Kotona
Tytissd

28
4

2L
39

24

Yleisimmiit tyaista poissaoLon syyt

Lasten/ Sairaus/ Ei talou-
kodin- elEke dellista
hoito pakkoa

7"%%

87
63

73
69

7L
63

2
4

5
0

0
L4

5

Suurin osa avioliiton aikana pelkiistiiiin kotitytrtd tehneistii naisista il'
moitti tyostd poissaolon syyksi lasten- ja kodinhoidon. Neljiisosa 45-64-
vuotiaista naisista ilmoitti kotonaolon syyksi sen, ettei ansiotyossii kiiymi-
seen ollut taloudellista tarvetta. Nliiden perheiden tulotaso oli myos

keskim2iiiriiistii korkeampi puolison kuolemaa edeltdneend wonna.
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Avioliiton aikana tyossd kdyneistd, aktiivi-ikliisistii naisista kaksi kolmas-
osaa oli ollut vdhintiidn vuoden poissa tyostii lasten- tai kodinhoidon ta-
kia. Eliikeikdisillfl tyossiikflyneilld, jotka eivdt siszilly taulukkoon poissa-
olojen hankalan selvittemisen takia, tdmd osuus oti aktiivi-ikeisia
pienempi eli alle puolet. Aktiivi-ikeisiii pienempi osuus johtui ilmeisesti
osaksi siiti, ettii ellikeikiiiset olivat muita ikziryhmid useammin olleet ko-
konaan kotona. Siihen on saattanut vaikuttaa my<is se, ettii heiddn ty6s-
sdoloaikanaan puuttuivat perhepoliittiset tukitoimet ditiyslomineen. vasta
toisen maailmansodan jiilkeen eitiytte alettiin tukea esimerkiksi lapsilisien
ja kaikkiin eiteihin kohdistuvien ditiysawstusten muodossa (Karisto et al
1984,310).

Sairaus ja tyokyvyttomyys- tai muulla eliikkeellli oleminen korostuivat
tyostii poissaolon syinii enemmdn tyossii kiiyneillii kuin kotona olleilla
naisilla. Ty6ssii kiiyneitii naisia useammin edellii mainittuja syite esittivet
kuitenkin aktiivi-ikiiiset miehet. Kun ndiden syiden osuus oli 45-54-vuoti-
ailla naisilla l4 prosenttia, samanikdisilld miehilld osuus oli l6 prosenttia.
vanhemmassa, 55-64-vuotiaiden ikiiryhmdssii 39 prosenttia naisista ja 45
prosenttia miehistd mainitsi niiitii syitzi.

Tydssii kiiyneistd alle 45-vuotiaista naisista kuusi prosenttia mainitsi tyos-
tii poissaolon syyksi tytitttimyyden ja viisi prosenttia opiskelun. Miehet
olivat olleet suhteellisesti hieman useammin kuin naiset poissa ty6stii
opiskelun takia, tyottomyyttii taas miehillii oli esiintynyt naisia harvem-
min. Muutamat vanhempiin ikiiryhmiin kuuluvat naiset olivat jiiineet
pois tyostd ammatin raskauden tai hankalien ty6olojen takia. Vajaa puo-
let elekeikeisistil miehiste mainitsi tyostzi poissaolon syyksi taas sodassa-
olon.

Ty6ssii kriyneisiin naisiin verrattuna miesten keskimiiiiriiiset tyost[ poissa-
oloajat jdivlit melko lyhyiksi (taulukko l6). Alle 45-wotiaat naiset olivat
olleet 3,5 vuotta pitempiidn poissa tyosti kuin samanikdiset miehet, 55-
54-vuotiaiden ikdryhmiissd naisten ero miehiin verrattuna oli jo yli yhdek-
siin vuotta. Poissaoloaikojen erot johtuivat enimmdkseen lasten- ja kodin-
hoidon aiheuttamista urakatkoista, joita kisitelldzin seuraavassa luwssa.
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Taulukko 16. Tyostd poissaolon kesto avioliiton aikana tyossd kiiyneilld
naisilla ja miehillii

Lesken ikd
v. 1980

Keskin. tytistd poissaolo
avioliiton aikana

Naislesket Mieslesket

A1le 45 v
45-54 v.
55-64 v.

Sairaudesta, tytikyvytttimyydestii tai muusta elZikkeelliiolosta aiheutunei-
den tyostii poissaolojen erot eiviit olleet merkittavet nais' ja miesleskien
vdlillii. Poissaolot ko. syistd lisiiiintyiviit 55-64-wotiaiden ikiiryhmdssi,
jossa naiset olivat olleet ko. syiden takia poissa tydstii keskimiidrin 2,3

vuotta, miehet 2,4 vuolta. Mainitut keskimiidriiiset ajat koskevat kaikkia
avioliiton aikana tytissii kdyneitii. Niillii tyossd kiiyneilld, jotka ilmoitti-
vat vdhintddn vuoden kestdneit[ poissaoloja ko. syistii, kestot olivat kui'
tenkin pitemmiit: naisilla 5,8 vuotta ja miehillii 5,3 vuotta.

Sairaudesta tai elekkeelliiolosta johtuneiden poissaolojen kestoissa voi-
daan 55-65-vuotiailla huomata nousua eliikeikiiisiin, avioliiton aikana
tyossii kiiyneisiin n?ihden. Vertailu eldkeikiiisiin voitiin tehdii kuitenkin
vain laskennallisesti, sillii kaikki vanhuuseldkkeellii olevat eivdt mainin-
neet eldkkeelldoloa tai sen kestoa. Seuraavassa tarkastellaan niiden avio-
liiton aikana tytissd kdyneiden, 65 vuotta tdyttiineiden leskien poissaolo-
jen kestoja sairauden ja ty6kyvytttimyys- tai muulla eliikkeelliiolon takia,
jotka ilmoittivat nditii syitii. Leskien oletettiin siirtyneen vanhuusellkkeel-
le 65 vuoden iiissii. Kun haastateltujen ilmoittamasta poissaoloajasta vii-
hennetddn laskennallisesti saatu vanhuuseliikeaika, pitiiisi erotuksen ker-
toa, kuinka pitkiiiin he olivat aktiiviaikanaan olleet poissa tyostii
sairauden tai eliikkeelliolon takia.

v

4
8

t2

v

0
1
2

4
2
9

1
3
3
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Sairaudesta tai elakkeel16olosta
J ohtuva poissaolo aktiivi-aikana

EldkeikS,iset
nais lesket

Eldkeikdiset
uies lesket

Ilnoitettu poissaolo
sairauden tai elekkeelLd-
olon takia

Laskennallisesti saatu

916 v. 9,0 v.

i La le-- 4n,,

Tytistl poissaolo sairau-
den tai eIdkkee1l5o1on
takia ennen el6keik6d 3r0 v.

Ennen vanhuuseliikkeelle siirtymistidn naiset olivat laskelman perusteella
olleet keskimiiiirin neljii vuotta ja miehet kolme wotta poissa tybstii sai-
rauden tai elfikkeellfiolon takia. verrattaessa nditii kestoja 55-64-vuotiai-
den, vastaavia poissaoloja ilmoittaneiden kestoihin todetaan eldkeikdisten
miesten ja naisten poissaolojen olleen keskimddrin kaksi wotta lyhyempiii
kuin nuorempaan ikdryhmiidn kuuluvien.

Eliikeikiiiset lesket alkoivat siirtyd vanhuuseliikkeelle jo 1960-luvun lopus-
sa, joten vain osa heistii ehti kuulua vuonna 1973 voimaantulleiden osa-
tyokyvyttomyyseldkkeiden piiriin, joka kasvatti tyokyvyttomien osuutta
vdestostd. Myos tiiydelle tyokyvyttomyyseldkkeelle siirtyneiden maiirii li-
sdiintyi voimakkaasti 1970-luvun puoliviilin jiilkeen. Tytikyvyttomien
viiestdosuuden kasvun mydtii myos niiden kestot ovat pidentyneet kuvas-
taen yhii varhaisempaa eliikkeelle siirtymistii. Eliikkeiden kestoista ei ole
julkaistuja tilastoja kaikilta wosilta, mutta esimerkiksi wosien 1980-90
viililld tiiyden tydkyvyttdmyyseldkkeen keskimiiiiriiinen kesto kasvoi 55-
S9-wotiaiden ikdryhmdssii 5,0 vuodesta 6,7 vuoteen ja 60-64-vuotiaiden
ikiiryhmiissd 6,3 vuodesta 8,7 vuoteen (Tytieliikejlirjestelmlin tilastollinen
wosikirja, Osa I, 1980, 78; Tydeldkejiirjestelmdn tilastollinen vuosikirja,
Osa I, 1990, l0l).

4,0 v.
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s.1.3
Palkattomat lastenhoitoi aksot

Naisilla on perinteisesti ollut vastuu lastenhoidosta. Joissakin tapauksissa
lastenhoidon aiheuttamat urakatkot voivat johtaa pysyvddn ansiotason
laskuun, eikd myoskiiiln tytieliike kartu palkattomana lastenhoitoaikana.
Tdssii luwssa pyrkimyksenii on selvittiiii lastenhoidon aiheuttamien pal-

kattoman kotityon jaksojen pituuksia eri ikiiisill?i naisleskillii. Palkattomil'
la lastenhoitojaksoilla tarkoitetaan tdssii viihintddn vuoden pituisia jakso-
ja, joita leskill2i oli lasten- tai kodinhoidon takia.

Tarkastelua on hieman vaikeuttanut se seikka, ettii haastattelussa kysyt-
tiin tyostd poissaoloja 'lasten tai kodin hoidon' takia, nimenomaan tlssd
sanamuodossa. Selvityksessd on liihdetty siitii, ettei lastenhoitoa ole mah-
dollista erottaa muusta kotityostd ainakaan niillii vanhempiin ikiiryhmiin
kuuluvilla naisilla, jotka tekivet kotitytitti koko avioliiton ajan. Olihan las'
ten- tai kodinhoito heilld omasta tai lasten iiistd riippumatta yleisin tytistii
poissaolon syy. Niiin ollen palkattomien lastenhoitoiaksojen tarkastelu on

rajattu niihin naisiin, jotka krivivcit avioliiton aikana tytissd. Liihtokohta-
na on se olettamus, ettl tyost?i poissaolo johtui heillii ensisijaisesti lasten-
hoidosta.

Tarkastelua ei ole rajattu ainoastaan leskeytymisen ajankohdan lapsiper-
heisiin, vaan mukana ovat mytis entiset lapsiperheet. Lapsiperhe on tiissii
miiiiritelty luvussa 4.2.2 esitetyn mukaisesti. Avioliiton aikana tyttssii kiiy-
neet perheelliset naiset muodostavat 68 prosenttia kaikista leskeksi jiiii-
neistii naisista.

Avioliiton aikana tydssii kiiyneistd aktiivi-ikiiisistii naisista noin kahdella
kolmasosalla oli ollut vlhinttiiin vuoden kestiineitii lasten- tai kodinhoito-
jaksoja. Eliikeikiiisillfi oli ollut aktiivi-ikeisiii harvemmin urakatkoja, tyds-
sii kiiyneistii vain alle puolet ilmoitti poissaoloja lasten- tai kodinhoidon
takia. Toisaalta el[keikiiisten ryhmiissii oli nuorempia enemmdn niiti, jot'
ka eiviit kiiyneet lainkaan tytissii avioliiton aikana.

Suomalaisen perheen lapsilukua koskevassa tutkimuksessa todetaan avio-
Iiiton alkuwosina hankittujen lasten lukumtidriin olevan odotetusti yhtey'
dessti myds tyoss[oloon. Niille naisilla, jotka eivit olleet avioiduttaan teh'
neet ansiotytitii tai jotka olivat toimineet avustavina perheenjiisenind, oli
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enemmen lapsia kuin ansiotytihon osallistuneilla naisilla. Viihiten lapsia
oli syntynyt perheisiin, joissa ainakin toinen puolisoista lukeutui toimi-
henkiloihin tai opiskelijoihin (Riihinen et al 1980, 60).

Samoin niiden leskeksi jiidneiden naisten lapsiluku oli keskimiiiirin muita
pienempi, jotka olivat tyoskennelleet yhtejaksoisesti lastenhoitokatkoja pi-
tiimdttii (taulukko l7). Alle 45-vuotiaiden ikiiryhm[ssd myos vdhintiiiin
vuoden pituisen tyokatkon pitdneiden lapsiluku oli pienempi kuin koko
avioliiton ajan kotityotd tehneiden. Sen sijaan 45 vuotta tiiyttdneiden
lapsiluvussa ei juuri ollut eroa tyokatkoja pitineiden ja kotona olleiden
vdlillii. Eliikeikiiisillii, tyokatkoja pitdneillii se oli jopa kotona olleita suu-
rempi. Tydhon paluuta tai lastenhoidon jiilkeistd kotiin jiiimistd ei voi ai-
nakaan vanhemmissa ikdryhmissd selittfiii lasten lukumdiiriin eroilla.
Kaikenikliisten lasten lukuun sisziltyiviit my6s ne lapset, jotka eivdt endd
asuneet kotona.

Taulukko 17. Leskeksi jdiineiden naisten kaikenik[isten lasten keski-
miiiriiinen luku avioliiton aikaisen toiminnan ja lasten-
hoitokatkojen mukaan

KeskinS5rdinen lapsiluku avioliiton aikana

Lesken
ike
v.1980

Ty6ssd, kiiyneet: Kotity6td Kaikki
Ei lasten- 01i tehneet
hoito- katkoja
katkoJ a

A1le 45 v.
45-54 v.
55-64 v.
65+ v.

Nuoremmissa ikiiryhmissii toiminnan mukaiset erot ndkyvdt myos suur-
perheitten osuuksissa. Alle 45-vuotiaista, kotona olleista naisista ldhes 30
prosentilla oli leskeytymisen ajankohtana viihintiidn kolme alle l8-vuoti-
asta lasta. samanikiiisisti tytissd kiiyneistd vain alle kymmenesosalla oli

1
2
2
2

7
4
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4

9
9
1
9

1
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2

3
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ndin suuri perhe. AIle 45-wotiaiden, kotona olleiden naisten lapset olivat
myos muita nuorempia. Leskeytymistd seuranneena vuonna kolmasosalla
heistii oli alle 7-wotiaita lapsia, tybssii kdyneistii vain alle viidesosalla.

Samalla kun perheiden lapsiluku on pienentynyt, myos tyossd kiiyvien
naisten lastenhoitojaksot ovat lyhentyneet. Taulukossa l8 leskeksi jiiiinei'
den naisten lastenhoitojaksot on esitetty iklryhmittiiin suhteessa muihin
poissaoloihin samoin kuin avioliiton koko tyossdoloaikaan ja sen kestoon.
Muusta syystd kuin lasten- ja kodinhoidosta aiheutuneet poissaolot jiiiviit
kestoltaan lyhyiksi niihin verrattuna. Eliikeikiiisten kohdalla muissa pois-

saoloissa on huomioitu myos vanhuuseliikkeelli oleminen.

Taulukko 18. Tytissiioloaika avioliitossa, tyostii poissaoloaika lasten- ja
kodinhoidon seki muiden syiden takia ja avioliiton keski-
midriinen kesto avioliiton aikana tydsse kdyneilli naisil'
la

Lesken
ike
v. 1980

Al.le 35 v
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v.
65+ v.

Tytiss6-
oloaika

v

7r0
L2,7
L7 ,9
22,L
24,6

Lasten/
kodin-
hoito

v.

Muu poissa-
o1o Ja el?ik-
keel 16o1o

v.

Tytistd poissaoloaika Avioliiton
kesto

v

9r6
L7 ,9
26,8
34,7
44,6

0,4
or7
2rO
3r8

10 ,5

212
415
619
8r8
9r5

Lasten- ja kodinhoidosta johtuvat tytikatkot olivat lyhentyneet tasaisesti
siten, ette a[e 35-vuotiaiden ja eliikeikiiisten vitlinen ero oli supistunut yli
seitsemelle vuodella. Tosin alle 35 woden iiissi leskeksi jddneiden naisten
tytikatkojen lopullista kestoa ei voi arvioida, heistdhdn kolmasosa oli
haastatteluvuonna uudessa avio- tai avoliitossa, ja monet olivat kotona
hoitamassa uudessa liitossa syntyneitii lapsia. Keskimdiirdisen tytikatkon
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pituus oli 35-44-vuotiailla naisilla noin kaksi ja puoli wotta lyhyempi
kuin heitii vanhemmassa ikdryhm[ssI. On tietysti mahdollista, ettd ilman
leskeytymistii myos 35-44-wotiaiden tyokatkojen lopulliset kestot olisivat
muotoutuneet havaittua pidemmiksi.

Edellii mainitussa vuonna 1980 julkaistussa tutkimuksessa suomalaisen
perheen lapsiluwsta todetaan, ettd kun 'tilastojen mukaan nykyisin noin
80 % lapsista hankitaan jo alle 30-wotiaina, voidaan 30 vuotta ylittenei-
den naisten ikiiluokissa jo olettaa perheen viihitellen liihestyviin lopullista
kokoaan' (Riihinen et al 1980, 63). Tdmln perusteella p[iitellen lastenhoi
tojaksojen kestot eiviit olisi 35-44-wotiaiden naisten kohdalla kovin pal-
jon pidentyneet, vaikka leskeytymistri ei olisi tapahtunut.

Myos muissa maissa tyduran katkosten on todettu lyhentyneen. Esimer-
kiksi Iso-Britanniassa arvioidaan 1980-luvun kehityksen perusteella, ettd
nykyisin eidiksi tulevien kohorttien lastenhoitojakson pituudeksi tulee
keskimddrin seitsemdn vuotta. Jo 1970-luwlla niiden ditien mdiird kol-
minkertaistui, jotka palasivat tyiihtin viimeistiiiin yuoden kuluttua synny-
tykseste (Land 1987, 79).

Niillii leskeksi jiiiineillii naisilla, joilla oli viihintiiiin woden pituisia tyo-
katkoja lasten- ja kodinhoidon takia, niiden kestot olivat huomattavan
pitkiit kaikkiin ty6ssii kdyneisiin verrattuna. Kuviosta l5 niihdiiiin, ettd
eldkeikriisilld, 'sotien ja pulan' sukupolveen kuuluvilla naisilla lasten- ja
kodinhoito oli vienyt liihes l8 yuotta potentiaalisesta tyoajasta. 1940- ja
1950-luvuilla avioituneilla, 45-64-wotiailla'jdlleenrakennuksen ja nou-
sun'sukupolven naisilla lastenhoitoaika oli lyhentynyt 5-9 wodella eliike-
ikiiisiin naisiin verrattuna.

Jos lastenhoitoaika ajatellaan yhtiijaksoiseksi, niin my6hemmiillii vuosi-
kymmenillti avioituneet naiset olivat palanneet tyohtin edelliselld vuosi-
kymmenellii avioituneita nopeammin. Keskimdiiriiisessii lapsiluwssa ei ni-
mittdin ollut suurta eroa 45 wotta tiiyttiineiden kohorttien viilillii. Erot
tyointensiteetissd ndkyvdt myos koko avioliiton ajan kotona olleiden nais-
ten osuuden pienenemisenii.
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Lortcn-
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1 970- 1950-89 1950-59 1 9.10-49
onnon
191{)
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wori

Kuvio 15 Lasten- ja kodinhoitoaian keskimiiiiriiinen pituus leskeyty'
misiiin ja avioitumisvuoden mukaan niilld avioliiton aikana
tytissd kiiyneilld naisilla, joilla tytistd poissaolo ko. syyst[
kesti vehintliin vuoden

Viihintiidn vuoden pituisia tydkatkoja ilmoittaneiden naisten leskeyty-
misiin ja avioliiton solmimisvuoden mukaiset kliyriit kulkevat yleensii rin'
nakkain, mutta 35-44-vuotiailla ja 1960-luvulla avioituneilla tytikatkon
pituudessa on kahden woden ero. 1960-luvulla avioituneiden potentiaali'
sesta tyosseoloajasta lastenhoito oli vienyt noin viisi vttotta, 35-44-vuoti'
ailta seitsemdn vuotta. Osa 35-44-vuotiaista oli mennyt naimisiin jo 1950'

luvun puolella, ja he olivat olleet kotona pitempeen kuin 1960-luvulla
avioliiton solmineet. 'suuren murroksen'sukupolven edellisistii vuosikym'
meniste poikkeavat kiiytiinntrt niikyvht mytrs leskeksi jiiiineiden kohdalla.
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Lastenhoitoajan lyhentyminen tulee erityisen selvdsti esille, kun sen kesto-
ja tarkastellaan ikiiryhmittiiin perheen kaikenikiiisten lasten lukumiiiiriin
mukaan (taulukko l9). Kun perheessii oli yksi tai kaksi lasta, niin niillii
alle 45-vuotiailla naisilla, jotka olivat ilmoittaneet vdhintddn vuoden pi-
tuisia tyokatkoja, Iastenhoito oli vienyt potentiaalisesta tyossdoloajasta
noin kaksi yuotta lyhyemmiin ajan kuin 45-54-vuotiailla naisilla. Nuor-
ten leskien vertaaminen vanhempiin ei tosin anna oikeata kuvaa tyokat-
kojen eroista siitfi syystd, ettd nuorissa perheissii lapsiluku ei ollut viel6
vakiintunut leskeytymisen ajankohtana.

Piidasiassa 1950-luwilla avioituneet, 45-54-vuotiaat yhden tai kahden
lapsen didit olivat olleet kotona 2,5 vuotta lyhyemmiin ajan kuin heitii
vanhempaan ikiiryhmiiiin kuuluvat naiset. Niissd perheiss[, joissa lapsia
oli kolme tai useampia, 4l-S4-vuotiaiden tyokatko o[ jniinyt noin nelj6
wotta lyhyemmdksi kuin 55-64-vuotiailla naisilla. Selvin lapsiluwn mu-
kainen ero niikyykin siinfi, ettii ndmd 1950-luvulla avioituneet monen lap-
sen iiidit palasivat ty6htln nopeammin kuin 1940-luvulla avioituneet suur-
perheiden [idit.

Taulukko 19 Lasten- ja kodinhoitoajan keskimiiiriinen pituus kaiken-
ikiisten lasten lukumiiiiriin mukaan niilld leskeksi jlidneil-
ld naisilla, jotka kiiviviit tyossii avioliiton aikana ja joilla
tyokatkot ko. syystii kestiviit viihintddn woden

Lesken ikd
v. 1980

Lasten- Ja kodinhoitoajan
keskind5rd,inen pituus

1-2 lasta 3+ lasta

A1le 45 v.
45-54 v.
55-64 v.

Jallinoja (1983, 235) on tarkastellut kaupunkilaisiiitien tydhtin siirtymistii
viesttissti ja verrannut tytihtinpaluun ajankohtaa eri vuosikymmenilld en-
simmiiisen lapsensa synnyttiineiden naisten osalta. 1960-luvulla tiissii ta-

9,3 v.
11,5 v.
15 ,4 v.

4,7 v,
619 v.
9,4 v.
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pahtunut murros niikyy selviisti kuviosta 16, jossa on esitetty tybssii kiiy'
neiden kaupunkilaisnaisten osuudet ensimmdisen lapsen syntymdn
jiilkeisin?i vuosina.

Aideista ansiotvdsse
o/o
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20

l0

-t 4 89
I

Ensimmdisen
lapsen syn-
tymiiwosi

Vuosia ennen ja jiil-
keen ensimmiiisen laP
sen syntymen

Kuvio 16. Tyossii k[yvien ditien osuus kaikista perheellisistii kaupun'
kilaisdideistd ensimmiiisen lapsen syntymevuoden mukaan

Liihde: Jallinoja, Riitta: Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. Juva
1983,235.

Niistd viiestoii edustavista kaupunkilaisiiideistii, jotka saivat ensimmeisen
lapsensa 1940- tai 1950-luvuilla, noin kolmasosa oli tytissd woden kulut'
tua lapsen syntymeste. 1960- ja 1970-luvuilla osuus oli noussut jo runsaa-
seen puoleen. Kun heihin verrataan avioliiton aikana kaupungeissa asu'
neita naisleskiti, niin 1940- ja 195O-luvulla avioituneista noin neljiisosa ja

1960-luvulla avioituneista vajaa puolet oli palannut tytihdn melko pian

Ensimmdinen laPsi sYntY-.'
nyt wosina l9?r.74..".'/././
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lapsen syntymiin jdlkeen. HeillA lasten- ja kodinhoidon aiheuttama tyostti
poissaolo jdi vuotta lyhyemmliksi.

Tyohon palanneiden kaupunkilaisiiitien osuudet alkoivat vdestossd nousta
jo 1950-luwlla, vaikka kehitys ei ollut kovin suoraviivaista. Ensimmdisen
lapsensa 1960-luvulla saaneista naisista noin 80 prosenttia oli tyossii yh-
deksin woden kuluttua lapsen syntymeste. Niistii leskiviiestoon kuulu-
vista naisista, jotka avioituivat l960,luwlla, taas suhteellisesti yhtd moni
ilmoitti olleensa poissa tyostd enintiiAn yhdeksdn vuotta. Vain viidesosa
leskeksi jddneistit kaupunkilaisnaisista oli ollut kotona kymmenen vuotta
tai pitempddn. Kuviosta I I nehtiin, ette 1960-luvulla avioituneista nais-
leskistii vain joka kymmenes oli ollut koko avioliiton ajan kotona. Yli
kymmenen yuottakin kotona olleista osa ehti siis palata tyohon ennen les-
keksi jdiimistdiin.

Leskeksi jiiiineiden naisten vertailu viiesttitin jdd kuitenkin arvailun va-
raan, koska ei ole tietoa siitfi, millfi wosikymmenellfl ensimmdinen lapsi
syntyi. Myoskiiiin tybstii poissaolojen ajoittumista ei tiedet6. Lastenhoi-
tojaksojen lyhentynyt trendi on kuitenkin selvii sekii viiestoti ettii naisles-
kiii tarkastellen.

5.1.4
Tytissiiklynnin muuttuvat mallit

Myrdal ja Klein (1956, 27-41) erottivat naisten tyossiikiiynnissii 1950-lu-
vulla kolme mallia, jotka perustuivat englantilaisten, ranskalaisten, ruot-
salaisten ja amerikkalaisten naisten tilastolliseen tarkasteluun. Ensimmiii-
nen oli koulunkiiynnin ja naimisiinmenon vdlinen noin seitsemiistii
kymmeneen wotta kestiinyt tydjakso ja toinen naimattomien naisten
tybsstikdynti. Kolmas oli naimisissa olevien naisten tyohtrnpaluu 40 ike-
vuoden j?ilkeen.

Mikeli leskeksi jiilneiden naisten keskimiiiiriiisten tytisseolo- ja lastenho!
toaikojen perusteella tehdii2in yleistyksid, niin 65 vuotta tiiyttiineistii, elii-
keikiiisistii naisista kolmasosa oli noudattanut Myrdalin ja Kleinin kol-
matta mallia palatessaan tytihon oletettavasti 1950-luvun puoliviilissii
piidlle 40 woden ikdisinii ja noin parinkymmenen kotonaolovuoden jiil-
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keen. Kolmasosa n[istii 'sotien ja pulan' sukupolven naisista, jotka olivat
menneet naimisiin piiiiasiassa 1930-luvulla, ei kuitenkaan palannut tyo-
hon, vaan pysyi kotona koko avioliiton ajan.

Myrdalin ja Kleinin maileihin ei sisdltynyt sellaista tyonteon mallia, jossa

naimisissa olevat naiset olisivat yht[jaksoisesti tytiskennelleet koko aviolii-
ton ajan. Tiitii mallia oli kuitenkin noudattanut kolmasosa el[keikziisistfi
naisieskistii. Vaikka valtaosa heistii oli ollut pitkiiiin kotona lapsia hoita-
massa, jos yleensii palasi tyohon, niin koko avioliiton ajan tyoss[ kiiynei-
den osuus oli huomattavan korkea ottaen huomioon senkin, ettd naisten
ansiotyohtrn kohdistuvat asenteet eiviit 1930-luwn koti-ideologian mukai'
sesti olleet yleisesti myotdmieliset.

1940-luvulla avioituneet'jdlleenrakennuksen ja nousun' sukupolven naiset
ovat niin sanottujen suurten ikiluokkien synnyttdjiii. Hieman yli puolet
naisista noudatti mallia, jossa ansiotyohtin palattiin lasten vartuttua kou-
luikiiiin. 1950-luvun loppupuolella ja 1960-luwn alussa tyohon palanneet
naiset olivat olleet kotona perheen koosta riippuen 10-15 vuotta. Koko-
naan kotiin jiiiiminen oli viihemmiin yleistii kuin edellisell2i vuosikymme-
nell[ avioituneiden kohdalla.

Piiiiasiassa 1950-luvulla naimisiin menneiden, vuosina 1925-29 syntynei'
den amerikkalaisten naisten tyossdkiiynnissd erotetaan neljii erilaista mal-
lia. Myrdalin ja Kleinin esittfrmiii vastaavat mallit ovat perinteisen uran
malli, jossa naiset lopettavat ty6nteon mentydiin naimisiin, ia keskeyty'
neen uran malli, jossa tytihon palataan keski-iiissii. Niiiden lisdksi kohor-
tissa esiintyi myos uusia tyossiikiiynnin muotoja: katkonaisen uran malli
ja kaksoisuran malli. Edellistii noudattavat olivat valiUe kotona ja viilillii
tyossa. Kaksoisuran mallissa naisten tytinteko keskeytyi vain siksi aikaa,
kun perheeseen syntyi uusi lapsi. Tiimd ty6nteon muoto oli tavallista ylei-
sempi niillii naisilla, jotka olivat avioituneet hyvin nuorina ja joiden elii'
miiii leimasivat sosiaalisen deprivaation eri muodot (Elder & Rockwell
1976,36 ja 5l).

Katkonaisen uran ja kaksoisuran mallin toteutumista ei leskeksi jiiiineiden
naisten kohdalla voi tarkastella, koska ei ole tietoa tytiste poissaolojen

ajoittumisesta. 1950-luvulla avioituneilla naisilla perinteinen malli ei ollut
kuitenkaan endii yhti yleinen kuin aikaisemmin. Kun vielii 1940'luvulla
oli tapana, ettii kaupunkilaisiiidit hoitivat lapsensa itse, niin 1950'luvulla
naiset siirtyiviit aikaisempaa useammin ansiotytihtln. Raija Kinnunen
(1987, 47-48) huomauttaa, ette monille naimisiinmeno ja lasten syntymd



ll9

merkitsivet kuitenkin tydstii poisjddmistii. Lapset legitimoivat tytileisnais-
tenkin kotonaolon.

Leskeksi jddneistii, 1950-luvulla naimisiin menneistii 'jiilleenrakennuksen
ja nousun' sukupolven naisista vain kymmensosa ei palannut tyohon las-
ten vartuttua. Kahdella kolmasosalla naisista lasten- ja kodinhoitojakso
kesti perheen koosta riippuen 7-12 vuotta eli todenndkoisesti nuorimman
lapsen kouluikiiiin asti. 1960-luvulla ty6h6n palatessaan he eiviit olleet
vielti ehtineet keski-ikiiiin. Keskeytyneen uran malli alkoi korvautua entis-
tii yhtendisemmdn tyouran mallilla. Tyoh6npaluuta vauhdittivat myos
naisille avautuneet uudet tyomarkkinat.

Iso-Britanniassa, samoin kuin monissa muissa maissa, oli viel6 1960-lu-
vulla ja 1970-luvun alussakin tavallista, etti naisten ansiotyti loppui
avioitumiseen tai ensimmiiisen lapsen syntymeen. Asenteet korostivat voi-
makkaasti ditien ensisijaista velvollisuutta lastensa hoitamiseen, ja ansio-
tyossii kiiyminen sopi siihen huonosti. Nykyiidnkin pienten lasten iiidit
kiiyviit Iso-Britanniassa vdhemmiin tytrssii kuin monissa muissa maissa,
mutta suuntaus on Jane Lewis'in (1989, 598-599) mukaan kohti yhtenliis-
tii tyduraa, jonka keskeyttevet vain lyhyet lastenhoitojaksot.

Yhten[iseen tytiuraan pyrkimystii voidaan niihdii myos 1960-luvulla
avioituneilla, leskeksi jlidneillti naisilla, joista ldhes kaikki lapsia pitem-
pdiin hoitaneetkin palasivat tyohtin keskimiidrin noin seitsemiin yuoden
tauon jilkeen. Perheen kaikki lapset tuskin olivat ehtineet kouluikddn hei-
diin palatessaan tyohtin 1970-luvun alkupuolella. 1970-luvulla avioituneil-
la naisilla lasten lukumiidrd ei ollut vield vakiintunut, joten heiden poissa-
olonsa lastenhoidon takia jei keskimiidrin vain kolmen woden
mittaiseksi. 'Suuren murroksen' sukupolven naisilla oli my6s viihemmin
lapsia kuin heitii vanhemmilla naisilla, mikii sekin oli lyhentdnyt lasten-
hoitoon kiiytettyii aikaa.

Perinteinen tyossiikiiynnin malli, jossa ansiotyohtin ei palata eniiii aviolii-
ton aikana, vdheni leskeksi jiidneillii naisilla koko ajan. Naisten tytissii-
kiiynnissii oli enemmiin vaihtelua kuin mitii voi pddtelld mainituista kes-
kim[iirdisisti luvuista, mutta yleinen trendi oli se, ette lastenhoitoon
kdytetty aika oli voimakkaasti lyhentynyt, samalla kun perhekoko oli pie-
nentynyt. Oma merkityksensii on varmasti sillii, ettd asennoituminen
naisten ansiotyohon on muuttunut entiste tasa-arvoisemmaksi tytttijen li-
siiitntyneen koulutuksen ja naistyovoiman tarpeen mytitd. Toisaalta noin
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neljesosa naisista, 1930-luvulla avioituneista jopa kolmasosa, kiivi tai jou'
tui kiiymiiin koko avioliiton ajan tyossi yleisistfi asenteista ve[ttamatte.

1960- ja 1970-luvuilla avioituneiden naisten tyossdkdynti neytteisi osoitta-
van palkattomien lastenhoitojaksojen edelleen lyhentyvdn. Juikisen las-

tenhoitopolitiikan muuttuminen kotihoitoa suosivaksi saattaa kuitenkin
kiiiintii[ kehityksen piiinvastaiseksi siten, etti kaikille periaatteessa mah-
dolliset lastenhoitolomat pidentevat lastenhoidosta johtuvien tyokatkojen
kestoja.

5.1.5
Ansiotytissl kiymiseen liittyvlt tekiilt

Naisten ansiotytissii kiiymiseen vaikuttavista tekijtiistii tarkastellaan
muun muassa koulutusta, sekd perus- ettd ammattikoulutusta. Toisaalta
selvitetiiiin mytrs tekijtiitd, jotka ovat voineet ehkiiistii ansiotyohtin hakeu'
tumista kuten puolison korkea koulutusaste tai asuinpaikan syrjiiisyys.

Palkattoman kotityon tarkastelu on tutkimuksessa joko viilillisesti tai vii-
litttimiisti keskittynyt paljolti lastenhoidon aiheuttamiin tyokatkoihin.
Tiistii syystii ansiotytlssfl kiiymiseen liittyvien tekijoiden selvitys kohdistuu
niihin naisiin, joilla oli leskeytymisen aiankohtana tai sitri ennen lapsia las'
ten iiistci riippumatta. Tarkastelu ei koske vain avioliiton aikana tyossd

kiiyneitii naisia. Tytissiikiiyntid rajoittavien tekijoiden selvittdmiseksi on

viilttiimiittrntd sisdllyttiiii siihen myds avioliiton aikana pelkiistddn koti'
tytite tehneet naiset.

Lesken koulutus

Vdesttin koulutustaso, niin naisten kuin miesten, on noussut viime wosi
kymmenind. Kun yli l5-vuotiaasta vdesttista 13 prosenttia oli vuonna
l96l suorittanut kansakoulun jiilkeisen tutkinnon, niin osuus oli vuonna
1970 noussut neljiisosaan. Vuonna l98l jo 40 prosenttia viiesttistii oli suo'
rittanut kansakoulun tai peruskoulun jiilkeisen tutkinnon. Yleissivistiiviin
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koulutuksen taso on naisilla miehiii korkeampi, miehiltd taas ammatillisen
koulutuksen taso on korkeampi kuin naisilla (Naisten asema 1984, 4l).

195O-luvulta liihtien tyttojen osuus on ollut ylioppilastutkinnon suoritta-
neista suurempi kuin poikien osuus. Vaikka tytbt ovat suorittaneet yliop-
pilastutkinnon poikia yleisemmin, he eivdt kuitenkaan aikaisemmin siirty-
neet korkeakouluihin samassa suhteessa. Niiin oli asianlaita etenkin
195O-luvulla, jolloin naiset myos keskeyttivet opintonsa miehiii yleisem-
min. 1960- ja 1970-luwilla naisten osuus korkeakouluopiskelijoista on
kuitenkin ollut suunnilleen sama kuin loppututkinnon suorittaneista eli
noin puolet (Jallinoja 1985b, 269).

Yleinen koulutustason nousu niikyi mytls 'suuren murroksen' sukupolveen
kuuluvilla, leskeksi jddneilla naisilla. AIle 3S-vuotiaista naisista yli 40 pro-
senttia oli kdynyt keskikoulun tai suorittanut ylioppilastutkinnon, 35-44-
vuotiaista liihes 30 prosenttia. Sen sijaan 45-64-vuotiaista vain kymme-
nesosa oli k2iynyt vdhintddn keskikoulun ja 65 vuotta teyrteneistd eniiii
seitsemdn prosenttia.

Avioliiton kestoon suhteutettu ty6ssiiolon osuus oli kansakoulun kdyneillii
naisilla pienempi kuin keskikoulun kiiyneilld tai ylioppilastutkinnon suo-
rittaneilla (kuvio l7). Merkittivin ero ilmenee nuorimmassa ikiiryhmiissii,
jossa vihintiiiin keskikoulun kdyneillii osuus oli noin 70 prosenttia, mutta
kansakoulun kiiyneillii se jdi 50 prosenttiin. Ero heijastanee osaltaan tyo-
hon palaamisen nopeutta lasten syntymen jiilkeen. Peruskoulutuksen mu-
kainen ero oli pienempi 45-64-wotiailla kuin tiitii nuoremmilla naisilla.

Naisten tyossdkdynnin lisiiiintyminen ndkyy 35-54-vuotiaiden ikiryhmissii
sillii tavoin, ettii niiiden piidasiassa 1950- ja 1960-luvuilla avioituneiden
ryhmissii tydssdkiiynnin osuus oii pelkiin kansakoulun kdyneilldkin kor-
keampi kuin 1940-luvulla avioituneilla 55-64-vuotiailla, jotka olivat kiiy-
neet keskikoulun tai suorittaneet ylioppilastutkinnon.
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Kuvio 17 Tytissdolon osuus avioliiton kestosta niiden naisleskien pe'
ruskoulutuksen mukaan, joilla oli lapsia

Myos muissa tutkimuksissa naisten tytikatkojen pituuden on todettu ole-

van yhteydesse naisten koulutustasoon. Esimerkiksi vuosina 1978-79 suo'

ritetun lasten kotihoidon tuen kokeilun yhteydessl selvitettiin pienten las-

ten eitien valintamahdollisuuksia ansiotyon ja kotiin jiiiimisen valille'
Tutkimuksessa tarkasteltiin iiidin tybhon palaamisen ja mytis kotiin j[ii'
misen syitii flitiysloman jiilkeen. Perheeniiidin koulutuksella oli selve yh-
teys ansiotyohtln palaamiseen. Mitii korkeampi peruskoulutus, site toden-
nikoisemmin eidit palasivat tyohtin (Siintti & Husa l98l' 23).

Leskeksi jiiiineistii naisista va:aat 20 prosenttia oli suorittanut tutkinnon
jossakin oppilaitoksessa, joko ammattikoulussa, opistossa tai korkea-

koulussa. Taulukon 20 perusteella ammattikoulutuksella oli merkitystii
sen kannalta, muodostuiko avioliiton aikainen ty6ura yhteniiiseksi vai
keskeytyikti se lastenhoiden takia. Jossakin oppilaitoksessa ammatillisen
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tutkinnon suorittaneiden osuudet on esitetty erikseen koko avioliiton ajan
tyossi kiiyneillii, tyokatkoja pitdneillii ja avioliiton aikana pelkdstiiiin ko-
tityote tehneilld naisilla.

Taulukko 20. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuudet avioliiton
aikaisen toiminnan mukaan niistd naisleskistd, joilla oli
lapsia

Anuatillisen tutkinnon suorittaneiden
osuus avioliiton aikana

Lesken ikd
v. 1980

AlIe 45 v
45-64 v.

Tytissd kdyneet:
Ei lasten- 01i
hoito- katkoJa
katkoJ a

%%
42
33

34
15

Kotitytitd Kaikki
tehneet

%

11 34
187

7"

Suhteellisesti eniten ammatillisen tutkinnon suorittaneita oli niissii naisis-
sa, jotka olivat kiiyneet yhtiijaksoisesti tyossd. Alle 45-vuotiaista vajaalla
puolella oli ammattikoulutusta. Samanikiiisistd tytikatkoja pit[neistii am-
matillista koulutusta oli saanut kolmasosa. Koulutustason tarkemmassa
selvityksessii ilmeni, ettii yht[jaksoisesti ty6ss2i k]iyneistii tiimiinikdisistd
neljiisosalla oli vdhintiiin opistotasoinen koulutus, tytikatkoja pit:ineillii
sen sijaan harvemmin eli vajaalla viidesosalla.

Yhtiijaksoisesti tyoskennelleistd 45-64-vuotiaista kolmasosa oli saanut am-
matillista koulutusta, tyokatkoja pitiineillii osuus jiii puolta pienemmiiksi.
Yhtiijaksoisesti tytiskennelleistii naisista vajaalla viidesosalla oli vihintdiin
opistotasoinen koulutus, tyokatkoja piteneiste vain muutamalla prosentil-
la.

Koko avioliiton ajan kotona olleista, alle 45-wotiaista naisista ammatillis-
ta koulutusta oli vain kymmenesosalla, heitii vanhemmista naisista vield
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harvemmalla. Ammattikoulu oli korkein koulutustaso sek[ nuoremmilla
ettl vanhemmilla kotona olleilla naisilla.

Lastenhoidosta johtuvien tyokatkojen pituuksia koskeva ruotsalainen tut-
kimus osoittaa samoin, ettii iiidin kotiin jiiiiminen ensimmiiisen lapsen
syntymdn jlilkeen riippuu voimakkaasti naisten koulutustasosta. Kor'
keasti koulutetetut naiset olivat yleensd jo palanneet tyohon siind vaihees-

sa, kun lapsi tiiytti woden (Bernhardt 1988, 122). Myos Ruotsin tasa'ar-
vokomitean raportissa painotettiin siti, ettii halu jiiiidii kotiin lapsia
hoitamaan liittyi yleensii iiidin viihiiiseen koulutukseen (lngelstam [98],
310).

1970-luvulla Neuvostoliitossa tehdyn tutkimuksen mukaan vain kuusi
prosenttia iiideistii ei halunnut palata woden mittaisen Ziitiysloman jiil-
keen takaisin tytihtin, vaan aikoi hoitaa lapsensa itse kolmivuotiaaksi asti.
Sielliikin tyohonpaluun todettiin olevan selviisti yhteydessii iiitien koulu-
tustasoon, sillii parhaiten koulutetut naiset palasivat ditiyslomalta muita
nopeammin (Katkova 1982, 231-232).

Puolison koulutus

Lahtokohtana edesmenneiden puolisoiden koulutuksen tarkastelulle on se,

ettii koulutus heijastaa karkeasti mytis perheen taloudellista asemaa ja

ette tesse mielessii sillii voi olla merkitystd naisten ansiotyossii kiiymiseen
tai kotonaoloon. Taulukosta 21, jossa on esitetty ammatillisen tutkinnon
jossakin oppilaitoksessa suorittaneiden aviomiesten osuudet, voi todeta
puolisoiden saaneen ammatillista koulutusta leskeksi jiidneit2i naisia ylei'
semmin. Alle 45-vuotiaiden naisten aviomiehistii vajaa puolet ia 45-64'
vuotiaiden naisten miehistii neljdsosa oli suorittanut ammatillisen tutkin-
non. Leskeksi jitiineillii naisilla vastaavat osuudet jiiiviit kolmasosaan ja

vajaaseen viidesosaan.
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Taulukko 21. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden aviomiesten osuus
niiden naisleskien avioliiton aikaisen toiminnan mukaan,
joilla oli lapsia

AnnatiLlisen tutkinnon suorittaneiden avio-
miesten osuus naisleskien toininnan nukaan

Lesken ik5
v. 1980

AIIe 45 v.
45'64 v.

Tytissd kiiyneet:
Ei lasten- 01i
hoito- katkoJa
katkoj a

%7"
42
24

Kotitytitd
tehneet

7"

Kaikki

%

43
23

40
31

42
25

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden aviomiesten osuuksissa ei juuri ol-
lut eroa, kun tarkastellaan alle 4S-vuotiaana leskeksi jiiiineitd naisia.
Nuorempien naisten avioliiton aikainen toiminta ei ndyttiinyt siis riippu-
van puolison koulutuksesta. Tarkempi selvitys osoitti tosin, ettd lastenhoi-
tokatkoja pitineiden naisten aviomiehet olivat muita hieman usemmin
suorittaneet korkeakoulututkinnon.

Avioliiton aikana pelkiistdiin kotityotii tehneiden, 45-64-vuotiaiden nais-
ten aviomiehilki oli suhteellisesti useammin oppilaitoksessa suoritettu tut-
kinto kuin tyossii kiiyneiden naisten puolisoilla. Kotityotii tehneiden nais-
ten puolisoista vajaalla viidesosalla oli viihint[dn opistotasoinen tutkinto
ja seitsemdllti prosentilla korkeakoulututkinto, kun muissa ryhmissii am-
matillisen tutkinnon suorittaneiden miesten osuudet jdivdt alle neljiisosan.

Myos aviomiesten palkkatulojen tarkastelu osoitti, ette koko vuoden tyos-
sii olleiden miesten bruttomdtiritiset ansiot olivat vuonna 1979 korkeim-
mat niissii perheissii, joissa vaimo ollut koko avioliiton ajan kotona. Per-
heen taloudelllisen aseman vaikutus ilmenee myos siini, ettii kotona
olleista, 45 vuotta teytteneiste naisista neljdsosa ilmoitti tydste poissaolon
syyksi sen, ettei tyohonmenoon ollut taloudellista tarvetta (vrt. taulukko
I 5).
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Haavio-Mannilan (1990, 447) mielestd naimisissa olevien naisten elimiin-
tavan selittdminen aviomiehen ammatin, koulutuksen tai tulojen avulla ei

ole Suomessa tarkoituksenmukaista. Naiset eivdt endii liity yhteisoon piiii-
asiassa perheensd, vaan omien ominaisuuksiensa viilityksellii. Perheeseen
ja tyoeliimiiiin liittyviit keytteytymismallit heijastavat naisilla ennen kaik-
kea heidiin omia voimavarojaan, eiviit puolison aseman mukaan miiiiriiy-
tyviii resursseja. Asian voi todeta olevan ndin mytis nuorimpien leskeksi
jiiiineiden naisten kohdalla, mutta vanhempien naisten tyossekeyntiii mie'
hen hyvii tulotaso n[ytti selvilsti vdhentiineen.

Asuinpaikka

Leskiperheiden asuinpaikan mukainen tarkastelu liittyy niiden tekijoiden
selvittimiseen, jotka olivat mahdollisesti hankaloittaneet leskeksi jiidnei-
den naisten ansiotyohon hakeutumista avioliiton aikana. Maalaiskunnis-
sa asuneilla tyossdolon osuus avioliiton kestosta oli odotetusti pienempi
kuin kaupungeissa asuneilla. Maaseudulla asuneille, palkansaajav[estotrn
kuuluville naisille esimerkiksi lastenhoidon jiirjestiiminen tuotti aikaisem-
min vaikeuksia kunnallisten piiiviihoitoj iirjestelyjen puuttuessa.

Kuvion 18 mukainen tarkastelu on tehty sillii perusteella, asuiko perhe
vuonna 1979 eli vuotta ennen puolison kuolemaa kaupungissa vai maa'
laiskunnassa. Koska ei ole tietoa perheen muutoista avioliiton aikana, ku-
vion informaatio on ldhinnii suuntaa attava.

Huomattavin ero avioliiton aikaisen tyossiiolon osuuksissa tulee esille alle
45-vuotiaiden naisten kohdalla. Kaupunkilaisnaiset olivat kdyneet tybssii
liihes 70 prosenttia avioliiton kestosta, maaseudun naiset vain noin puolet
sen kestosta. Erilaiset tytissiikiiynnin osuudet kuvastavat samalla tytihon-
paluun nopeuden riippuvuutta asuinpaikkakunnan tydmahdollisuuksista
ja piiivdhoitojiirjestelyistd. Kaupungeissa asuneilla 45-64-vuotiailla naisil-
la tyossiiolon osuus oli noin kymmenen prosenttia korkeampi kuin maa'
laiskunnissa asuneilla. Eldkeikiiisten kohdalla, joilla avioliiton kesto huo'
mioitiin eldkeikiidn asti, ero maalaiskuntien ja kaupunkilaisnaisten viilillii
jii varsin pieneksi.
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Kuvio 18. Ty6ssiiolon osuus avioliiton kestosta niiden naisleskien
asuinpaikan mukaan, joilla oli lapsia

Ikdryhmittiiiset erot kertovat osaltaan paitsi asuinpaikan vaikutuksesta,
myos maaseudulla asuneiden naisten ansiotytin yleistymisestii. Maalais-
kunnissa asuneilla 45-54-vuotiailla, jotka avioituivat piilasiassa 1950-lu-
wlla, tyossdolon osuus nousi yhtd korkeaksi kuin 1940-luvulla avioitu-
neilla kaupunkilaisnaisilla. 1940-luwlla avioituneilla maaseudun naisilla,
jotka jiiv[t leskeksi 55-64-wotiaina, tyossdolon osuus oli taas korkeampi
kuin 1930-luvulla avioituneilla kaupunkilaisnaisilla. Maalaiskunnissa asu-
neet naiset ylsivdt suunnilleen samaan tytissiiolon osuuteen kuin avioliiton
edellisellii vuosikymmenelld solmineet kaupunkilaisnaiset.

voisi olettaa, ettd naisten tyossrktiynnissd olisi eroja mytis Etelii-Suomes-
sa ja ltii- tai Pohjois-Suomessa asuvien naisten vlililld. Kun Etelti-
Suomeksi katsottiin Uudenmaan, Turun ja Porin, Hiimeen sekii Kymen
liidnit ja Itii- ja Pohjois-Suomeksi taas Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun

------ tt_r__
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ja Lapin liiiinit, niin eroja ilmeni ainoastaan alle 45'wotiaiden naisten v6'
rue. Etelii-Suomessa asuvilla naisilla tyossdkdynnin osuus avioliiton kes-
tosta oli yli 60 prosenttia, Itii- ja Pohjois-suomessa asuvilla 50 prosenttia.
Titi vanhempien naisten tytiss[kiiynnissii ei ollut maantieteellisii eroja.

Perherakenne

Lastenhoitojaksojen pituuksia selvitettiiessii todettiin, ettd keskimdiriiises-
ti pienin lapsiluku oli niillii naisilla, jotka olivat tytiskennelleet yhtejaksoi-
sesti koko avioliiton ajan. Kuviossa 19 tytissiiolon osuutta avioliiton kes-
tosta tarkastellaan perheen alle l8-vuotiaiden lasten lukumiiAriin mukaan
vuonna 1979 eli wotta ennen leskeytymistii. Sen mukaan yhden alaikiii-
sen lapsen didit olivat kiiyneet yleisemmin tytissii kuin kahden tai useam'
man lapsen iiidit.

I

I ololkllna

2 + dolkdd!
lorto
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Tytissiiolon osuus avioliiton kestosta leskeksi jiiiineiden
naisten alle l8-vuotiaiden lasten lukumiiiiriin mukaan

Kuvio 19.
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Alle 35-vuotiaiden naisten tyossdolossa ei ollut alaikdisten lasten luku-
mddriin mukaan yhtii paljon eroa kuin vanhempien ikiiryhmien vdlilld.
Nuorissa perheissii lapset olivat viell pienia, eiviitkii monet iiidit olleet
vield ehtineet palata tyohon leskeksi jfiitdessiiiin. Alle 3S-vuotiaiden viili-
nen ero merkitsee ajallisesti siti, ettii yhden lapsen didit olivat olleet noin
vuoden pitempddn tytissd kuin useamman lapsen iidit. vastaava ero oli
35-44-wotiaiden naisten vflli[ii noin 1,5 wotta ja 45-54-vuotiaiden viilillii
vajaal kaksi vuotta.

Kun naisten tyossiikiiyntid verrataan perheen kaikenikdisten lasten luku-
mii[riin mukaan kuviossa 20, niin korkeimman tydssiiolon osuuden saa-
vuttavat alle 45-vuotiaat yhden tai kahden lapsen eidit (69%). sen sijaan
kolmen tai useamman lapsen iiideilld osuus jiii tdtd selvdsti alemmaksi
(46%). Lasten lukumiidrdn kasvaessa naisten tyossiikiiynti vdheni myos
vanhemmissa ikiiryhmissii.

I
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Tyosslolon osuus avioliiton kestosta leskeksi jiiiineiden
naisten kaikenikdisten lasten lukumtiiiriin mukaan

t5tsst

--""

Kuvio 20.
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Ansiotytin yleistyminen tulee 45-54-wotiaiden, piiiiasiassa 195O-luvulla
avioituneiden naisten kohdalla esille siten, ettii tyossiiolon osuus oli kol'
men tai useamman lapsen iiideillii suunnilleen yhtii korkea kuin niilll 55'
64 vuotiailla yhden tai kahden lapsen iiideilld, jotka olivat solmineet avio-

liiton piidasiassa 1940-luwlla. 'Jiilleenrakennuksen ja nousun'
sukupolveen kuuluvilla 45-64-wotiailla naisilla, jotka olivat hoitaneet kol-
mea tai tai useampaa lasta, tyosssdoloaika jiii ajallisesti 3-4 wotta lyhy-
emmdksi kuin yhden tai kahden lapsen iiitien. Eliikeikiiisille, suurten per'

heitten iiideille oli aktiivi-iiissi kertynyt noin viisi vuotta viihemmiin
tytissiioloaikaa kuin yhden tai kahden lapsen iiideille.

Leskeksi jiidneiden naisten tyossiikdyntiin vaikuttavista tekijtiistfl koulu-
tustason merkitys korostui ehkd eniten. Naiset kiviviit avioliiton aikana

sitd yleisemmin tytissii, mitii parempi perus- ja ammattikoulutus heillii oli.
Site vastoin puolison koulutuksella, jonka voi katsoa jossain miiiirin hei'
jastavan mytis puolison sosiaalista asemaa, ei ollut erityisempiiii merkitys-
tii nuorempien naisten ansiotybssii kiiymiseen. Sitii enemmdn sen yleisyyt-
tii ndyttiviit tarkastelluista tekijtiistii seeteleven lasten ik[, perhekoko ja

kaupungissa asuminen.

5.2
Kotittiiden iakaminen ennen leskeytymist6

s.2.1
Kotittiiden muutokset

Ajankiiyttotutkimusten mukaan kotittiille on ominaista se, etti ne ovat
sukupuolen mukaan eriytyneitii: miehet tekeviit kotonakin eri ttiitii kuin
naiset. Toinen oleellinen piirre on se, etti naiset tekevdt niitd enemmiin

kuin miehet (vrt. 3.2.1). Kotittiiden tasa-arvoisempaa jakoa on vaadittu
sen tehden, ettd ne jakautuvat epiitasaisesti silloinkin, kun vaimo kiiy
tytissii kodin ulkopuolella. Tiissii luvussa tarkastellaan kotit6iden jaka'

mista leskeksi jdiineiden perheissi ennen puolison kuolemaa. Tarkastelul'
la pyritiiiin selvittdmiiiin, oliko eri-ikiiisten leskien vemle joitakin eroja
perheen sisdisen tyonjaon suhteen.
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Kotit6inzi tutkimuksessa tarkastellaan kaupassakdyntid, ruuanlaittoa, as-
tiainpesua, siivousta, pyykinpesua, korjausten tekemistii ja lastenhoitoa.
Viimeksi mainittua kiisitelliiiin erikseen, koska sitii esiintyi yleensii vain
nuorissa perheissii. Leskien perheissii erilaiset kotiaskareet hoidettiin
yleensd omin voimin. Vierasta apua kdytettiin vdhdisessii miiiirin siivouk-
sessa, pyykinpesussa ja kodin korjauksissa.

Haastatelluilta kysyttiin, kenen vastuulla kotityot pddasiassa olivat ennen
puolison kuolemaa. Koska kodin- ja lastenhoito on perinteisesti ollut nais-
ten vastuulla, perheen tyonjaon muutoksia kuvataan etupddssd miesten
osallistumisen kannalta. Taulukossa 22 on esitetty kuitenkin ensin niiden
nais- ja miesleskien osuudet, joiden mielestd kotityot olivat ldhinnd vai-
mon vastuulla. Leskien vastauksia on verrattu Suomen Gallupin vdestod
edustavaan, Haavio-Mannilan analysoimaan aineistoon vuodelta 1977.
Koska leskeytymisvuosi oli 1980, myos leskeksi jiilineiden vastaukset
edustavat samaa ajankohtaa.

Vertailututkimuksessa kotitoiden jakamista kysyttiin yksityiskohtaisem-
min kuin leskiltii. Esimerkiksi ruuanlaitossa ensimmdinen prosenttiluku
tarkoittaa aamuaterian ja jiilkimmziinen p[ivzillisen valmistamista. Siivo-
uksessa ensiksi mainittu prosenttiluku tarkoittaa viikkosiivousta ja jelkim-
miiinen piiivittdistii siivousta (Haavio-Mannila 1980, 186).

Naisleskien vastausten perusteella neytteisi siltii, ettd kotityot olivat
useammin vaimon vastuulla kuin vertailututkimuksessa. Erot johtunevat
vastaajien erilaisesta ikdrakenteesta. Leskien ikdrakenne oli vdestod van-
hempi, joten perinteinen, sukupuolen mukainen tydnjako korostui heidiin
vastauksissaan enemmdn.

Miesleskien vastauksista taas voisi paateue, ettii kotityot olivat harvem-
min vaimon vastuulla kuin vdestossil keskimiidrin. Kiinnostavaa vastauk-
sissa on se, ettd leskeksi jiiiineiden naisten ja miesten perheissii neytteisi
vallinneen aivan erilainen tyonjako. vastausten perusteella vaimon vastuu
oli leskeksi jiiiineiden miesten perheissd ollut veheisempi kuin naisleskien
perheissii. ottaen huomioon miesleskien ikiirakenteen, joka oli leskeksi
jdtineitai naisia vanhempi, asia ei liene ollut aivan nein.
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Taulukko 22. Niiden vastaajien osuudet, joiden mielestii kotityot olivat
piidasiassa vaimon vastuulla

VastaaJina naiset
Lesket Vdestd

%%

Vastaajina uiehet
Lesket Vdestti

7" 7"

Ruokaostokset
Ruuanlaitto
Astianpesu
Siivous
KorJ aukset

64
85
81
74
L2

61
77 -83
70
67 -78

8

39
68
59
47

4

50
67-75
6,0
57 -68

4

Vertailututkimuksen miehet ja naiset kuuluivat samoihin perheisiin, mut'
ta vastausten suunta on sama kuin leskeksi jiiiineiln. Mytis vertailututki-
muksen naiset katsoivat vastanneensa kotitbiste useammin kuin mitii voi
piiiitelld heidiin puolisoidensa vastauksista. Naisten ja miesten vastauserot
johtuvat Haavio-Mannilan mukaan (1980, 187) siitd, ettii kumpikin suku-
puoli pyrkii korostamaan omaa osuuttaan, mikii on todettu muissakin
tutkimuksissa. Kotittiiden tekemistii n[ytetii2in pitiivdn ihanteellisena ja
hyviiksyttiiviinii kiiyttiiytymisen ii, jota kann atta a tuod a esille.

Taulukon 23 perusteella voisi tehdd sen johtopdStoksen, ettd mieslesket
olivat osallistuneet kotitoihin useammin kuin leskeksi jd[neiden naisten
aviomiehet. Taulukon osuudet tarkoittavat niitii nais- ja miesleskiii, jotka
ilmoittivat kotittiite tehdyn yhdessd puolison kanssa tai miehen olleen yk'
sin vastuussa niistd. Korjauksia ja kaupassakiiyntejii lukuunottamatta
miehet kuitenkin varsin harvoin vastasivat kotitoisd yksin, yleensii niit?i
tehtiin yhdessd vaimon kanssa. Eroa nais- ja miesleskien vastausten viilil-
Ii selittiiisi se, ette miesten osallistuminen oli todenn[ktiisesti epiisddnntil-
lisempdd kuin naisten. Naiset eiviit ehkii ottaneet huomioon aviomiehen
satunnaista osallistumista yhtii tarkasti kuin leskeksi jiidneet miehet oman
osuutensa.
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Taulukko 23. Niiden leskeksi jldneiden osuudet, jotka ilmoittivat mo-
lempien puolisoiden yhdessd tai miehen yksin vastanneen
kotitdiste

Kaupas sakdynt i
Ruuanlaitto
Astiainpesu
Siivous
Pyykinpesu
KorJ aukset

Vastaaj ina
nais lesket

%

Vastaal ina
nies lesket

%

59
30
38
4s
34
68

33
13
L7
20

9
56

Tutkimuksissa on todettu nuorten miesten tekeviin kotitoite vanhempia
miehiii yleisemmin, joskin on saatu myos piiinvastaisia tuloksia. Taulu-
kon 24 prosenttiosuuksien perusteella eroja ilmeni tdssii suhteessa myds
eri-ikiiisten leskeksi jiidneiden naisten perheissi. Miesleskien vastauksissa
ikdryhmittiiiset erot eivdt tulleet yhtd selvdsti esille.

Kaikissa tarkastelluissa ikiiryhmissd kolmasosa aviomiehistii oli kziynyt
kaupassa ja vzihintdiin puolet oli tehnyt kotona erilaisia korjaustoitd.
Korjausten tekeminen riippui tosin ehkti enemmdn siitd talotyypista, jossa
perhe asui kuin muista tekijoistii. Muihin kotitoihin miehet olivat osallis-
tuneet edelld mainittuja harvemmin. Miesten osallistuminen oli sitii ylei-
sempiiii, miti nuoremmasta perheestii oli kysymys.

Jos halutaan etsie sukupolvien veilisiii eroja, niin eldkeikiiisten, 'sotien ja
pulan' sukupolveen kuuluvien naisten aviomiehet olivat tehneet kotitoite
varsin harvoin.'Jilleenrakennuksen ja nousun' sukupolveen kuuluvien,
1950-luvulla naimisiin menneiden naisten perheissii miehet olivat siivon-
neet ja tiskanneet selviisti useammin kuin tiitii vanhempien naisten per-
heissii (45-54-v. ikitryhmri). 'suuren murroksen' sukupolvessa myos ruo-
kaa laittavien miesten osuus ndytti kasvaneen, alle 35-vuotiaiden naisten
perheissi jopa pyykinpesuun osallistuneiden miesten osuus. Miesten koti-
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tbihin osallistuminen vastaa leskeksi jidneiden naisten perheissii myds
muissa tutkimuksissa tehtyjii havaintoja (vrt. luku 3.2.1).

Taulukko 24. Kotittiihin osallistuneiden miesten osuudet eri-ikiiisten les-

keksi jiiiineiden naisten vastausten mukaan

Kotittiihin osallistuneiden niesten osuudet
naisten leskeytynisi5n uukaan

-34 v. 35-44 v. 45-54v. 55-64 v. 65+ v.
7"7"%7"7"

Kaupassakdynti
Ruuanlaitto
Astiainpesu
Siivous
Pyykinpesu
KorJ aukset

39
26
22
30

8
75

38
L4
16
19

9
56

29
7

L2
16

9
50

36
29
28
30
L7
54

30
18
23
25

9
62

Miesten lisiiiintyneen kotittiiden tekemisen Haavio-Mannila (1980, 188)

liitti vertailututkimuksessa siihen, ettd nuoret miehet olivat omaksuneet
sukupuoliroolit aikana, jolloin tasa-arvoista tyonjakoa alettiin korostaa.
Tasa-arvokeskustelu kotittiistii alkoi Suomessakin jo 1960-luvulla, jolloin
naisten tytrssiikiiynti yleistyi. Suurin osa leskeksi jiiiineistii naisista ja hei-
diin edesmenneisti puolisoistaan kuului kuitenkin vanhempiin ikiiryh-
miin, jotka olivat omaksuneet sukupuolirooleja koskevat kiisityksensd pari
kolme vuosikymmentii aikaisemmin.

Leskeksi jii2ineiden naisten tytissiiolon selvitys osoitti pelkdstdiin kotitytitd
tehneiden osuuksien vehentyneen samoin kuin lasten- ja kodinhoidon ai-
heuttamien tytikatkojen lyhentyneen. Naisten rooli oli siis selviisti laajen'
tunut kodin ulkopuolelle. Edellisen taulukon perusteella mytis aviomiesten
perheroolissa oli niihtiivissii muutoksia. Muutokset eiviit olleet silmiinpis-
tiiviii, vaan ennemminkin hitaasti tapahtuvaan kehitykseen viittaavia.
Useimmissa taloustoissii miesten prosenttiosuudet olivat varsin vaatimat-
tomia tasa-arvoista tytinjakoa ajatellen.
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Tilastokeskuksen ajankiiyttotutkimuksen mukaan nuoret miehet eiviit
vuonna 1987 osallistuneet kotittrihin vanhempia miehiii useammin. Asia
oli itse asiassa piiinvastoin, silld, 25-44-yuotiaat miehet keyttivet niihin 2
tuntia l4 minuuttia vuorokaudessa, 45-64-wotiaat miehet taas 2 tuntia
30 minuuttia eli neljdnnestuntia pidemmiin ajan (Niemi & P:iiikkonen
1989,8l).

Nuorten leskeksi jiiiineiden naisten perheissii miehet olivat osallistuneet
kuitenkin yleisemmin kotitoihin kuin vanhempiin ikiiryhmiin kuuluvien
perheissd. Ei ole syytii epiiilld, etteiviitko vastaukset kuvastaisi todellista
tilannetta haastateltujen kannalta. Tiimii antaa aiheen pohtia, johtuvatko
haastatteluissa ja ajankdyttotutkimuksissa ilmenneet eroawudet mahdol-
lisesti siitii, ettd ajankiyttotutkimukset mittaisivat enemmdn sddnntillistii
osallistumista, kun taas haastattelututkimukset rekisteroisivdt paremmin
epziszizinntillistd, satunnaista kiiyttiiytymistd. Tilastokeskuksen ajankdytto-
tutkimuksessahan vastaajia pyydettiin pitiimziiin pziiviikirjaa kahden pe-
riikkdisen vuorokauden aikana.

Mikeli liihdettiiin ajatuksesta, ettd leskeksi jiidneiden naisten vastauserot
miesten kotitdihin osallistumisessa eiv2it kuvasta todellisia ajankdyton ero-
ja, vaan osallistumisen useutta, niin silloin vastauseroille pitiiii etsiii syytd
esimerkiksi perhevaiheesta. Nuorissa avioliitoissa miesten keytennot eivet
oletettavasti olleet vielii yhtd vakiintuneita kuin vanhemmissa avioliitois-
sa, ja nuoret aviomiehet olivat joutuneet mukauttamaan ajankeyttoeen
myos perheen tarpeet huomioonottaen. Perheen tyonjaon muutosten kan-
nalta kuitenkin mytrs epeisiidnnollisisillii kiiyt[nnoill?i on merkitystd, kun
ne poikkeavat tavanomaisista. Satunnainenkin kiiytos voi viestitted 'muu-
toksen merkkejii' silloin, kun muutosprosessi on niin hidas kuin kotitoiden
jaossa nziyttiiii olevan.

5.2.2
Kotittiiden j akamiseen liittyviii piirteitii

Ajankiiyttotutkimukset osoittavat, ette miesten kotityti on lisdiintynyt
niissd perheissii, joissa vaimo kiiy tyossii. Seuraavassa tarkastellaan mies-
ten osallistumista kotittiihin leskeksi jiirineiden naisten perheissd sen mu-
kaan, kiivivdtko lesket avioliitossa ollessaan tytissii vai olivatko he kotona.
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Osa leskeksi jiiiineiden naisten aviomiehistii oli sairauden takia poissa

tytistii jo vuonna 1979, joten jos halutaan selvittiid vaimon tyossdkiynnin
vaikutusta miesten osallistumiseen, on tytisse kiiyneiti ja tyosta poisolleita
miehiii tarkasteltava erikseen. Luultavaa tosin on, ettei tytisti poissaolo
erityisemmin lisiid miesten kotitoiden tekemisti, kun se on sairaudesta
johtuvaa. Taulukossa 25, joka perustuu leskeytyessddn alle 65-vuotiaiden
naisten vastauksiin, kotitoihin osallistuneiden miesten osuuksia verrataan
molempien puolisoiden toiminnan mukaisesti vuonna 1979.

Tyossii kdyvien naisten perheissfl miehet osallistuivat kotitoihin pddsiiin-
ttiisesti useammin kuin kotona olevien naisten perheissl. Yleisimmin nii-
td tekiviit alle 45-vuotiaiden naisten aviomiehet, jos molemmat puolisot
kiiviviit ansiotyoss[. Ndist[ miehistii kolmasosa osallistui ruuanlaittoon,
astiainpesuun ja siivoukseen, kun keskimd[riiset osuudet kahdessa ensik-
si mainitussa toiminnossa olivat noin neljiisosa.

Tyossii kiiyviit miehet osallistuivat kotittrihin kotona olevia miehil useam-
min silloin, kun vaimo kiivi ty6ssii. Sairastaminen siis viihensi kotittiiden
tekemistii. Poikkeuksen tekivitt kuitenkin niiden tyossi kiyvien, 55-64'
vuotiaiden naisten aviomiehet, jotka olivat poissa ansiotytrstd. He tekiviit
kotitoite tyossii kiiyviii miehiii enemmdn. He myos tukevat edellisessii lu'
wssa mainittua Tilastokeskuksen ajankiiyttotutkimuksen havaintoa, ettd
miesten osallistuminen on jopa muita yleisempiiii vanhemmissa ikdryh'
miss6.



t37

Taulukko 25. Kotittiihin osallistuneiden miesten osuudet leskeksi jiiinei-
den naisten perheissti molempien puolisoiden toiminnan
mukaan vuonna 1979

Kotittiihin osallistuneiden niesten osuudet

Mies tyi5ssd Mies poissa tyiista
Vaino Vaino Vaino Vaino
tyt5ssE kotona tytissd kotona

%7"%7"
Kaupassakdynti
Ruuanlaitto
Astiainpesu
Siivous
Pyykinpesu
KorJ aukset

38
24
23
32
10
70

34
13
13
22
L4
59

33
22
28
24
10
56

38
9

13
L2

7
51

Kotona olevien naisten perheissr oli noudatettu perinteistd perhemalia,
jossa mies huolehtii toimeentulosta vaimon keskittyessd kodin- ja lasten-
hoitoon. Ntiissd perheissd miehet osallistuivat vain viihiin tavanomaisiin
kotitaloustoihin, ruuanlaittoon, astiainpesuun, siivoukseen ja pyykin-
pesuun. sen sijaan he kdvivdt kaupassa ja tekiviit korjauksia yhtd usein
kuin tyossd kiiyvien naisten aviomiehetkin. Ansiotyossr k[yvien naisten
perheissii perhemalli oli jo muuttumassa, joka niikyi esimerkiksi siind, ettd
miehet osallistuivat tavallista useammin perinteisesti naisten toinri pidet-
tyihin kotitaloustoihin.

Tyossii kdyvien naisten on todettu tekeviin kotona olevia naisia vdhem-
miin kotitoita (vrt. luku 3.2.1). Leskiltii ei kysytty kotitdiden tekemisen
useutta eikd niihin kaytettyii aikaa, ainoastaan niiden jakamista perhees-
sd. Koska tyossii klyvien naisten aviomiehet osallistuivat kotitoihin muita
miehid useammin, niin voi olettaa, ette myos heidiin vaimojensa ty6taak-
ka oli siltli osin kevyempi kuin kotona olevilla naisilla.

olipa vaimo tyosse tai kotona, neljiisosa miehistii ei osallistunut mihin-
kiiiin kotityohon. Niitii tekevistdkin kolmasosa osallistui vain yhteen toi-
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mintoon. Viihint2iiin neljiiii kotity6td, lastenhoito mukaanlukien, teki vain
runsas kymmenesosa leskeksi jfliineiden naisten aviomiehistd.

Tilastokeskuksen vuonna I 987 suorittamassa ajankiiytttitutkimuksessa ei

todettu merkittdvdi yhteytte miesten kotitytrn ja koulutuksen viilillii'
Poikkeuksen muodostivat perheet, joissa oli pieni[ lapsia. Koulutuksen ja

kotitoiden yhteys tuli sen sijaan esille koulutusta saaneiden naisten jou-

kossa kotitytin viihenemiseni (vrt. luku 3.2.1). Haavio-Mannilan (1980,

189) tutkimuksen mukaan taas koulutusta saaneet nuoret miehet osallis-
tuvat muita yleisemmin kotittiihin.

Peruskoulutuksen yhteyden miesten kotittiihin saattoi todeta myds leskek-

si jiiiineiden naisten perheiss[. Niiden toimintojen keskimiiiiriiinen luku,
joihin aviomiehet osallistuivat, on taulukossa 25 esitetty sen mukaan, oli'
vatko leskeksi jdiineet naiset ja heiddn puolisonsa kiyneet enintfidn kan'
sakoulun vai oliko heillii viihintidn keskikoulutasoinen koulutus. Kysytty-
iii kotittiitii oli kaikkiaan kuusi, kun lastenhoitoa ei lasketa mukaan.

Alle 3S-vuotiaiden naisten perheissii paremman peruskoulutuksen saaneet

miehet osallistuivat keskimiiiirin yhteen toimintoon enemmdn kuin kansa-
koulun kiiyneet miehet. Yksittiisiii askareita tarkastellen tiimii niikyi eri-
tyisesti ruualaiton, astiainpesun ja siivouksen kohdalla. Vdhintldn keski-
koulun kiiyneistii miehistd liihes puolet teki edellii mainittuja
kotitalousttiitii, kansakoulun kdyneistii vain neljisosa.

Koulutus ei lisiinnyt miesten kotittiiden tekemiste kuitenkaan edellistd
ikiiryhmiiii vanhempien naisten perheissd. Sen voi huornata erityisesti 45'
S4-vuotiaiden ikiiryhmdssd, jossa kansakoulun kiiyneet miehet osallistui-
vat niihin useammin kuin paremman koulutuksen saaneet miehet. Ei ol'
lut mahdollista selvittiiii, mikii merkitys esimerkiksi vaimon vuorotytillii
tai jollakin muulla seikalla oli t6hiin.
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Taulukko 26 Niiden kotit6iden keskimddrfiinen luku kuudesta kysytys-
td, joihin miehet leskeksi jiidneiden naisten perheissd osal-
listuivat, molempien puolisoiden peruskoulutuksen mu-
kaan

Lesken ikd
v. 1980

Niiden kotit6iden keskinaidr. luku 6:sra
kysytyst5, Joihin niehet osallistuivat

Vainon koulutus Miehen koulutus
Kansa- Keskik. / Kansa- Keskik. /koulu yliopp. koulu yliopp.

A11e 35 v.
35-44 v.
45-54 v.
55+ v.

Lukuunottamatta 55 vuotta tiyttdneiden naisten perheitii, miehet osallis-
tuivat kotitoihin muita yleisemmin, jos vaimo oli kiiynyt veihintfiiin keski-
koulun. Paremman peruskoulutuksen saaneiden naisten perheissii miehet
laittoivat useammin ruokaa ja siivosivat kuin kansakoulun kdyneiden per-
heissti. Haavio-Mannila (1980, 189) arvioi vaimon koulutuksen vaikutta-
van perheen toimintaan silld tavoin, ette koulutettu vaimo voi todennii-
koisesti vaatia tarmokkaammin tasa-arvoista tyonjakoa kuin
kouluttamaton. Young ja willmott (vrt. Iuku 2) toteavat, ettd nykyistii ta-
sa-arvoisemman perheen kehitys ldhtee ylemmistii sosiaalikerrostumista.
Leskeksi jiiiineiden perheissd sekd naisten ette nuorten miesten peruskou-
lutustasolla niiytti olevan merkitystd arvioitaessa kotitoiden tasa-arvoista
jakamista.

Myos ammattikoulutuksen mukainen vertailu osoittaa samansuuntaisia
eroja (taulul<ko 27). Ne eiviit tuileet niinkiiiin esille aviomiesten koulutuk-
sen kuin leskeksi jiiiineiden naisten oman koulutuksen mukaan tarkastel-
len. Miehet osallistuivat kotitoihin muita yleisemmin niiden alle 45-vuoti-
aiden naisten perheissit, joissa vaimo oli suorittanut opistotasoisen tai
korkeakoulututkinnon. Aviomiehen koulutuksen mukaisia selviii eroja ei
tullut esille. Alle 35-wotiaiden naisten perheissd tiillaisia eroja ehk[ olisi

1
1
1
1

2
2
2
1

5
9
6
3

7
0
8
3

1
2
1
1

4
2
3

2

2
1
1
1

7
9
1
4
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ilmennyt, mutta heitii oli liian viihdn ammatillisen koulutuksen mukaiseen
tarkasteluun.

Taulukko 27. Niiden kotittiiden keskimddriiinen luku kuudesta kysytys'
tii, joihin miehet leskeksi jiiiineiden naisten perheissd osal'
listuivat, molempien puolisoiden ammatillisen koulutuk-
sen mukaan

Niiden kotittiiden keskinddr. luku 6:sta
kysytystd, Joihin niehet osallistuivat

Lesken
ikd v. 1980

Vainon koulutus
Annatti- Opisto/
koulu korkeak.

Miehen koulutus
Anuatti- Opisto/
koulu korkeak.

Alle 45 v
45+ v.

Vaimon koulutustason merkityksen Haavio'Mannila (1980, 190-l9l) yh'
distiiii naisen asemaan perheessii. Hiin toteaa perinteisen tytinjaon muut-
tamisen olevan vaikeata, jos vaimon ammatillinen asema on heikko. Haa-
vio-Mannila katsookin miesten kotitydhon osallistumisen liihteviin
liikkeelle samoista ryhmistii kuin monet muutkin uudistukset: nuorten ja

koulutettujen ihmisten keskuudesta. Muodollista koulutusta parantamalla
ei hdnen mielestddn kuitenkaan murreta perinteisti tyonjakoa, tarvitaan
mytis nuoruudessa saatua tasa-arvokasvatusta.

Edeltiivii selvitys kotittiiden jakamisesta leskeksi jSdneiden perheissii

osoittaa, etta molempia Haavio-Mannilan mainitsemia tekijoitii tarvitaan
tytinjaon muuttamiseksi. 'symmetrisen' perheen ihanne oli kaukana ar-
kieldmiistd niissiikin perheissii, joissa vaimo kiivi ansiotytissfl. Tytissii k6y'
vien naisten todellisuus muodostui 'kaksoisroolista', jossa kokopiiiviiiseen
ansiotytihtin liittyi vastuu kodin- ja lastenhoidosta. Merkkejii perheen si'
sdisen tyonjaon muutoksesta oli leskeksi jddneiden perheissikin havaitta'
vissa, mutta miesten osallistumisen muutokset neyttivet yhtii hitailta kuin
mitd kotitytitutkimuksissa on todettu.

1.8
L,4

2.3
1.5

L.9
1.4

2.0
1.3
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s.2.3
Lastenhoidon j akaminen

Jollei korjauksia ja kaupassa kdymistd oteta lukuun, miehet osallistuivat
kotitoistii yleisimmin lastenhoitoon. Myos Mirja Tolkki-Nikkosen tutki-
muksen (1990, 45) mukaan puolisoiden keskenddn jakamista kotitoistii
yleisin on lasten kanssa yhdessdolo. Leskeksi jddneiden kohdalla lasten-
hoitoon kuuiuvia eri toimintoja ei eriteity, mutta Haavio-Mannilan (1980,
187) vertailututkimuksessa isdt osallistuivat useimmiten lasten nukku-
maan panemiseen. 1970-luvuila tehdyssi ruotsalaistutkimuksessa isdt ei-
vdt yieensd huolehtineet lasten aterioista tai vaatteista, he kylliikin ieikki-
vdt lasten kanssa useammin kuin iiidit (Trost 1983,229).

Lastenhoitoon osailistumista kysyttiin niiltii leskeksi jiiiineiltzi, joiden per-
heessd oli ainakin yksi alle l2-vuotias lapsi haastattelun ajankohtana.
Taulukossa 28 verrataan lastenhoitoon osallistuneiden miesten osuuksia
leskeksi jrizineiden perheissd edelld mainittuun viesto6 edustavaan tutki-
mukseen. vastausten perusteella leskeksi jdzineiden naisten aviomiehet oli-
vat hoitaneet lapsia hieman harvemmin kuin vfiestod edustavan tutki-
muksen miehet. Samansuuntainen ero niikyy myos 35 vuotta
tdyttrneiden miesleskien vastauksissa vd.estbon verrattuna. Tiimzi johtu-
nee siitd, ette vertailututkimuksessa lastenhoidon jakamista kysyttiin
vain, jos perheessd oli alle 6-vuotias lapsi. Leskiperheiden lapset taas oli-
vat puolison kuollessa keskimddrin tdtd hieman vanhempia.

Leskeksi jiiiineiden 25-34-vuotiaiden naisten aviomiehistd koimasosa oli
hoitanut lapsia. Samanikdisistd miesleskistii yli puolet ilmoitti osallistu-
neensa lastenhoitoon. Tdtii vanhempien naisleskien perheissd miehet eivdt
yhta yleisesti kuin nuoremmassa ikiiryhmiissii olleet ottaneet osaa lasten-
hoitoon, eiviit myoskddn vdestod edustavassa vertailututkimuksessa.
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Taulukko 28. Lastenhoitoon osallistuneiden miesten osuudet

Lesken ikd
v.1980

25-34 v
35+ v.

VastaaJina naiset
Lesket Vlestti

%7"
36
t2

43
15

Vastaajina niehet
Lesket VSestii

%7"
s4
22

55
29

Naisleskien vastauksista saattoi pddtelld, ettii samoin kuin kotitalousttii-
den tekeminen myos lastenhoitoon osallistuminen vaihteli aviomiehen
koulutuksen mukaan, kun lapsia hoitaneiden miesten osuuksia verrattiin
molempien puolisoiden peruskoulutuksen mukaan (taulukko 29). Perheis-

sd, joissa vaimo oli kiiynyt keskikoulun tai suorittanut ylioppilastutkin'
non, miehet osallistuivat lastenhoitoon useammin kuin jos vaimo oli kiiy-
nyt vain kansakoulun. Samoin niissd nuorissa perheissd, joissa aviomies

oli kiiynyt vdhintfiiin keskikoulun, hiin osallistui siihen muita miehiii ylei-
semmin. 35 vuotta tiiyttdneiden perheissii ei ilmennyt oleellisia eroja mie-

hen peruskoulutuksen mukaan.

Taulukko 29. Lastenhoitoon osallistuneiden miesten osuudet leskeksi
jtiiineiden naisten perheissd molempien puolisoiden perus-

koulutuksen mukaan

Lastenhoitoon osallistuneiden
avioniesten osuudet

Lesken ik6
v. 1980

Alle 35 v.
35+ v.

Vainon koulutus
Kansa- Keskik. /
koulu yliopp.

7" 7"

Miehen koulutus
Kansa- Keskik. /
koulu yliopp.

%7"
30
27

60
48

40
30

52
26
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Ammatillista kouiutusta saaneiden viilillii voidaan todeta samansuuntai-
sia eroja kuin peruskoulutuksen mukaisessa selvityksessd, kun lastenhoi-
toon osallistuneiden aviomiesten osuuksia tarkastellaan leskeksi jdzineiden
naisten ja heidiin edesmenneiden puolisoidensa ammatiliisen koulutusta-
son mukaan.

Niissii perheissd, joissa vaimo oli suorittanut opistotasoisen tai korkea-
koulututkinnon, mies oli osallistunut lastenhoitoon muita yleisemmin. Sa-
moin jos aviomiehelld oli opistotasoinen tai korkeakoulututkinto, hiin hoi-
ti lapsia useammin kuin jos hiin oli kziynyt enint[ln ammattikoulun.
Vaimon koulutustasolla niiytti kuitenkin olevan suurempi merkitys kuin
miehen saamalla koulutuksella.

Lastenhoitoon osallistuneiden
avioniesten osuudet

Koulutustaso

Enintddn
aunatt ikoulu

0pistotasoinen/
korkeakoulututkint o

Nais lesken
koulutus

/"

29

64

Avioniehen
koulutus

%

32

47

Lasten lukumtiiiriin lisiiiintyessd myos kotitoihin kiiytetty aika perheess2i
yleensd nousee. Samoin miesten kotitoihin osallistumisen olettaisi lisddn-
tyven lapsiluvun kasvaessa. Alaikdisten lasten lukumdiiriin ja miesten ko-
titdiden vdlillii ilmeni yhteys myos leskeksi jiidneiden naisten perheiss[,
joskaan se ei ollut aivan odotetun suuntainen, kuten voi todeta taulukosta
30. Siinzi on esitetty miesten tekemien kotitoiden keskimiirriiinen luku las-
tenhoito mukaanluettuna sen mukaan, oliko perheesszi yksi vai useampia
lapsia.

Alle 35-vuotiaiden naisten perheissd miehet osallistuivat muita yleisem-
min kotitoihin, jos lapsia oli vain yksi. Lasten lukumddrzin kasvaessa nii-
den tekeminen sen sijaan vdheni. osaltaan se johtui ehkd siitii, ett[ diti oli
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monesti poissa tyoste, jos perheessd oii useampia iapsia. Lasten lukumdd-
riilld ei sitd vastoin ollut juuri merkitysti miesten kotityohon 35 wotta
t[yttdneiden naisten perheissii.

Taulukko 30. Niiden kotitoiden keskimddrdinen luku seitsemdstii kysy-
tyst?i lastenhoito mukaanluettuna, joihin miehet leskeksi
jii2ineiden naisten perheissd osallistuivat, alle l8-vuotiai-
den lasten lukumiiiir[n mukaan

Niiden kotittiiden keskiniiiir. luku 7: std
kysytystS, Joihin niehet osallistuivat

Lesken ikd
v. 1980

Yks i
lapsi

Kaksi+
lasta

A1le 35 v.
35+ v.

Leskeksi jdiineiden naisten aviomiehid koskevat tulokset ovat vastaavia
vertailututkimuksen kanssa, jossa miesten todettiin muita yleisemmin
osallistuvan kotitoihin nuorissa lapsettomissa perheissii ja yksilapsisissa
perheissii. Vertailututkimuksessa samoin kuin leskeksi jiiiineiden perheis-
siikiiiin lasten lukumiidrdn kasw ei lisiinnyt miesten kotitoiden tekemistd.
Perheen kasvaessa miesten osallistuminen pienten lasten hoitoon itse asi-
assa vdheni. AiOin kotonaolo monilapsisessa perheessii vdhensi isiin osal'
listumista muihinkin kotittiihin. Miesten kotitytin yleisyys yksilapsisissa
perheissd liittyy Haavio-Mannilan (1980, 189) mukaan siihen, ettfi ndmii
perheet ovat nuoria ja niiden eidit keyvet tyossd. Vertailututkimuksessa
yksilapsinen perhe niiytti olevan todellinen kumppanuusperhe, jossa mies
ja vaimo jakoivat kotityot.

1
1

2r8
1,9

9
8
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5.3
Toimeentulon muutokset leskeysaikana

5.3.1
Kulutustason muutokset

Tutkimuksen tarkoitusta koskevassa luvussa sukupuolten viiliset toimeen-
tulon ja sosiaaliturvan erot liitettiin ammatillisen eriytymisen kautta an-
siotasoon sekii naisten palkattoman kotityon tekemiseen ja tyrikatkoihin
(vrt. kuvio l). Empiirisestikin tiille oli perusteita sikdli, ettd leskien kulu-
tustason todettiin viilittomiisti puolison kuoleman jiilkeen alentuneen eni-
ten leskeysajan kotona olleilla naisilla. Toimeentulon muutosta kfisittele-
viin raportin (Tuominen 1988, 143) mukaan kulutustaso oli alentunut
neljdsosalla kaikista naisista, mutta vain kymmenesosalla miehistii.

Ennen perhe-eliikejirjestelmdn uudistusta sen tarkoituksena oli korvata
perheelle edunjdttiijlin kuolemasta aiheutunut tulonmenetys. KansanelZi-
kejdrjestelmdn tavoitteena oli kohtuulliseksi katsotun toimeentulon tur-
vaaminen (vrt. luku 3.3.2). Edellii mainitussa Eila Tuomisen raportissa
'Perhe-eldketurva muuttuvassa yhteiskunnassa' perhe-eliiketurvaa tarkas-
teltiin eldkejiirjestelmien tavoitteiden niktikulmasta, ts. siiilyttdiiko se per-
heen kulutustason ja turvaako se vdhimmiiistasoisen toimeentulon. Vii-
meksi mainittua selvitettiin toimeentulotukinormin awlla.

TdssI tutkimuksessa kulutustason muutosta kuvataan eri-ikiiisinii leskeksi
jiidneiden naisten toiminnan mukaisesti. Aktiivi-ikeisillzi naisilla toimeen-
tulon muutoksia tarkastellaan leskeysajan toiminnan perusteella ja eliike-
ikziisillii naisilla sen mukaan, olivatko he kiiyneet avioliiton aikana tyossii
vai olleet koko ajan kotona. Pyrkimyksend on sen selvittiiminen, mikd
merkitys leskien tyossikiiynnillii oli entisen kulutustason sdilymisessii ja
miten se muuttui niillii leskillii, joilla ei ollut omia ansiotuloja eikd omaa
tyoelekette.

Leskiperheiden toimeentulon muutosta tarkastellaan puolison kuolemaa
seuranneina vuosina l98l ja 1983. Uuteen avio- tai avoliittoon menneet
lesket on rajattu pois selvityksestd, koska heillii leskeytymisen aiheuttamia
muutoksia on vaikea erotella uuden perhetilanteen aiheuttamista. Tarkas-
teluun sisriltyvdt siis vain ne palkansaajavdestoon kuuluvat leskeksi jd[-
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neet naiset, jctka eiviit olleet haastatteluvuonna 1984 uudessa avio- tai
avoliitossa.

Tybssdolotiedot saatiin wosilta 1979, l98l ja 1983 kuukauden tarkkuu-
della. Leskeysajan tyossiiolo mddriteltiin Tilastokeskuksen ammatissa toi'
mivuuden mukaisesti. Ty6ssii kiiyviksi katsottiin ne, jotka olivat kunakin
tarkasteluvuonna ansiotyossii viihintidn kuusi kuukautta. Kotitydtii teh-
neiksi luettiin ne naiset, jotka olivat olleet tytistii poissa vtihintiiiin seitse-

mdn kuukautta vuodesta saamatta omaa eliketti. Keytenniissd lesket

olivat yleensii koko woden joko tytisse tai poissa tyostd. Seuraavassa tau-
lukossa on esitetty alle 60-vuotiaiden naisleskien toiminta ajanjaksolla
1979-83. Leskien ikZi on tarkastelun alkuwoden 1979 mukainen'

Taulukko 31. Aktiivi-ikiiiset naislesket vuosien 1979-83 toiminnan mu-
kaan

Lesken
ika
v. L979

-4
50-5
55 -5
K

9v
4v
9v

Tytissd Tytihtin Tytin
koko siir- lopet-
aja'r tyneet taneet

%%7"

75
46
23
51

Elekk. / Kotona Yht.
e15kk. koko
siirt. aJan

7"%%
4
1
3
3

6
3
0
3

6
25
52
26

9
25
22
t7

100
100
100
100aikki

Nuorimpaan, alle S0-vuotiaiden ikdryhmiiiin kuuluvat naiset olivat 1930'

luvulla ja sen jiilkeen syntyneitii, joten heidiin naimisiinmenonsa osui
1950-luvulle ja sen jdlkeisille wosikymmenille. Kuviosta 1l saattoi nah-
dii, ettii 1950- ja 1960-luvuilla naimisiin menneiss[ naisissa oli viihemmiin
koko avioliiton ajan kotona olleita kuin aikaisempina vuosikymmenine
avioituneissa. Puolison kuoleman jiilkeen vajaa puolet aikaisemmin koto-
na olleista naisista palasi ansiotyohtin. 'Suuren murroksen' sukupolven
naisille tyohonpaluu oli itsesttiiinselvii ratkaisu perheenhuoltajan kuoltua'
Useimmille heistii kotonaolo oli ollut viliaikaista, lastenhoidon aiheutta-
maa. Muutamat kuitenkin lopettivat tyonteon tiiss[ ikiryhmiissd. Leskien
ansiotytitii koskevasta raportista kdy esille, ettii tyostii poisjiiiimisen syyt
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johtuivat useimmiten lasten- ja kodinhoidosta tai ty6ttomyydestii (Hyrk-
kiinen 1988, 78).

vanhemmat, 50-59-vuotiaat naiset olivat nuorempia useammin olleet ko-
tona koko avioliiton ajan. Puolison kuolemaa edeitdneend vuonna ndista
'jdlleenrakennuksen ja nousun' sukupolven naisista noin neljisosa teki ko-
tity6t[ ja vain harvat heistd palasivat tyohon leskeytymisen jdlkeen. Ve-
hdisen tyohdn paluun syiksi todettiin edellii mainitussa raportissa yleisim-
min korkea ikii ja heikko terveys (Hyrkkdnen 1988, 109). Vanhemmilla
naisilla tytihonpaluun mahdollisuudet eivdt olleet kovin hyviit myoskiirn
tyomarkkinallisista syistii. Yli S0-vuotiaiden ikiiryhmissii osa siirtyi les-
keytymisen jdlkeen eldkkeelle. vuonna 1983 eli kolme vuotta puolison
kuoleman jlilkeen 50-S4-vuotiaiden ikiiryhmiistii joka neljiis ja 55-59-yuo-
tiaiden ikiryhmiistti puolet oli eliikkeellii.

Jotta toimeentulon muutoksen selvitykseen eivdt vaikuttaisi leskeysajan
toiminnan muutokset, on ne lesket jiitetty pois tarkastelusta, joiden toi-
minta muuttui tarkasteluvdlillr. Toimeentulon muutosta selvitetddn vuo-
sina 1979-83 ty6ssd kdyneiden ja mainitun ajanjakson kotona olleiden
naisleskien osalta. Kolme neljitsosaa alle 50-vuotiaista, vajaa puolet 50-
54-vuotiaista ja noin neljdsosa 55-59-vuotiaista naisista kiivi tyossd koko
tarkasteluajan. Noin kymmenesosa alle S0-vuotiaista ja noin neljiisosa 50-
59-wotiaista oli tarkastelujakson poissa ansiotytistd saamatta omaa eld-
kette.

Koska 60-64-wotiaista naisista enemmisto siirtyi tarkastelujakson aikana
vanhuuselrkkeelle, on teme ikeryhmii jritetty pois. Tarkastelujoukko kii-
sittii niiin ollen kaksi kolmasosaa niistd aktiivi-ikiiisist?i naisista, jotka ei-
vdt menneet puolison kuoltua uuteen avio- tai avoliittoon. Eliikkeellii ol-
leiden, 65 vuotta tiiyttrineiden leskien toimeentulon muutosta selvitetiidn
erikseen avioliiton aikana tydssii kdyneiden ja pelkdstiiiin kotityote teh-
neiden osalta.
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Toiuinta
vuosina 1979-83

Alle 60-vuotiaat
nais lesket

lo

Tarkastelurvhndt :

Tytissd koko ajan
Kotona koko ajan

51
t7

PoisiEdneet rvhnSt:
Tyiihtin siirtyneet
Tytin lopettaneet
El5kkee1le siirtyneet
Eldkkeelld koko aJan

3
3

L4
L2

Yhteensii t-00

Tuomisen raportissa leskien taloudellisen toimeentulon muutosta tutkit'
tiin perheiden keytettevissd olevan tulon eli verotuksen jiilkeen kdteen
jiiiiviin nettotulon awlla. Tutkimuksen tulomalli (Tuominen 1988, 99) ra-
kentui Tilastokeskuksen tulonjakotilaston kiiytettiivissii olevan tulon kii'
sitteen pohjalta.

Tuomisen tutkimuksessa kiiytetty tulokiisite muodostui seuraavasti:

Palkat
+ Yritteietulot
= Ansiotulot
+ Omais rrqtrr'l nt

= TuotannontekiJ StuLot
+ Saadut tulonsiirrot
- Maksetut tulonsiirrot
= Kiiytettdvissd olevat tulot

Perheiden toimeentulon muutoksen seMttiimiseksi tulotiedot hankittiin
vuodelta ennen ja vuodelta jiilkeen leskeksi jdiimisen seke seurantavuodel-
ta, joka oli kolmen vuoden kuluttua leskeksi jiitimisestii. Kaikille kolmelle
vuodelle laskettiin mainitussa tutkimuksessa kuvatun mallin mukaisesti
perheen kiiytettiivissii oleva tulo.
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Toimeentulovertailuja ei voida kuitenkaan tehdd taloutta kohti laskettu-
jen tulojen awlla. Perheiden toimeentulo on riippuvainen paitsi tuloista
myos perheenjiisenten lukumiiiir[stii ja iiistii. Henkiltiii kohti laskettua tu-
loa kiiytettlessii huomioidaan perheen koon vaikutus toimeentuloon. Tds-
sii ei kuitenkaan oteta huomioon sitii, ettii aikuisten ja lasten kulutustarve
on erilainen, ja ettd perheess[ on yhteisiii kiinteitd perheenjiisenten luku-
m[iiriistE riippumattomia menoja. Eri painoarvon saavien kulutusyksi-
koiden perusteella toimeentuloa sen sijaan arvioidaan tarvepohjalta. Tuo-
misen (1988, 105) samoin kuin tdssii tutkimuksessa kiiytetyt
kulutusyksikkoarvot pohjautuvat osaksi Hagforsin ja Koljosen tutkimuk-
sen kulutusarvoihin. 2s

Aktiivi-ikiiiset naislesket

Leskiperheiden wosina 1981 ja 1983 kiiytettdvissii ollutta, kulutusyksik-
kod kohti laskettua tuloa verrattiin kunkin perheen tuloon ennen leskey-
tymist[. Vuoden 1979 tulo indeksoitiin yuoden l98l ja 1983 tasoon ja sil-
le annettiin suhdeluku 100. Tdlldin esimerkiksi woden l98l kiiytettdvissd
olevan suhteellisen tulon perusteella voi havaita, miten paljon perheen
tulo oli keskimidrin muuttunut vuodesta 1979. Sen perusteella ei voi kui-
tenkaan tehdii pliiitelmiii toimeentulon tasosta muihin verrattuna eikd
myoskiiiin ikiiryhmien vzilisist6 eroista.

Kdytettfivissii oleva tulo nousi tyossd kdyvien perheissii vdlittomiisti puoli-
son kuoleman jdlkeen keskimddrin l6 prosentilla kulutusyksikkoii kohti,
ja kaksi vuotta myohemmin se oli jo viidenneksen korkeampi kuin ennen
leskeytymistii (taulukko 32). Nuorissa perheissii tulo oli noussut hieman
useammin kuin vanhemmilla tydssii kiiyvillti leskillii.

Myos alle SO-wotiaiden kotona olevien perheissii tulo oli noussut vuonna
1981, joskaan ei aivan yhtii paljon kuin tytissii knyvillii. 50 vuotta teytta-
neiden ikziryhmissd se oli sen sijaan laskenut keskimiiiirin seitsemilld pro-
senttiyksikdllii leskeytymistit edeltdneeseen vuoteen verrattuna. Keskeinen
havainto on se, ettd vanhemmissa kotona olevien ikiiryhmissii woden
1981 keskimiiiirdisesti negatiivinen muutos oli wonna 1983 kiiiintynyt po-
sitiiviseksi. Niiissii ryhmissii wosien l98l-83 vdlinen muutos oli myos sil-
miinpistdvin muihin verrattuna.
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Taulukko 32 Vuosien l98l ja 1983 kulutusyksikkod kohti laskettu kiiy'
tettevisse oleva tulo (KOT/KY) leskeytymistii edeltiinee'
seen woteen verrattuna aktiivi-ikiiisten naisten toiminnan
mukaan

Lesken ikd
v. L979

-4
50-5
55-5
Kaikki

KOT/KY 1981
(L979 = 100)

Leski Leski
tytissS kotona

KOT/KY 1983
(L979 = 100)

Leski Leski
ty6,ssd kotona

L22 114
115 107
114 105
t20 108

9 v.
4 v.
9 v.

118
LL2
113
116

111
93
93
97

Kulutusyksikk6ii kohti lasketun tulon suhteelliset muutokset ilmentdviit
perheiden kulutusmahdollisuuksien muutosta. Keskimiiiiriiiset luvut kui-
tenkin peittiiviit sen, ettd tulon hajonta oli melko suuri. Joissakin perheis-

sd kulutusmahdollisuudet saattoivat kovastikin heiketii ja toisissa nousta
huomattavasti. Perheiden kulutustason muutosta on tarkasteltu samoin
kriteerein kuin Tuomisen (1988, 107) tutkimuksessa. Kulutustason katso-
taan pysyneen ennallaan, jos kulutusyksikktrd kohti laskettu kdytettdvissii
oleva tulo oli vertailuvuoteen mennesse noussut tai laskenut korkeintaan
l0 prosenttia. Jos nousua oli yli l0 prosenttia, se oli kohonnut. Jos laskua

oli yli l0 prosenttia, se oli alentunut. 26

Useimpien naisleskien kulutustaso muuttui puolison kuolemaa edeltiinee-
seen vuoteen niihden ainakin viihiin (taulukko 33). Tytissd kiiyvillii se

yleensd pysyi viihintiiiin ennallaan tai nousi, Iaskua oli vdhdn. Kulutus'
mahdollisuuksien heikkeneminen oli hieman yleisempdii 55'S9-wotiaiden
tyosse kiiyvien kuin nuorempiin ikiiryhmiin kuuluvien perheissii.

Samoin nuorten kotona olevien perheissii kulutustaso yleensii pysyi ennal-
laan tai nousi. Mitiidn suurta eroa ei ollut samanikdisiin tytissii ktiyviin
verrattuna. Lapseneliikkeilld oli suuri merkitys entisen kulutustason sdily'
misessii myos puolison kuoleman jiilkeen. Mytis leskeneldkkeiden taso oli
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vanhempia leskiii korkeampi tyoeliikejdrjestelmdn asteittaisesta voimaan-
tulosta johtuen.

Vanhemmissa ikdryhmissii kotona olevien kulutustaso pysyi yleensd en-
nailaan tai aleni, harvoin se nousi. Kulutusmahdollisuudet huononivat
50-54-vuotiaista naisista 60 prosentilla ja 55-59-wotiaista naisista puolei-
la. Kymmenesosassa 50-54-vuotiaiden naisten perheistd ne heikentyivdt
erityisen paljon eli olivat enintidn puolet avioliiton aikaisesta. yli 50-yuo-
tiaiden kotona olevien ryhmii tuntui olevan todellinen vdliinputoajaryhmii
kulutustason muutoksella mitattuna.

Taulukko 33. Kulutustason muutos wonna l98l leskeytymistd edeltd-
neeseen woteen verrattuna aktiivi-ikdisten naisten toi-
minnan mukaan

Kulutustason
uuutos
v. 1981

Tytissd L979-83 Kotona L979-83

-49 50-54 55-59
%%7"

50-55 55-59
%%

-49
ol

Nousipaljon L2 6 8 7 3 1-"-nelko palJon L4 13 g 12 3 lz
- " -vdhiin 27 24 31 23 I 7
Ennallaan 34 45 34 41 36 30
Aleni viihdn 11 L2 L7 3 35 32-"-nelko palJon 2 O 1 10 13 18-"-palJon000411O
Yhteensd 100 100 00 lOO 1OO 100

Kulutustason erot niikyvit paitsi leskeksi jdiineiden naisten oman toimin-
nan myos heidiin aviomiestensii toiminnan mukaisesti leskeytymistd edel-
tiineend vuonna (taulukko 34). Alle 50-vuotiaiden puolisoista noin kol-
masosa oli poissa tyosta vuonna 1979, 50-54-wotiaiden puolisoista
hieman alle puolet ja 55-64-vuotiaiden puolisoista kolme neljdsosaa.

Kulutusmahdollisuudet huononivat yli puolessa niisti perheistd, joissa
mies oli kiiynyt tytissii vaimon ollessa kotona. Tiitii harvemmin ne heik-
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keniviit niissl perheissi, joissa molemmat puolisot olivat olleet poissa

tyost[. Ndissii perheissii tulot olivat pienentyneet jo ennen leskeytymisti.
Tulos on samansuuntainen mytrs vuonna 1979 ty6ssd kiiyneitd naisia tar'
kastellen. Niiden kotona olevien osuus, joilla kulutustaso aleni, oli kol-
minkertainen tytissd klyviin verrattuna.

Taulukko 34. Niiden aktiivi-ikiiisten naisleskien osuudet, joiden kulu-
tustaso vuonna 198 I entiseen verrattuna aleni, molem-
pien puolisoiden toiminnan mukaan vuonna 1979

Avioniehen
toiuinta
v. L979

TytissE
Ei tytissd
Kaikki

Leski tyiissa
w. 1979-83

7"

Leski kotona
w. L979-83

7"

16
9

13

59
29
42

Vuonna 1983 eli kolme vuotta puolison kuoleman jiilkeen tytrssii ktiyvien
kulutustaso oli edelleen parantunut leskeytymistii edeltdneeseen vuoteen
verrattuna. Niiden perheiden osuus, joissa se oli vielii alentunut, oli hie'
man laskenut kaksi vuotta aikaisemmasta.

Nuorten kotona olevien perheisse kulutustaso oli heikentynyt useammin
kuin viilitttimisti leskeksi jniityii (vrt. taulukot 35 ja 33). Kun se kaksi
vuotta aikaisemmin oli alentunut alle viidesosassa perheistii, osuus oli
kaksinkertaistunut vuoteen 1983 mennessd. Alaikiiisten lasten mddrii oli
vehentynyt, ja tiistii johtuen myos lapseneliikkeitii saavia perheite o[ en-

tistii viihemmiin. Niitd perheitii taas oli enemmen, joissa lesken huolletta-
vana oli aikuisia, opiskelevia lapsia. Kotona olevista joka kolmas naisleski
oli ainakin osaksi vastuussa mytis 18-25 vuotiaiden opiskelevien lasten
toimeentulosta.

Vanhempiin ikdryhmiin kuuluvista, kotona olevista naisista kulutustaso
oli edelleen alentunut runsaalla kolmasosalla. Vajaalla puolella se oli kui-
tenkin noussut, kun osuus jiii kahta wotta aikaisemmin alle viidesosan.
Kulutusmahdollisuuksien paraneminen johtui piiiiasiassa perherakenteen
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muutoksesta, kun aikuistuneet lapset eniiii harvemmin kuuluivat tii-
miinikiiisillii leskillii talouteen. Leskien tulot tosin pieneniviit lasteneldk-
keiden piiiityttyii, mutta kiiytettdvissd olevat tulot toisaalta suhteessa kas-
voivat perheen kulutusyksikkoluyun pienentyessii.

Taulukko 35. Kulutustason muutos vuonna 1983 leskeytymistii edeltd-
neeseen vuoteen verrattuna aktiivi-ikiiisten naisten toi-
minnan mukaan

Kulutustason
uuutos
v. 1983

Tytissd L979-83 Kotona 1979-83

Nousi
Ennallaan
Aleni
Yhteensd

-49 s0-54 s5-59
%%7"

s9 46 4L
33 44 48
81011

l_00 100 00

-49
%

50-55
7"

55-59
%

51
L2
37

100

44
22
33

100

49
L2
39

100

Vanhemmissa ikdryhmissii kulutustasoon paranemiseen vaikutti osaksi
myris se, ettii yleisen perhe-eliikkeen rajatuloja korotettiin vuonna 1983.
Tiimii kohotti myos pientii perhe-eliikettd saavien tulotasoa. Kotona ole-
vista kaksi kolmasosaa sai vuonna 1983 tulosidonnaista yleistii perhe-eld-
kettii. Tytisszi kiiyvistii yleistii perhe-eliikettd sai vain neljiisosa.

Kulutustason muutosten tarkastelu osoitti, ettd ne olivat vahvasti sidok-
sissa naisten tyossdkdyntiin. Sen lisiiksi myos perherakenteen muutoksilla
ja lasten ikdrakenteella oii merkitystii. Kaikki kotona olevat naiset, jotka
leskeksi jiiiidessiirin olivat teytteneet 50 vuotra, saivat yksityisen tai julki-
sen sektorin perhe-eliikettd. Se ei kuitenkaan aina riitt[nyt entisen kulu-
tustason ylliipitiimiseen, etenkddn jos perheessd oli opiskelevia lapsia.
Kun kulutustaso vanhemmissa ikiiryhmissd vdhitellen parani vastuun
poistuessa aikuisiksi varttuneista lapsista, niin nuoremmilla leskilld se
huononi, kun he yuorostaan joutuivat huolehtimaan opiskelevien lasten
toimeentulosta.
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Eliikeikiiiset naislesket

Vanhuusel[kkeellii olleista, 'sotien ja pulan' sukupolveen kuuluvista nai'
sista joka kolmas oli ollut koko avioliiton ajan kotona. Yhtii moni oli kui-
tenkin kiiynyt koko ajan tydssii. Kulutusyksikkoii kohti lasketun keytette-
vissd olevan tulon muutosta verrataan 65 wotta tdyttdneiden naisten
osalta heidiin avioliiton aikaisen toimintansa mukaan. Tytiss[ kiiyneet on

taulukossa 36 ryhmitelty sen mukaan, tytiskenteliviitkti he ennen eldkkeel'
le siirtymistiiiin vlhintiidn kaksi kolmannesta avioliiton kestosta vai sitd
vdhemmdn.

Tulon viihdistii suhteellista nousua voidaan havaita kaikilla eldkeikdisillii
viilittdmdsti leskeksi jiiiimisen jiilkeen. Eroja ei ilmennyt tytissiikdynnin
mukaan tarkastellen my6sk6[n kolme wotta myohemmin. Keskimiiiirin
tulo oli kohonnut lihes viidenneksen siit6, mitii se oli puolison eldessd.

Nousun syynd oli pddasiassa se, ettd vuonna 1983 toteutettiin kansan-
eldkkeen uudistuksen II A-vaihe, jossa nostettiin tulosidonnaisen kansan-
el[kkeen tulorajoja sekii korotettiin eliikkeen eri osien markkamiiiiriii.
Vuonna 1983 kansaneliikkeen osuus oli noussut tuloliihteenii kolmas'
osaan, kun se vuonna l98l muodosti runsaan nelj[nneksen.

Taulukko 36. Vuosien l98l ja 1983 kulutusyksikk6ii kohti laskettu kiiy-
tettdvissii oleva tulo (KOT/KY) leskeytymistii edeltiinee-
seen vuoteen verrattuna eliikeikiiisten naisten avioliiton
aikaisen toiminnan mukaan

Toininta
avioliitossa

Tytissd vihintdiin 2/3
Tytissd aLLe 213
Ei tytissd
Kaikki

KOT/KY 1981.
( 1979=100)

KOT/KY 1983
( 1979=100 )

103
106
103
105

tL7
118
118
118
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Suurimmalla osalla eliikeik?iisistd kulutustaso siiilyi ennallaan tai nousi
viilittomdsti puolison kuoieman jdlkeen, vain alle viidesosalla se aleni
(taulukko 37). Vaikka tulon keskimddrdinen, suhteellinen muutos oli lii-
hes sama kaikissa ryhmissi, niin kulutustason muutoksen mukaista vaih-
telua ilmeni jonkin verran avioliiton aikaisen toiminnan mukaan tarkas-
teltuna. Eniten paranivat niiden naisleskien kulutusmahdollisuudet, jotka
olivat kiiyneet tyossa viihintddn kaksi kolmannesta avioliiton kestosta.
Tyossii klyneet saivat yleensii omaa tyoeilkette, joka nosti kulutustasoa.

Taulukko 37. Kulutustason muutos vuonna l98l leskeytymistd edeltd-
neeseen vuoteen verrattuna eliikeikdisten naisten avioli!
ton aikaisen toiminnan mukaan

Kulutustason
muutos
v. 1981

Nousi paljon
-"- nelko palJon
-"- vdhdn

Aleni vdh6n
-"- nelko palJon
-"- paljon
Yhteensd

Ty6ssE
vlhint. 213

%

0
4

37

10
3

L2

3
7

23

16
0
0

100

L7
3
0

100

Tyiis sd
alle 2/3

/.

L4
5
0

100

Ei
tyt5ssd

%

Eliikeikiiisten kulutustaso oli yleisesti ottaen parantunut tutkimuksen seu-
rantavuoteen 1983 mennessd. Avioliiton aikana eniten tyossfl kryneistii se
oli noussut kahdella kolmasosalla. Myos muissa ryhmissii kulutusmahdol-
lisuudet olivat lisd2tntyneet runsaalla puolella leskistd. 'sotien ja pulan'
sukupolveen kuuluvien vdliset erot eiviit yhtii selvdsti liittyneet avioliiton
tyossiikiiyntiin kuin nuoremmissa ikziryhmissd. Kummankin puolison ol-
lessa eldkkeellfi perheen tulot olivat pienentyneet jo ennen leskeytymistii.
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Kdsitys toimeentulosta

Kun leskiltii kysyttiin, miten heiddn toimeentulonsa oli muuttunut leskey'
tymistd edeltdneeseen woteen verrattuna, niin vastaukset eivdt kaikissa

kohdin vastanneet kulutustason muutoksia. Seuraavassa on esitetty aktii-
vi-ikdisten naisten kiisitykset toimeentulon muutoksesta'

Taulukko 38. Kdsitys toimeentulon muutoksesta aktiivi-ikdisten naisles-
kien toiminnan mukaan

Toineentulo
v:een 1979
verrattuna

PalJon parenpi
Vdhlin parenpi

-49 50-54 55-59
7,%%

1
L7

50-54 55-59
dc,
/" lo

0 9

Tytissi L979-83 Kotona 1979-83

-49
7"

2
15

3
22

2
20 11 11

Vdhdn huononpi
PalJon huonoupi
Yhteensl

15
22
00

20
36

100

29
L9

100

27
16

100

28
L2

100

24
13

100

Taulukossa 38 kiinnittiivdt huomiota niiden naisleskien melko korkeat
osuudet, joiden mielestd toimeentulo oli huonontunut leskeytymisen jdl'
keen. Tytissii kiiyvien ja kotona olevien naisten vastauksissa on kuitenkin
systemaattisuutta siina mielessl, ettii vanhinta ikiiryhmiid lukuunottamat-
ta tybssfl kiiyviit arvioivat kotona olevia useammin toimeentulonsa paran-
tuneen. Jos keskimmiiistii ikiiryhmiiii ei oteta huomioon, niin kotona ole-

vista taas useammat kuin ty6ssii kiiyvistii katsoivat toimeentulonsa
huonontuneen, mikd vastaa mytis kulutustason muutoksen mukaisia eroja
ndissit ryhmissii. Yleensd toimeentulon arveltiin huonontuneen useam-

min kuin mitii kulutustason muutoksen tarkastelu osoitti (vrt. taulukko
33).

Eliikeikiiisilld vastauseroja ilmeni varsin viihiin avioliiton aikaisen toimin-
nan mukaan tarkasteltuna. Neljitsosa arveli toimeentulonsa parantuneen'
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alle puolet sen pysyneen ennallaan ja vajaa kolmasosa sen huonontuneen.
Toimeentulon arveltiin yleensii huonontuneen useammin kuin miti kulu-
tustason muutos osoitti, silld tutkimuksen seurantavuonna 1983 se oli sel-
vityksen mukaan alentunut enii2i alle kymmenesosalla el[keikiiisistii.

5.3.2
Toimeentulon taso

Edellisen luwn tarkastelu koski kulutustason suhteellista muutosta leski-
perheiden sisiillii. Tarkastelu ei paljastanut, mite eroja leskien tulotasossa
oli. T:issii luvussa on tarkoitus verrata leskien tulotasoa v?ieston keski-
miitiriiiseen tulotasoon, jolloin myos leskiperheiden vdliset erot tulevat ne-
kyviin.

Tilastokeskus tekee siiiinnollisin vziliajoin vdestoii edustavia kotitaloustut-
kimuksia, joiden perusteella kuvataan erilaisten kotitalouksien toimeentu-
loa, kulutuksen tasoa ja rakennetta. Kotitalouksia tarkastellaan niiden
elinvaiheen mukaan, joita edustavat eri-ikiiset yksiniiiset, yksinhuoltajat,
lapsettomat avioparit ja kahden huoltajan lapsiperheet sekd muut talou-
det. Erilaisia kotitalouksia verrataan toisiinsa kuluttujayksikkoluvun pe-
rusteella. Kotitalouden kuluttajayksikot lasketaan OECD:n suosituksen
mukaisesti siten, ettd ensimmiiinen aikuinen saa arvon l, seuraavat aikui-
set aryon 0.7 ja lapset arvon 0.5. Lapsiksi luetaan ainoastaan alle lS-vuo-
tiaat perheenjlsenet (Kotitaloustiedustelu l98l , Osa 2, 5) zt .

Kun naisleskien perheisiin sovelletaan kotitaloustiedustelussa kdytettyjd
OECD:n kulutusyksikkoarvoja, niin niiden kdytettdvissd olevia tuloja voi-
daan periaatteessa verrala vdeston keskiarvoon, vaikka tarkastelua ei
suoritetakaan elinvaiheittain.

OECD:n kulutusyksikkoluvun perusteella laskettuna alle 60-vuotiaiden
naisleskien keskimiidrdinen kiiytettiivissd oleva tulo kulutusyksikkori kohti
vastasi wonna l98l kotitaloustiedustelun keskiarvoa. Leskien tulon suh-
de vdeston tuloon on l0l, kun viieston keskiarvo on 100. Taulukosta 39
voi nihdd, ettd perheiden kAytettiivissii olevat tulot kuitenkin vaihtelivat
leskien toiminnan mukaan tarkasteltuna. Eroja aiheutti se, ett[ tyossd
kiiyvien pddasiallinen tuloliihde olivat ansiotulot muodostaen noin kaksi
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kolmasosaa perheen bruttotuloista, kun taas kotona olevien tulot koostui-
vat piidasiassa elaketuloista.

Kdytettdvissd oleva tulo oli tyoss[ kiiyvien perheissii noin viidenneksen
vdeston keskimiiiirliste suurempi. Kotona olevien perheissii se jfii keski'
miiiirin noin kolmanneksen vdeston keskiarvoa pienemmiksi. Tydssii ja
kotona olevien tulotasossa oli sitii enemmdn eroa, mitd vanhemmista nai-
sista oli kysymys. Vanhimpaan ikiiryhmiidn kuuluvat asuivat jo yleensd

yksin, jolloin esimerkiksi tyotulot jiiiviit kokonaan heidln omaan kdyt'
t6onsii.

Alle 50-vuotiaiden, kotona olevien naisleskien perheissii kulutusyksikkdii
kohti laskettu tulo jdi keskimiiiirin viidenneksen vdestdn keskim6iirtiistii
alemmaksi, tydssd kiiyviln se nousi saman verran sitd korkeammaksi.
Kotona olevien 50-54-vuotiaiden tulo oli viieston keskiarvoon suhteutettu'
na jonkin verran suurempi kuin tiitii vanhempien leskien, joiden tulo jei
samanikiiisiin tyossii kiiyviin verrattuna yli puolta pienemm[ksi. Kuten
jiiljempSnii voi todeta, 55-59-vuotiailla se oli my6s eldkeikiiisid alempi.

Taulukko 39 Vuoden l98l OECD-kulutusyksikktlii kohti laskettu,
viiestdn keskiarvoon suhteutettu keytettevissii oleva tulo
(KOT/OECD-KY) aktiivi-ikfiisten naisleskien toiminnan
mukaan

KOT/OECD-KY vuonna 1981
(vdesttin keskiarvo = 100)

Lesken ikd
v. L979

Leski tytissE Leski kotona
w. L979-83 w. 1979-83

-4
50-5
55 -5
Kaikki

Hannu Uusitalo (1988, 120) vertasi kotitaloustiedustelun aineistolla eri
tyyppisten perheiden kiiytettiivissii olevia tuloja vuonna l98l viiesttin kes'

9v
4v
9v

L20
117
t29
LzL

83
70
60
69
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kimddrdiseen ja totesi yksindisten tulotason olevan yksinhuoltajia kor-
keampi. Taulukosta 40 kiiy esille, ettii tiimii piti paikkansa myos naisles-
kien kohdalla.

Yksindisten tyoss[ kziyvien tulotaso oli selvdsti muita korkeampi. Myos
lapsiperheiss[ se ylitti vdeston keskimiiiirdisen, jos leski kdvi tyossa. Niis-
sii perheissd se jdi kuitenkin muita tyossd kiiyviti alemmaksi, joissa lesken
huollettavana oli aikuisia, opiskelevia lapsia. Kotona olevien naisten tulo-
taso ei juuri vaihdellut perhetyypin mukaan. Kuiutusyksikkoe kohti las-
kettuna se ei yksiniiisilld ollut paljon korkeampi kuin lapsiperheissii.

Taulukko 40. Vuoden l98l OECD-kulutusyksikkoii kohti laskettu,
vdeston keskiarvoon suhteutettu kdytettiivissd oleva tulo
aktiivi-ikiiisten naisleskien perhetyypin ja toiminnan mu-
kaan

Perhetyyppi
v. 1981

Yks ind,inen
Vain a1le 18-v. lapsia
AlaikSisiii Ja 18-25-v.,
huollettavia lapsia
Kaikki

KOT/oECD-KY 1981
(vdesttin keskiarvo = 100)

Leski tytissd Leski kotona
w. L979-83 w. 1979-83

133
114

70
65

103
l2L

(67 )
69

Taulukossa 4l tarkastellaan vuoden l98l kdytettiivissd olevan, vdeston
keskimddriiiseen suhteutetun tuion jakautumista leskiperheissd. Ja-
kaumasta selviiiii leskiperheiden hajonnan lisiiksi se, miten suuri osa niis-
tii alitti Peter Townsendin (1979, 248) suhteellisen koyhyyden rajan.
Townsend katsoi perheen jiiiiv[n suhteellisen koyhyysrajan alapuolelle,
jos sen nettotulo oli alle 50 prosenttia viieston keskimdiirdiseste tulosta. 28

Townsend tarkasteli perheiden nettotuloja perhetyypin mukaan, jossa oli
otettu huomioon perheenjdsenten ikd ja lukumdiird. Tiissd mielessd kulu-



160

tusyksikkoe kohti laskettu tulo ei ole tdysin sama asia. Kulutusyksikkoii
kohti laskettu tulo ottaa kuitenkin huomioon perherakenteen ja on jossain

mielessii tarkempi, ainakin helppokiiyttoisempi mittari. Leskien pienituloi-
suutta ei ole kuitenkaan tarkoitus arvioida tdssd, vaan seuraavassa luvus-
sa toimeentulotukinormin perusteella. Mielenkiintoista on kuitenkin se,

ette niiden leskien osuudet, joiden tulo jei aile puolen vdeston keskiarvos-
ta, olivat lfihellii myos toimeentulotukinormin alittavien osuuksia ikiiryh-
mittiiin tarkasteltuna (vrt. taulukko 43).

Leskiperheiden kdytettdvissd olevan tulon suhteuttaminen vdesttin keski'
mddrdiseen paljastaa sen, ettd ty6ssd kiiyvien ja kotona olevien naisten
viilillii vallitsivat suuret tuloerot. Enemmisto tyossl kiiyvistii ylitti viesttin
keskiarvon, kun taas suurin osa kotona olevista jiii sen alapuolelle. Yli
kymmenesosalla nuorista kotona olevista naisista tulo jei ale 50 prosentin
viieston keskiarvosta, kun tyossd kiyvien joukossa ei juuri ollut tiimiin ra-
jan alittavia perheitd. Kotona olevista 5o-54-vuotiaista kolmasosa ja 55-

59-vuotiaista yli 40 prosenttia j[i 50 prosentin rajan alapuolelle.

Taulukko 41. Vuoden l98l OECD-kulutusyksikkdfi kohti lasketun,
vdeston keskiarvoon suhteutetun kdytetttivissfl olevan tu-
lon jakauma aktiivi-ikiiisten naisleskien toiminnan mu-
kaan

KoT/oECD-KY
(vdestiin
keskiarvo
= 100)

15 0+
L20-L49

Tytissd L979-83

-49 50-54 55-59
7" 7" 7"

15
28

15
22

2L
35

Kotona L979-83

-49 s0-s4
%%

55-59
%

1
20

4
8

0
0

80-99
50-79

-49
Yhteensl

2L
7
0

100

13
6
1

100

16
2
1

100

L2
48
13

100

13
38
34

100

6
43
42

100
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Tulon suhteellinen muutos oli eldkeikiiisilld varsin sama vuonna 1981
riippumatta siitii, kdviko leski avioliiton aikana tydssii vai ei (vrt. tauluk-
ko 36). Vleston keskimiiiirdiste tuloa mittapuuna pitiien niiden eliike-
ikdisten tulotaso oli kuitenkin muita korkeampi, jotka olivat kiiyneet vd-
hintiidn kaksi kolmasosaa avioliiton kestosta tyossii. Oma tyoeliike nosti
heiddn tulotasoaan muihin naisiin verrattuna. Vdhemmdn aikaa ty6ssd
klyneet eiviit sen sijaan poikenneet koko avioiiiton ajan kotona olleista.
Tyossdolo ehkd ajoittui ennen tyoelzikejrirjestelmdn voimaantuloa, joten se

ei kartuttanut tyoeldkettii tai karttumisaika jiii lyhyeksi. Toisaalta pieni-
kin oma tyoeliike vdhentdii kansaneliikettfi, joten ndiden ryhmien vilille ei
piiiissyt syntymeen eroa.

ElSkeikdisten
toiBinta
avioliitossa

Tyiissd vdhintSSn 2/3
Tytissd alle 2/3
Ei tytissd
Kaikki

KoT/oECD-KY 1981
(vdesttin keskiarvo = 100)

86
69
58
75

Uusitalo (1988, 120) sai wonna l98l el?ikeikdisten yksineisten tulon suh-
deluvuksi 82 vdeston keskiarvon ollessa 100. El:ikeikziisten, palkansaaja-
v[estoon kuuluvien yksiniiisten leskien suhdeluku on79, kun myos mies-
lesket ovat mukana tarkastelussa. Leskien tulotaso oli tiimln perusteella
vdestdl hieman alempi. Siihen oli osittain syynl se, ettd naisten osuus oli
suurempi leskiryhmiissii kuin vdestdssii. Miehet ovat eliikeliiisinlkin naisia
parempituloisia.

Taulukossa 42 on esitetty vuoden l98l kiiytettiivissii olevan, kulutusyk-
sikkoii kohti lasketun tulon jakautuminen eldkeikiiisillii naisilla avioliiton
toiminnan mukaan. Silmiinpistiivdd on se, ettd kotona olleiden ja samoin
myos avioliitossa vdhemmiin aikaa tyoskennelleiden ryhmissd tulo jiii suu-
rimmaksi osaksi alle 80 prosentin keskiarvosta. Osuus oli korkea myos
niillii leskillii, jotka olivat kiiyneet eniten tydssii avioliiton aikana.
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Taulukko 42. Vuoden l98l OECD-kulutusyksikktid kohti lasketun,
viieston keskiarvoon suhteutetun keytettevissii olevan tu-
lon jakauma eliikeikiiisten naisten avioliiton aikaisen toi-
minnan mukaan

KOT/OECD-KY
(vdesttin
keskiarvo
= 100)

150+

80-99
50-79

-49
Yhteensii

Tytissd
vdhint . 2/ 3

%

Tytissd
aLLe 213

7"

Ei
ty6ssI

7"

239

L7
56

5
100

3
77
10

100

11
77

4
100

Tydssii kdyneiden ja kotona olleiden eliikeiktiisten vdlillii oli kuitenkin
eroa sillii tavoin, ettd niiden osuus, joilla tulo jiii alle puolen keskiarvosta,
oli kotona olleilla kaksi kertaa korkeampi kuin tyossii kiiyneillii. Kuten
taulukosta 4l saattoi nlhd6, my6s aktiivi-ikdisten keskindisessii vertailus-
sa huono-osaisin ryhmti olivat kotitytite tekevet 50-54- ja 55-59-vuotiaat
naislesket, jotka eivfit olleet viele eldkkeellii. Huomattavalla osalla heistd
tulot jiiiviit Townsendin mdiirittelemiin koyhyysrajan alapuolelle.

Vdhintiiiin kaksi kolmasosaa avioliiton kestosta tyoskennelleiden ero mui-
hin verrattuna tulee esille myos tarkasteltaessa vdeston keskiarvon ylitte-
vien osuuksia. Eniten tyossii kiiyneistii noin viidesosalla tulo ylitti veeston
keskimiiiirdisen, muissa ryhmissd osuus jiii puolta pienemmiiksi. Tyossd-
kiiynnin merkitys leskeytymisen jdlkeiseen toimeentuloon tuli nlin esiin

mytrs eliikeikiiisten naisten kohdalla, joskin eri ryhmien viiliset erot olivat
suhteellisen viihdisi[ aktiiviikiiisiin verrattuna.
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s.3.3
Pienituloiset leskiperheet

Toimeentulotukinormin alittaneita perheitii oli koko tutkimusaineistossa
lukumddrdisesti vehen. Tuomisen (1988, 145-146) tutkimuksessa tode-
taan, ettd miehen kuolemaa seuranneena yuonna ndiden perheiden osuus
naisleskien perheistd oli kuusi prosenttia. Kaikista viihimmdistason ala-
puolelle jiiiineistii naisleskistd perdti 67 prosenttia ei ollut toiminut mis-
sidn ammatissa avioliittonsa aikana, kun taas normin ylittlneiden ryh-
miissii ammatissa toimimattomia naisia oli vain 22 prosenttia.

Seuraavassa tarkastellaan niitii leskiperheitd, joissa perheen tulot jziiviit
yhteiskunnan asettaman toimeentulotukinormin alapuolelle vuosina l98l
ja 1983. Kysymys on siis klytettlvissd olevasta tulosta perhettd, ei kulu-
tusyksikkoii kohti. Eri tyyppisten perheiden toimeentulotuen rajat perus-
tuvat sosiaalihallituksen normeihin vuonna l98l (Sailas 1987, l4). Vuo-
teen 1983 on sovellettu samoja normeja, mutta vuoden 1983 rahanaryoon
korotettuina.

Viihimmiiistasoisen toimeentulon alapuolelle jddmisen ja naisten tyossd
kdymisen yhteys tuli esille myos tarkasteluryhmissd. Toimeentulotukinor-
min alitti tai sitd sivusi wonna l98l vain yksi prosentti niistd perheistii,
joissa naisleski kdvi vuosina 1979-83 tyosse. vuonna 1983 normin alitta-
via perheitd ei tdssii ryhmdssd juuri ollut. Vuosina l98l ja 1983 toimeen-
tulotukinormin alittaneiden perheiden osuudet on taste syystd esitetty
taulukossa 43 ainoastaan niiden leskien osalta, jotka olivat tarkasteluvuo-
sina poissa tyoste. Taulukossa on toimeentulotukinormin alittaneiden li-
siiksi esitetty niiden perheiden osuudet, joiden tulo sivusi normia. Nor-
mia sivunneissa perheissii tulo ylitti toimeentulotukinormin enintii dn 25
prosentilla. Normia sivunneiden perheiden mddrittely noudattaa edell[
mainitun Raija Sailaksen tutkimuksen mdiirittelyd.

Runsas neljiinnes kotona olevien perheistd jri vuonna l98l toimeentulo-
tukinormin alapuolelle. suhteellisesti yhtii paljon oli niitd, joissa tulo sivu-
si normia. Alle 50-vuotiaiden perheissd osuudet jiiiviit vanhempia ikiiryh-
mid pienemmiksi vuonna 1981, mutta kaksi wotta mytihemmin tilanne
oli pdinvastainen. Toimeentulotukinormin alittaneiden osuus oli kaksi
kertaa suurempi kuin viilittom[sti leskeksi jiidmisen jiilkeen. vanhemmis-
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sa ikiiryhmissd normin alittaneiden osuudet olivat taas voimakkaasti las-
keneet woteen 1983 mennessii.

Taulukko 43. Toimeentulotukinormin vuosina l98l ja 1983 alittaneiden
ja sitii siwnneiden osuudet aktiivi'ikdisten, leskeysajan
kotona olleiden naisten perheistii

Vuonna 1981 Vuonna 1983

Lesken ikd
v. L979

'49 v.
50-54 v.
55-59 v.
Kaikki

Nornin
alitta-
neet

%

Nornia
sivun-
neet

lo

Nornin
alitta-
neet

7"

Nornia
sivun-
neet

7"

11
29
38
28

2L
31
25
27

22
L2

7
L2

10
L2
32
20

Vuosien l98l ja 1983 muutokset toimeentulotukinormin alittaneiden per-
heiden osuuksissa vastaavat taulukossa 35 havaittuja kulutustason muu-
toksia. Kulutustasohan aleni velittomasti puolison kuoleman jiilkeen eri-
tyisen paljon vanhempiin ikiiryhmiin kuuluvilla, kotona olevilla naisilla.
Perhekoon muutokset ja yleisen perhe-eliikkeen korotukset nostivat nei-
den leskien kulutustasoa vuoteen 1983 mennessa, kun taas alle 50-vuoti-
ailla naisilla se aleni entiseste. Alaikiiisten, Iapseneldketti saaneiden las-
ten luku oli viihentynyt, mutta huollettavia, opiskelevia lapsia oli
aikaisempaa enemmin. Tulot siis pienenivdt perhekoon pysyessii samana.

Toimeentulotukinormin alittavia yksinitisiii, kotona olevia naisia oli won-
na 1983 vlhemmdn kuin kaksi wotta aikaisemmin. Taulukon 44 mukaan
normin alittaneita oli viihemmtin mytis niiden perheiden joukossa, joissa

oli alaikiiisid lapsia. Sen sijaan niistii perheistii, joissa oli opiskelevia lap-
sia, toimeentulotukinormin alapuolelle jiii suhteellisesti liihes yhtii moni
kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Perhetyyppi on miiiiritelty kunkin tarkas-
teluwoden mukaan.



165

Taulukko 44. Toimeentulotukinormin wosina l98l ja 1983 alittaneiden
ja sitd sivunneiden osuudet aktiivi-iktiisistii, kotona olleis-
ta naisista perhetyypin mukaan

Vuonna 1981 Vuonna 1983

Perhetyyppi Normin
alitta-
neet

%

Noruia
sivun-
neet

%

Nonnin
alitta-
neet

/"

Nornia
sivun-
neet

7"

Yksindinen
Vain aIle 18-v. lapsia
Alaikdisiti Ja 18-25-v.,
huollettavia lapsia

30
23

23
39

10 22
199

27 27 25 L2

Toimeentulotukinormin yuonna l98l alittavien osuudet olivat eliikeikdi-
sillfl samat kuin Townsendin suhteellisen koyhyysrajan alapuolelle jdiivien
osuudet (vrt. taulukot 45 ja 42). Eniten normin alittaneita oli niissii leskis-
sii, jotka eivet oUeet k[yneet tyossd avioliiton aikana. Heilld samoin kuin
avioliiton kestosta viihemmitn kuin kaksi kolmannesta tyoskennelleiden
ryhmiissd myos toimeentulotukinormia siwnneiden osuudet olivat muita
tyosse kriyneitii korkeammat. Normin alittaneita oli wonna 1983 endzi
koko avioliiton ajan kotona olleiden ryhmiissii. Tuloldhteet olivat pysy-
neet samoina, mutta eliikkeiden korotukset, varsinkin kyseisenii vuonna
toteutettu kansaneliikkeen uudistuksen II A-vaihe, nostivat muiden pieni-
tuloisten eldkeikiiisten elintason toimeentulotukirajan yliipuolelle. Myos
normia sivunneiden osuus oli voimakkaasti laskenut. Normia siwnneita
oli vdhiten niissd eliikeikdisissii, jotka olivat tyoskennelleet vdhintddn kak-
si kolmannesta avioliiton kestosta.
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Taulukko 45. Toimeentulotukinormin wosina l98t ja 1983 alittaneiden
ja sitii siwnneiden osuudet eliikeikiiisistd naisista aviolii'
ton aikaisen toiminnan mukaan

Vuonna 1981 Vuonna 1983

Toininta
avioliitossa

Tytissd vdhint. 213
Tyiissd aLLe 213
Ei tyiissl
Kaikki

27
40
38
35

10
25
2L
19

Nornin
alitta-
neet

7"

Normia
sivun-
neet

7"

Nornin
alitta-
neet

7"

Nornia
sivun-
neet

%

5
4

10
6

0
0
3
1

Osalla naisleskisti toimeentulotukirajan alittamisena ilmenevi koyhyys oli
ohimenevd ilmi6, joka liittyi perherakenteen muutoksiin. My6s monien
tutkimusten mukaan (esim. Bassi 1988, 95; Millar & Glendinning 1987,

l5; Norris 1987, 79-80) avioliiton piiiittyminen lis[[ naisten ktiyhyyttd, on

puhuttu koyhyyden 'naisistumisesta'. Toisaalta useimmilla ktiyhyys ei ole

pysyvdii, vaan siitl on mahdollista piiiistii eroon. Ktryhyyttii tutkiessaan
Bruce Klein ja Philip Rones (1989, l0) tekivdt havainnon, ettii kunakin
ajankohtana neljiisosaa amerikkalaisesta vdest6stii voitiin pitdii kdyhdnii,
mutta vain kolmella prosentilla koyhyys ndytti pysyvelte olotilalta. Per'
heen olosuhteiden muutosten, kuten esimerkiksi avioeron tai puolison

kuoleman seurauksena koyhtyneillii perherakenteen muutokset ndyttdvilt
merkitsevdn paljon sekd ktiyhyyden syntymisessd ettii siitii irtautumisessa
(Kniesner et al 1988, 89).

Staffan Marklund (1990, 130) korostaa kuitenkin, ettd Pohjoismaissa
naisten koyhtymistd ei endii liitetd niink[in perherakenteen hajoamiseen
kuin naisten asemaan tytimarkkinoilla. Naisia koyhyys kohtaa useammin
kuin miehiii mytis puuttuvien sosiaaliturvaetuuksien muodossa. Tiimd piti
paikkansa myos leskeksi jiidneiden naisten kohdalla, sillii perherakenteen

muutoksista huolimatta toimeentulotukiktryhyys ei koskenut ansioty6ssii
olevia naisia. Puuttuvat sosiaaliturvaetuudet tulivat nlikyviin niilld eliike-
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ikdisillii, jotka eiviit olleet kiiyneet tyossd avioliiton aikana. Heilki toi-
meentulotukinormin alittaneiden osuus oli kumpanakin tarkasteluwonna
tytissA kiiyneitii korkeampi.

Koyhtymiseen ja pienituloisuuteen yhdistyy usein vlhdinen varallisuus ja
muu huono-osaisuus. Esimerkiksi Matti Heikkile (1989, 228) niikee perin-
teisen kdyhyyden liittyvdn puutteelliseen asumiseen ja terveyteen sekd
epdvakaaseen tyomarkkina-asemaan. Urho Rauhala (1989, 45) liittee
huono-osaisuuteen taloudellisen, sosiaalisen ja terveydellisen huono-osai-
suuden, vallankdytostd ja osallistumisesta syrjAytymisen sekd koulutuk-
sesta, tyomarkkinoilta ja asuntomarkkinoilta syrjiiytymisen.

Leskien varallisuuden muutosten tutkiminen osoittautui hankalaksi siitii
syystd, ettd esimerkiksi omistusasunnoista puolet oli leskeytymisen jdlkeen
kuolinpesdn hallinnassa.

Alle 60-wotiaiden leskien asumista vuosina 1979 ja 1983 tarkastellaan
tiissii kuitenkin asunnon hallintasuhteen perusteella, jota kysyttiin haas-
tattelussa. Niitd leskeysajan kotona olleita, joiden perheissd tulot alittivat
vuonna l98l toimeentulotukinormin tai sivusivat sitd, verrataan muihin
kotona olleisiin ja tyossfi kdyneisiin naisiin.

Asunnon hallintasuhteen muutokset kolme wotta puolison kuoleman jiil-
keen on esitetty taulukossa 46. Ennen leskeytymistii ja sen jiilkeen omis-
tusasunnossa asuminen oli piiiiasiallisin asumistapa, vain pieni osa leskis-
$ asui wokra-asunnossa. 'Muu asunto' tarkoittaa yleisimmin
tyosuhdesuntoa tai sukulaisten omistamaa asuntoa.

Toimeentulotukinormin alittaneet tai sitii sivunneet lesket asuivat ennen
Ieskeytymistd muita kotona olleita tai tyosszi klyneitii naisia yleisemmin
vuokra-asunnossa. Tiissd ryhmiissi wokra-asunnossa asuminen ei ollut
viihentynyt vuoteen 1983 mennessd, kuten oli kdynyt muissa ryhmissd.
Asunnon hallintasuhteen perusteella arvioituna leskeytymisen jdlkeinen
asumistilanne oli jokseenkin sama kuin sitii ennen.

Muut leskeysajan kotona olleet naiset asuivat ennen leskeytymistd muita
ryhmid yleisemmin omistusasunnossa. Sen jiilkeen omistusasunnossa asu-
vien osuus vielii lisdiintyi, kun tytisuhdeasunnosta tai sukulaisen omista-
masta asunnosta muutettiin omaan asuntoon. Tyossii kiiyviii tarkastellen
omistusasunnossa asuvien osuus oli ennen leskeksi jiiiimistii sama kuin
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toimeentulotukinormin alittaneilla tai sitii sivunneilla naisilla, mutta sen
jiilkeen wokra-asunto tai tytisuhdeasunto vaihtui usein omaan asuntoon.

Taulukko 46 Asunnon hallintasuhde ennen leskeytymist[ ja sen jiilkeen
niillii aktiivi-ikiiisillii, kotona olleilla naisilla, joiden tulo
vuonna l98l alitti toimeentulotukinormin tai sivusi sitd,
muihin kotona olleisiin tai tytrssd kiiyneisiin naisiin ver'
rattuna

Tarkasteluvuosi Ja
lesken toininta

L979-83

Vuonna L9792
Kotona o1leet naiset' Joi-
den tulot aLittivat/sivusi-
vat toineentulotukinoruia
Muut kotona o1leet naiset
Ty6,ssd kdyneet naiset
Kaikki

Vuonna 1983:
Kotona o1leet naiset, Joi-
den tulot alittivat/sivusi-
vat toineentulotukinornia
Muut kotona ol1eet naiset
Tytissd kiiyneet naiset
Kaikki

Onistus- Vuokra- Muu Yht.
asunto asunto asunto

7"7"7"%

67
79
67
69

30
11
22
22

3
10
11

9

100
100
100
100

68
91
80
80

30
8

15
L7

100
100
100
100

2
1
5
3

Aktiivi-ikiiisten toimeentulotukinormin alittaneiden tai sitii sivunneiden
naisten perheet olivat mytrs muun varallisuuden kuten kesdmtikin ja au-
ton omistuksen suhteen viihiivaraisempia kuin muut lesket. Tiihiin ryh'
mdin kuuluvien perheissii kesimtikki oli varsin harvinainen jo ennen puo-
lison kuolem aa, ja liihes kaikki olivat luopuneet siite haastatteluvuoteen
mennessd. Muissa ryhmissd kesimtikki oli sen sijaan yhtd yleinen leskey-
tymisen jiilkeen kuin sitii ennen, tytissi kiiyvien joukossa kesiimtikin omis-
tus oli jopa hieman lisiiiintynyt.
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Toimeentulotukinormin alittaneiden tai siti sivunneiden perheissl mytis
auton omistaminen oli muita ryhmili harvinaisempaa jo ennen leskeksi
jiidmistii, ja sen omistus vlheni edelleen puolison kuoltua. Osa muistakin
Ieskistd luopui autosta puolison kuoltua, muita harvemmin niiin tapahtui
tyoss[ kdyvien kohdalla. Auton omistus oli ndissd perheissti jo puolison
eldessii muita ryhmiii yleisempiid.

Taulukko 47. Kesdmdkin ja auton omistaneiden osuudet ennen leskey-
tymistii ja sen jdlkeen niistd aktiivi-ikiiisistii, kotona ol-
leista naisista, joiden tulo vuonna l98l alitti toimeentulo-
tukinormin tai sivusi sitii, muihin kotona olleisiin tai
tyosse kiiyneisiin naisiin verrattuna

Toininta
w. L979-83

Kotona o11eet naiset, Joi-
den tulot alittivat/sivusi-
vat toineentulotukinoruia
Muut kotona o1leet naiset
Tytissd k6yneet naiset
Kaikki

Kesdmdkin onistus Auton onistus
L979 1984 L979 1983

7"%%7"

9
23
23
2L

1
23
25
2L

38
48
66
60

19
19
47
40

Ellikeikdisten asumisessa ei ollut yhtii suuria eroja kuin aktiivi-ikdisten
viilillii. Ennen leskeytymistii eldkeikliiset asuivat hieman yleisemmin omis-
tusasunnossa kuin aktiivi-ikiiiset. Leskeytymisen jdlkeen tilanne muuttui
piiinvastaiseksi, kun omistusasumisen osuus vdheni ilmeisesti perinnon-
jaosta johtuen. vuokra-asunnossa samoin kuin sukulaisen omistamassa
asunnossa asuminen taas lisliintyi. Toimeentulotukinormin alittaneet ja
sitii sivunneet eliikeikiiiset asuivat muita yleisemmin sukulaisten omista-
massa asunnossa, muihin ryhmiin kuuluvat taas heitd yleisemmin vuok-
ra-asunnossa. Aktiivi-ikiiisiin verrattuna kesiimokin omistaminen oli vii-
hdistii, eikii tiissd ilmennyt oleellista muutosta leskeytymisen jilkeen.
Puolison eltiessdkin vain harvoissa eliikeikiiisten perheissii oli auto, leskey-
tymisen jiilkeen vieliikin harvemmissa.
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5.4
Tytistii poissaolon vaikutukset eldkkeen karttumiseen

5.4.1
Tytiellikeiiirj estelmin voimassaoloaikana avioituneet

Tytieliikejdrjestelmii tuli voimaan vuonna 1962. Tyoeliikkeen karttumis-
prosentti on 1,5 prosenttia vuosiansioista, joten tdyden 60 prosentin van-
huuseldkkeen saaminen edellyttiid 40 vuoden tyossiioloa. Vuonna 1980

leskeksi jiiiineille naisille ja miehille oli siihen mennessd ehtinyt kertyii
enintiiiin l8 elekette kartuttavaa tyovuotta jiirjestelmdn voimassaoloaika-
na. Jokainen vuosi, jonka leski oli ollut poissa tybstd, vdhensi vastaavasti
karttumisaikaa.

Suurella osalla leskeksi jiiiineistii naisista oli ollut tytistl poissaoloja lasten
tai kodinhoidon takia. Vaikka poissaolojen kestot olivat nuoremmissa ikd-

ryhmissd lyhentyneet, niin edelleen ne olivat naisten ja miesten tytissdolon
kestoa eniten erotteleva tekijii. Tiissd luvussa tarkastellaan, miten paljon
naisten palkaton kotityo ja lastenhoito avioliitossa lyhensiviit naisten tyd-
eliikkeen karttumisaikaa. Sukupuolten vdlisten karttumisaikojen erojen
selvittiimiseksi leskeksi j2iiineitd naisia verrataan miesleskiin.

Tyoeliikejiirjestelmdn suhteellisesta nuoruudesta ja asteittaisesta voimaan-
tulosta johtuen tutkimuksessa ei ole ihanteellista tarkasteluryhmii lasten'
hoidon aiheuttamien tybstii poissaolojen selvittiimiseksi. Nuorissa aviolii-
toissa perheenmuodostus jfii kesken, ja vanhoissa avioliitoissa lastenhoito
oli jo osittain ohi siinii vaiheessa, kun jdrjestelmii tuli voimaan.

Lasten- tai kodinhoidon aiheuttamien tydstii poissaolojen kestoja on mah-
dollista arvioida ainoastaan niillii naisilla, jotka avioituivat tytieliikejiirjes-
telmiin ollessa voimassa. Ainoastaan heillii kaikki tyosslolo avioliiton ai-
kana kartutti eliikettd. Koska tyoeliike alkaa karttua vasta 23 woden
idssa, tarkastelujoukko on rajattu yuonna 1962 tai sen jrilkeen avioitunei-
siin naisiin, jotka natmisiin mennesscirin oltvat t(iyttcineet 23 vuotta. Ennen
23 woden iklii naimisiin menneistii ei tiedetit, kuinka suuri osa tyossaolo-
vuosista kartutti elfikettd.

1960- ja 1970-luvuilla avioituneet, 'suuren murroksen' sukupolveen kuu-
luvat naiset olivat leskeksi jiiiidessiiiin varsin nuoria leskien yleiseen ikiira-
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kenteeseen verrattuna. Edellii mainitun rajauksen lisdksi tarkastelu on ra-
jattu leskeksi j[iidessddn alle 45-vuotiaisiin naisiin, joiden perheessri oli
lapsia ennen puolison kuolemaa. Vanhuuseldkkkeelle niimii naiset siirty-
vdt vasta vuodesta 2001 liihtien. Edellisest[ luwsta poiketen tarkastelun
piiriin kuuluvat myos ne, jotka olivat menneet uuteen avio- tai avoliit-
toon.

Alle 35-vuotiaista naisista yli 80 prosenttia oii kriynyt avioliiton aikana
ansiotyossd, 35-44-vuotiaista yli 90 prosenttia. Tyossiikiiynnin yleisyydes-
td huolimatta kahdella kolmasosalla oli kuitenkin tyostii poissaoloja las-
ten- tai kodinhoidon takia. Taulukosta 48 niihddln, ette lastenhoitojakso-
jen kestoissa oli eroja myos nuorimpien leskien vzilillii. Alle 35-vuotiailla
ty6katkot olivat kestdneet keskimiiiirin vajaat 2,5 vuotta, 35-39-vuotiailla
hieman alle kolme wotta ja 4o-44-vuotiailla neljd wotta. Avioliiton kes-
toon verrattuna tytistd poissaolo oli 35-44-vuotiailla vienyt noin neljdn-
neksen potentiaalisesta tyossiioloajasta.

Taulukko 48. Tydssdolo- ja tyost[ poissaolovuosien mddrii avioliiton ai-
kana seki avioliiton keskimiidriiinen kesto leskeksi jii[-
neilld naisilla

Lesken
ika
v. 1980

Alle 35 v
35-39 v.
4O-44 v.

Tytivuodet Tytistd poissaolovuodet
avioliiton Lasten/ Muu
aikana kodin- poissaolo

hoito

Avioliiton
keskinddr.
kesto
vuosissa

317
8'8
9r3

or2
0,1
1r1

3
8
1

2
2
4

5r2
LL,7
14,5

Tarkastelun piiriin kuulumattomilla, ennen 23 vuoden ikdd avioituneilla
lastenhoitojaksot olivat edeild mainittuja noin l-1,5 vuotta pitempid.
Naimisiin he olivat menneet keskimldrin 20-21 vuoden idssd, joten tyo-
katkot ajoittunevat ainakin osaksi ennen tyoelekkeen karttumisajan al-
kua. Hyvin nuorella iillii avioituneiden naisten muita pitemmiit tydkatkot
vastaavat niitii huomioita, joita todettiin koulutuksen ja tyossiikiiynnin
yhteydestii luvussa 5.1.5. Yhtejaksoinen tyossiikiiynti niiytti olevan yhtey-
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dessi koulutuksen, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tasoon. Myos
ennen 23 vuoden ikdii naimisiin menneet naiset olivat saaneet keskimiiii-
riistd viihemmdn ammatillista koulutusta.

Niillii tarkasteluryhmiin naisilla, jotka olivat ilmoittaneet viihintddn vuo-
den kestdneitd poissaoloja lasten- tai kodinhoidon takia, ty6katkot olivat
keskimiiirin pitempi2i kuin koko ikiiryhmiille lasketut (taulukko 49). Alle
35-vuotiaana leskeksi jiiiineet naiset olivat olivat hoitaneet lapsia keski-
mdiirin 3,5 wotta, 35-39-vuotiaat 5,3 wotta ja 4D'44'v:uotiaal7,5 wotta.

Maksimaalisesti tyoeleke karttuu 42 vuoden ajalta. Taulukosta 49 voi to'
deta, ettii lasten- ja kodinhoidon woksi menetetyn tytiajan osuus maksi'
maalisesta eliikettii kartuttavasta tytlajasta nousee ikiiryhmittiiin. Osuudet
on taulukossa esitetty myos erikseen niilld naisilla, joilla ty6std poissaolo
lasten- ja kodinhoidon takia oli kestlnyt vdhintiiiin vuoden.

Ikiiryhmittdin laskettuna lasten- ja kodinhoidon aiheuttamat tyokatkot
merkitseviit 5-10 prosentin menetystii potentiaalisesta tydsseoloajasta.
Viihintiiiin vuoden pituisia tytikatkoja pitdneill[ tytrajan menetys vaihteli
iiistii riippuen 8-18 prosentin viilillii. Heillii osuudet olivat liihes kaksi ker-
taa suuremmat kaikkiin verrattuna. Eliikkeen kannalta menetys tarkoit-
taa esimerkiksi 40-44-wotiaiden ik[ryhmiissii sitii, ettii 7,5 vuoden tyostA
poissaolo eli 17,9 prosentin viihennys maksimaalisesta tytlssdoloajasta pie-

nentiiisi tdyden 60 prosentin eldkkeen 49 prosenttiin.
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Taulukko 49 Lasten- ja kodinhoidon aiheuttaman tyostli poissaolon
keskimddrdinen kesto ja sen osuus eliikkeen maksimaali-
sesta 42 yuoden karttumisajasta kaikilla leskeksi jliineillii
naisilla ja viihintii[n vuoden tytikatkoja ko. syyste il-
moittaneilla

Lesken
ika
v. 1980

A11e 35 v.
35-39 v.
4O-44 v.

Kaikki naislesket

Lasten- Ja Osuus 42
kodinhoito- vuodesta
vuodet %

Lasten- Ja kodinhoidon
takia vdhintddn vuoden
ty6katkoJ a ilnoittaneet

Lasten- Ja Osuus 42
kodinhoito- vuodesta
vuodet %

3
I
1

2
2
4

5
6
9

3
5
7

5
3

5

5
7
8

8'3
L2,6
L7 ,9

Nuorilla leskillii avioliiton aikainen tyossiolo muodostaa vain osan elin-
ikiiistii tyburaa. Haastatteluvuonna 1984 suurin osa alle 45 vuoden iiissi
leskeytyneistii naisista kiivi ansiotydssd. Potentiaalista tyossdoloaikaa
ndillii naisilla oli jiiljellii ikiiryhmiistd riippuen enimmilliiiin yli 30 vuotta.
Noin neljisosa oli kotona, monet hoitamassa uudessa avio- tai avoliitossa
syntyneitd lapsia. Heidlin my6hemmdst[ tyohonpaluustaan ei ole tietoa.

Oletuksia leskeytymisen jdlkeisen tyossiioloajan pituudesta voi tehdd ai-
noastaan niiden naisten kohdalta, jotka olivat haastatteluvuonna 1984
tyossd. Taulukossa 50 esitetyissd arvioissa otettiin huomioon ilmoitetut
tyoste poissaolovuodet leskeytymis- ja haastatteluwoden vzililld, mutta
muuten tydnteon odotettiin jatkuvan elflkeikiiiin saakka. Taulukko sisil-
tiid leskeksi jiiiineistii miehistii vastaavat arviot kuin naisista. Kun woden
1980 jdlkeiseen, arvioituun tyossiioloaikaan lisiitiidn avioliiton tyovuodet,
on tybvuosien yhteenlaskettu m[drd oletettavasti ldhelld leskien elinikdisiii
tytlvuosia.

Tarkasteltavat naiset olivat avioituneet hieman nuorempina kuin miehet,
ja heiddn avioliittonsa kesto oli vastaavasti miehiii pitempi. Naisten avio-
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liiton aikainen tyossdolo jiiii taulukon perusteella kuitenkin miehiii lyhy-
emmdksi nuorinta ikdryhmiiii lukuunottamatta. Se johtuu siitii, ettii las-

ten- ja kodinhoidon aiheuttamat tyokatkot lyhensiviit naisilla tytrvuosien
keskimiilriili. Lasten- ja kodinhoidosta johtuvien tyostii poissaolojen kes'
tot eivdt kuitenkaan tule selviisti esille, koska vertailu koskee eri aviolii'
toissa olleita henkiloitii. Mikeli kysymys olisi ollut aviopuolisoista, niin
avioliiton aikaisen tyossiioloajan ero naisten ja miesten viilillii olisi muo-
dostunut p6[asiassa lastenhoitojaksojen kestoista.

Taulukko 50 Keskimddrdinen tyossdoloaika avioliitossa ja arvioitu
tyossloloaika ieskeytymisen jdlkeen seki niiiden yhteis'
m[2irii eliikeiiissd niillii leskeksi jiiiineillii naisilla ja miehil-
16, jotka olivat tydssii haastattelu'ruonna 1984

Lesken
ika
v. 1980

A1Ie 35 v
Naiset
Miehet

35-39 v.
Naiset
l,tiehet

40-44 v
Naiset
Miehet

Tyiivuodet
avioliiton
aikana

Arvioidut tytS-
vuodet leskey-
tynisen JSlkeen

Arvioidut
tytivuodet
yhteensd

8
4

4
4

33,3
34,8

38,1
39,2

9'1
L0,8

27 ,8
28,L

36,9
38 ,9

11, 3
13 ,9

23,7
23,3

35 ,0
37 ,2

Avioliiton aikaisen ja sen jiilkeisen tytiss[kiiynnin pituudessa haastattelu-
vuonna 1984 tyossii kiiyneet naiset yltiiisivit keskim66rin viihintilin 35

vuoteen ja miehet viihintiidn 37 vuoteen. Alle 3S-vuotiaiden ikiiryhmdssii
kokonaistytiaika liihenee 40 vuotta, edellyttden tytinteon jatkuvan keskey'
tymiittii. Kokonaistyoaika jiiisi nuorimman ikiiryhmiin naisilla kuitenkin
vuotta lyhyemmiiksi kuin miehillii. Samoin 35-44-vuotiaiden ikdryhmiin
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kuuluville naisille kertyisi kokonaistyoaikaa keskimiiiirin kaksi wotta vd-
hemmdn kuin miehille.

Nuorissa ikiiryhmisszi naisten eroa miehiin synnyttivet lastenhoidon aihe-
uttamat poissaolot. Erot sukupuolten vzililld kasvoivat todenndkoisesti
edellii esitettyjd suuremmiksi siitri syystd, ettii haastatteluwonna kotona
olleet naiset eivdt sisdltyneet tarkasteluun. Heilllhzin lastenhoitoaika oli
vield kesken. Tyostti poisolevista monet olivat jiidneet kotiin hoitamaan
uudessa avio- tai avoliitossa syntyneitd lapsia. Samoin on mahdollista,
ette myos haastatteluvuonna tyossd kiiyneillii oli myohempid poissaoloja
lastenhoidon takia.

Haastatteluvuonna tyossd kiiyneet naiset olivat avioituneet keskimddrin
25-26 vuoden ikdisinii, miehet 26-28-wotiaina. Olettaen, ettd ennen avio-
liiton solmimista ty6ss[ olisi oltu 23 ik[wodesta lehtien, elinikdisten tyo-
vuosien keskimddriit olisivat naisilla olleet 2-3 vuotta ja miehillii 3-5 wot-
ta pitemmiit kuin edelld esitetyt tyovuosien yhteenlasketut miidrdt.

Avioliiton ja sen jiilkeisten tydvuosien mdiirdssii vain osa leskeksi jdiineis-
td naisista ja miehistd yltziisi tiiyteen eliikkeeseen vaadittavaan 40 vuoteen
(taulukko 5l). Erityisen pieneksi osuus jrisi 4O-44-vuotiaiden ikdryhmds-
sd, jossa keskimddrdinen avioitumisikd oli hieman korkeampi kuin nuo-
remmissa ikiiryhmissfi, jonka takia myos avioliiton ja sen jzilkeinen poten-
tiaalinen tyossdoloaika jdri niitii lyhyemmiiksi. AIle 35-vuotiaiden
ikziryhmiiiin kuuluville miehille kertyisi kuitenkin vdhint[in 35-39 tyo-
wotta, 35-44-vuotiaiden ikiiryhmiissd noin 80 prosentilla on odotettavissa
yhtii paljon tytivuosia. Alle 35-vuotiaiden ikiiryhmdiin kuuluvilla naisilla
vastaava osuus olisi 90 prosenttia, 35-39-vuotiaiden ikiiryhmiissii noin 70
prosenttia ja 40-44-vuotiaiden ikiiryhmiissd puolet.
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Taulukko 5l Tyovuosien arvioitu miiiirii eldkeiiissii avioliiton ja sen jdl-
keiseltii ajalta niillii leskeksi jiiineillii naisilla ja miehillii,
jotka olivat ty6ssii haastatteluwonna 1984

Lesken
ika
v. 1980

Arvioidut tytivuodet Yhteensd

25-29 30-34 3s-39 40-
7,7"7"%

Yht.

Alle 35 v.
Naiset
Miehet

0
0

10 50
4L

40
59

100
1000

35-39 v.
Naiset
Miehet

3
0

26
L7

34
28

37
55

100
100

4O-44 v.
Naiset
Miehet

10
9

40
10

44
56

6 100
10025

Vaikka lastenhoitokatkot ovat lyhentyneet, sukupuolten vdliset erot kart'
tumisajassa eivit ole kokonaan hiivinneet. Naisten eleketason erot mie'
hiin verrattuna eiviit johdu kuitenkaan vain eldkettii kartuttavien tydvuo-
sien viihiiisemmistd miidrdstii, vaan mybs palkkatason eroista. Leskeksi
jiiiineiden ammattirakenteen tarkastelussa todettiin, ett[ naiset olivat mie-
hil useammin tybskennelleet pienipalkkaisissa palvelualan ammateissa ja
myyntitytissd sekii konttoristeina (Hyrkkiinen 1988, 65). Palkkaeron huo-
mioonottaen sukupuolten viiliset eliike-erot tulevat niillii vuoden 2000 jiil-
keen eliikkeelle siirtyvillii olemaan suuremmat kuin mitii karttumisaikojen
erot osoittavat.
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5.4.2
Ennen tytieliikei iirj estelmiin voimaantuloa avioituneet

Ennen tydelzikejdrjestelmdn voimaantuloa avioituneiden naisten ikiiraken-
ne oli edellisessii luvussa tarkasteltuja huomattavasti vanhempi. Ennen
wotta 1962 avioituneista kaksi kolmasosaa oli leskeksi jiiiidessiiiin triyttd-
nyt 55 \ruotta, eikii alle 45-wotiaita ollut kuin muutama prosentti. Tiissd
ryhmiissii ei ole mahdollista arvioida lastenhoidon aiheuttamien tydkatko-
jen vaikutusta elikkeen karttumisaikoihin, koska lastenhoito oli suurella
osalla jo ohi siinii vaiheessa, kun tyoeliikejdrjestelmii tuli voimaan.

Eliikettii kartuttavan tyossloloajan pituutta avioliiton aikana on sen si-
jaan mahdollista arvioida tietyin varauksin. Jos oletetaan, ettd leskeksi
jiiiidessiidn 45 vuotta tiiyttlineilld naisilla lasten- tai kodinhoidon aiheutta-
mat poissaolot ajoittuivat suurimmaksi osaksi ennen ty6eliikejiirjestelmdn
voimaantuloa, niin woteen 1980 mennessd heille ehti kertyii elikettii kar-
tuttavaa tytissitoloa enimmilldzin 18 vuotta. Tosin mytis ennen jiirjestel-
mdn voimaantuloa alkaneet tyosuhteet kartuttavat eldkettl 0,5 prosenttia
vuosiansioista, mutta niiin tarkkaa tietoa ty6ssiiolosta ei oie.

Vanhemmissa ikiiryhmissd sairauden aiheuttamat poissaolot lisddntyviit,
joten monilla tyossiiolo jiii oletettavasti 18 vuoden aikaa lyhyemmiksi.
Todellista tydssiioloaikaa arvioitaessa ainakin tyostii poissaolovuodet sai-
rauden, tyokyvyttomyyden tai muun eliikkeelliiolon takia on syyte viihen-
tiiii maksimiajasta. Tyostii poissaoloja oli myos muista syistii, mutta vii-
hiiisessd mddrin, eivdtkii ne yhtii selviisti liittyneet iklrntymiseen kuin
edelli mainitut.

Nuoremmilla leskeksi jridneill2i naisilla lastenhoitojaksot jiirjestelmdn voi-
massaoloaikana nlkyiviit sillii tavoin, ettd tyosstioloaika jiii l8 vuotta ly-
hyemmiksi. Myos vanhemmilla, tyossii kiiyneillii naisilla saattoi tietysti
olla tyostii poissaoloja kodinhoidon takia woden 1962 jiilkeen, jolloin ne-
kin pitiiisi viihentiiii maksimiajasta. Poissaolojen ajoittumisesta ja pituu-
desta ei ole kuitenkaan tietoa. on mahdollista, ettit joissakin tapauksissa
tyiissiioloaika on teste syystfl arvioitu todellista pitemmdksi. Tyostii pois-
jiiiiminen lasten- tai kodinhoidon takia ei kuitenkaan ollut yleistii van-
hemmissa ikiiryhmissd, useimmiten tyonteko piiiittyi sairastamisen tai
eliikkeelle siirtymisen takia.
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Tarkastelujoukko on rajattu niihin 45-59 vuoden itissti leskeksi ititineisiin
naisiin, joiden perheissri oli leskeytymisen aiankohtana lapsia ntiiden icistti

riippumatta tai joissa oli aikaisemmin ollut lapsia. Tarkasteluryhmdn ra'
jauksella lapsiperheisiin on liihdetty siitii ajatuksesta, ettd naisten ko'
tonaolo liittyi useimmiten huoltajuuteen, joko entiseen tai nykyiseen.

vanhimpaan, 55-59-vuotiaiden ikiiryhmiiiin kuuluvat ovat jo siirtyneet
el[kkeelle vuosien 1986-90 viilillii. Edellistii nuorempaan, 50-54-vuotiai'
den ikdryhmiidn kuuluvat siirtyvet elikkeelle wosien l99l-95 viilillii ja

nuorimmat wosien 1996-2000 vdlitlii. Jo eldkkeelle siirtyneitii koskevien
arvioiden paikkansapitevyytte on mahdollista jossain mdiirin verrata ti-
lastojen avulla, mutta haastattelun j[lkeistii tietoa heisti ei ole.

Avioliiton aikana eliikettii kartuttaneen tyossfioloajan pituutta, jonka 18

vuoden maksimiajasta on vdhennetty poissaolovuodet sairauden tai eliik'
keelliiolon takia, tarkastellaan taulukossa 52. 'Jdlleenrakennuksen ja nou'
sun' sukupolven naisista nuorimmatkin olivat tiiyttdneet 23 wotta tytield-
kejiirjestelmin voimaantullessa. Jos heillii oli tytissiioloa jiirjestelmdn
voimassaoloaikana, se kartutti mytrs eldketti'

Taulukko 52. Eliikettii kartuttavien tybvuosien arvio avioliiton aikana,
kun leskeksi jiiiineiden naisten tydssiiolosta otetaan huo-
mioon enintiiiin 18 vuotta l)

Lesken ik5
v. 1980

Ei tyiissd Alle 10 v
%7"

10-14 v. 15-18 v
7"%

Yht
"/"

4s-4
50-5
55-5

9 v.
4v.
9 v.

4
L6
L7

13
L9
L7

18
11

9

65
54
57

100
100
100

l) Aika tyoeliikejiirjestelmdn voimaantulosta vuonna 1962 leskeksi jiiiimi'
seen vuonna 1980.

Edellii miiiiritellysti yli puolelle naisista oli kertynyt vehintean l5 eliikett[
kartuttavaa tyovuotta avioliiton aialta. Naisten tytissiikdynnin lisiiiintymi-
nen ndkyy erityisesti 45-49-vuotiaiden ikiiryhmiissii, joista yli 80 prosent-
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tia oli ollut tyoss[ viihint2iitn kymmenen vuotta. Vanhemmista naisista
noin kolmasosa oli ollut tyossd varsin vdhdn aikaa tai tehnyt kotityotii
koko avioliiton ajan.

Eldkkeen karttumisvuosia avioliiton ajaita ja sen j[lkeen arvioidaan erik-
seen leskeytymisen j:ilkeen eliikkeellii olleiden ja muiden naisten osalta.
Noin 80 prosenttia niistd naisista, jotka olivat leskeytyneet 45-49 vuoden
ikdisinii, kiivi tydssd haastatteluwonna 1984. Tyossii kiiyviii oli 50-54-
vuotiaiden ikdryhmdssii vajaa puolet ja 55-59-vuotiaiden iklryhmlssd
neljiisosa. Nuorimmassa ikiiryhmiissri joka kymmenes oli kotona ilman
eldkettfi, 50-54-vuotiaiden ikiiryhmdstii joka kolmas ja 55-59-vuotiaiden
ikiiryhmiistii joka nelj[s. Muut saivat jotakin omaa eldkettd.

Ne haastatteluvuonna kotona olleet naiset, jotka ajattelivat palata tyo-
hon, olivat leskeksi jdddessiiiin yleensii alle 50-wotiaita. yli puolet td-
miiniktiisistd halusi palata tydhon, mutta vanhemmista naisista vain noin
kymmenesosa. viihtiistil halua tyohonpaluuseen perusteltiin l[hinnd kor-
kealla iiilld ja heikolla terveydellti. Jotkut arvelivat, ettei tyotd olisi myos-
kiiiin saatavana. Ndmd leskeksi jdrineitd naisia koskevat tulokset eivdt
poikkea esimerkiksi niistii, joita Saksassa saatiin kysyttdessd kotona olevi-
en naisten tyohonpaluun aikomuksia (esim. Zapf 1987, 64).

Leskeytymisen jilkeisiii tyovuosia arvioitaessa oletettiin, ette haastattelu-
\ruonna tydssii olleet jatkavat tydntekoa eliikeikdiin saakka. Leskeytymi-
sen ja haastatteluwoden vdliset, ilmoitetut tyostii poissaolovuodet otettiin
kuitenkin huomioon. Haastattelun ajankohtana kotona olleilla naisilla
huomioitiin ilmoitetut tyowodet leskeytymisen jiilkeen, mutta heiddn ei
odotettu enI[ palaavan tyohon.

Leskeytymisen jiilkeisten tyo\ruosien arviot 65 vuoden ikziiin saakka on
esitetty taulukossa 53 niiden naisten osalta, jotka eiviit olleet eliikkeellii.
Avioliiton tyovuosien kanssa yhteenlaskettuna ne ilmentdvdt eri ikiiryh-
mien vdlisiii karttumisaikojen eroja. Sukupuolten vdlisten erojen selvittd-
miseksi arviot on esitetty myds miesleskilld.

El5kkeell2i olevia koskevat karttumisajan arviot sisiiltlvdt tyossfrolon
avioliitossa ja eliikkeeseen mahdollisesti sisdltyvzin ns. tulevan ajan eli
ajan eliikeikiiiin asti. Joka neljds 50-54-wotiaiden ikiiryhmliin kuuluvisra
naisista oli eliikkeelld vuonna 1983 ja 55-59-vuotiaiden ikiiryhm[stii jo
puolet. Naisista kaksi kolmasosaa ja miehistii 80 prosenttia sai yksityisen
tai julkisen sektorin tyokyvyttomyys- tai tyottomyyseliikettli. Ei ole kui-
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tenkaan tietoa siitii, kuinka suurella osalla eldkkeensaajista oli huomioitu
tuleva aika. Tilastojen mukaan yksityisen sektorin voimassa olleista tytr-
kyvytttimyyseliikkeistii vajaa viidesosa oli kyseisend vuonna vapaakirja-
eliikkeitii (Tytieliikejiirjestelmiin tilastollinen vuosikirja 1983, Osa l, 64),
joissa tulevaa aikaa ei oltu otettu huomioon, joten kovin suuresta osuu'
desta ei ole kyse. Taulukon arviot on tehty siten, ettd niillii yksityisen tai
julkisen sektorin tyokyvyttomyys- tai tyottomyyseliikettli saavilla, joiden
eldke oti vdhintiidn puolet keskimdiirliseste, otettiin huomioon tuleva
aika.

Taulukko 53. Arvio eliikette kartuttavasta tytissiioloajasta avioliitossa
ja leskeytymisen jiilkeen ja niiiden yhteismiiitriistii el[ke-
iiissii niillii naisilla ja miehillti, jotka eiviit olleet leskeyty-
misen jilkeen eliikkeellii, seki arvio karttumisajasta eldk-
keellii olevat mukaanlukien

Lesken
ike
v. 1980

45-49 v
Naiset
Miehet

50-54 v.
Naiset
Miehet

55-59 v
Naiset
Miehet

Leskeysajan tytissii tai ilnan
onaa eliikettd kotona o1leet

Kaikki nl.
e16ke15iset

ElSkettI Arvioidut Arvioidut Arvioidut
kartuttavat tyiivuodet karttunis- karttunis-
tyiivuodet leskeytyni- vuodet vuodet
avioliitossa sen jdlkeen yhteensd' yhteensl

L4,6
L7 ,5

L5,7
L7 ,7

L2,4
L7,9

30,3
35,2

20,4
30,5

L5,4
26,L

30,3
35,1

20,3
30, 3

8
t2

4 L7,
25

0
6

1
18

11, 3
18 ,0

0
7

Ne miehet, jotka eivfit olleet eliikkeellii, olivat avioliiton aikana kiiyneet
tytissii suurin piirtein koko jdrjestelmiin voimassaoloajan. Naisten tyosse-
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olo jiii miehiin verrattuna ikiiryhmdstzi riippuen noin 3-7 wotta lyhyem-
miiksi. Naisten ja miesten viiliset tyossiiolon erot olivat suuremmat avio-
Iiiton kuin leskeytymisen jiilkeiseltd ajalta. Leskeytymisen jiilkeistii
tyossdoloa kertyisi naisille noin 2-5 wotta vdhemmiin kuin miehille, edel-
Iyttden etta haastatteluwonna kotona olleet naiset eiviit endd palanneet
tyohon.

Nuorimman ikdryhmiin miehille eliikettd kartuttavaa tyoaikaa avioliiton
ja leskeytymisen jdlkeisiltd tyowosilta kertyisi keskimddrin 35 yuotta.
Samanikiiisten naisten tytissiiolo jliisi liihes viisi vuotta lyhyemmiiksi.
vanhemmassa, 50-54-vuotiaiden ikiiryhmdsszi naisten ero miehiin kasvoi
kymmeneksi vuodeksi. Jo nyt eldkkeelle siirtyneiden, 55-59 vuoden idssii
leskeksi jzidneiden naisten ja miesten karttumisajan eroksi muodostui 9-10
wotta riippuen siitii, sisdltyivdtkti leskeytymisen jiilkeen ellikkeellii olevat
laskelmiin vai ei.

Karttumisajan arviot eiviit juuri muutu, vaikka eliikkeellii olevat otetaan
huomioon laskelmissa. Arvio oli 55-59-vuotiaiden ikziryhmiidn kuuluvilla
naisilla kuitenkin noin 1,5 wotta pitempi silloin, kun eliikkeensaajat oli-
vat mukana. Tiissii ryhmiissd karttumisaikaa korotti niiden eldkkeelle siir-
tyneiden osuus, joille oli laskettu tuleva aika.

Taulukosta 54 voi niihdii, etta elekkeen kartuttumisen enimmiiisajat
poikkeavat eri ikiiryhmissii. Myos enimmdisaikaan yltiivien naisten ja
miesten osuuksissa ovat huomattavat erot. Arviot koskevat kaikkia tar-
kasteluryhmdn naisia ja miehii, sisiiltden myos leskeytymisen jdlkeen
eliikkeellii olleet henkilot.

Tyoeliikejiirjestelmdn asteittaisesta voimaantulosta johtuen 45-59-vuotiai-
den ikztryhmissii ei piiiistii 40 ekikettii kartuttavaan tydvuoteen, jota tiiysi
tydeleke edellyttdfi. Pisin karttumisaika 45-49-vuotiaiden ikiiryhmissd on
35-39 vuotta, 50-54-vuotiaiden ikiiryhmdssit 30-34 vuotta ja 55-59-vuoti-
aiden ikdryhmiissi 25-29 vuotta.

Suurin osa miehistl yltiiisi laskelman mukaan ikdryhmdnsii enimmiiisai-
kaan, mutta naisilla osuudet jriavdrt melko lailla pienemmiksi. Enimmdis-
aikaan yltdvien naisten osuudet ndyttiivrit miehiin verrattuna alhaisilta,
mutta siitd huolimatta jakaumat ilmentiiviit naisten tyossiikiiynnin yleis-
tymistii jlirjestelmiin voimassaoloaikana. se ndkyy esimerkiksi siinii, ettii
45'49-wotiaiden ikdryhmiistii noin 70 prosenttia ja vanhemmista ikdryh-
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miste noin puolet on keskittynyt kahteen ylimpit[n karttumisajan luok-
kaan.

Vuoden 1995 jiilkeen el5keiiin saawttavista, 45-49 vuoden iiissd leskeksi
jiiiineistii miehistii neljd viidesosaa yltiinee ikiiryhmiinsii enimmdisaikaan,
mutta naisista vain kaksi viidesosaa. Liihes kaikille miehille karttumisai-
kaa kertyisi arvioidusti viihintiiiin 30 vuotta, naisista vain noin kahdelle

kolmasosalle.

Vuosien l99l-1995 viilillA eliikkeelle siirtyvillii, 50-54-vuotiaina leskeyty'
neillii miehillii enimmdisaikaan yltdvien osuus jdii muita ikdryhmid hie'
man pienemmdksi, mutta silti kaksi kolmasosaa saawttanee 30-34 vuo-

den enimmiiisajan ja suurin piirtein kaikki vdhintiiiin 25 vuoden

karttumisajan. Enimmdisaikaan yltdvien naisten osuus jdisi kolmasosaan
ja viihintiiiin 25 vuoteen piiiisevien osuus puoleen.

Taulukko 54. Eliikkeen karttumisajan arvio avioliiton ja sen jiilkeiselt[
ajalta kaikilla leskeksi jiiiineillii naisilla ja miehillii eliik-
keelle siirtyneet mukaanluettuna

Lesken
ika
v.1980

Eldkkeen arvioidut karttunisvuodet
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Miehet
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Naiset
Miehet

55-59 v
Naiset
Miehet

0 1-9
7"%

t2
0

001

10-19 20-24 25-29 30-34 35-39 Yht.
7"7"%7"%7"

1
0

2
2

18
1

16
0

11
0

11
0

4
0

30
19

41
79

100
100

13 10 L7 11 L9
30

30
69

100
1000

2L
18

33
81

100
100



183

Jo eliikkeelle siirtyneistii miehistd, jotka leskeksi jliiidess[iin olivat 55-59-
vuotiaita, neljti viidesosaa ylsi arvioidusti enimmtiisaikaan, mutta naisista
vain kolmasosa. Miehistti suunnilleen kaikille karttumisaikaa olisi pitiinyt
kertyd vzihintiidn 20 yuotta, naisista vain puolelle.

Kokonaan vaille eldkettd kartuttavaa tyossdoloa avioliiton ja sen j[lkeisel-
ta ajalta jiiiivlit ne naislesket, joille ei ollut kertynyt eliiketurvaa avioliiton
aikana ja jotka eiviit hakeutuneet ansiotyohon leskeytymisen jiilkeenkzirin.
Vailla omaa eldketurvaa ovat myos ne kansaneldkettd saaneet naiset, joil-
Ie ei ollut kertynyt elaketta kartuttavia tyovuosia. oma eldketurva jd6 ar-
vioidusti puuttumaan kahdelta prosentilta 45-49 vuoden idssii leskeyty-
neistd naisista ja yli kymmenesosalta 50-54-vuotiaiden idssd leskeksi
jiiineistd.

Viiestossti vanhuuseliikkeelld olevista 65-69-wotiaista naisista 14,5 pro-
senttia sai vuonna 1990 omana eldkkeend pelkiistzidn kansaneldkettii (vrt.
luku 3.3.1). Samaan ikdryhmiiiin kuuluvilla, leskeksi jiiiidessdiin 55-59-
wotiaista naisista l6 prosentille ei ollut kertynyt omaa eldketurvaa edelli
esitetyn arvion mukaan. Osuus on hieman korkeampi kuin viiesttissd. Ky-
symys on kuitenkin palkansaajavdestoon kuuluvista leskistii, joiden tyos-
sflolo avioliiton aikana oli viihdisempiid kuin esimerkiksi maatalousvdes-
t66n kuuluvien (Hyrkkiinen 1988, 66).

Leskeysajan tytissii tai kotona olleet naiset

Edellii oleva tarkastelu koski 45-59-wotiaina leskeksi jiiiineiden ryhmid
kokonaisuudessaan. Avioliiton aikaisen tyossdolon merkitys omalle eliike-
turvalle korostuu, kun eliikettd kartuttavien tyovuosien miiiiriid arvioi-
daan leskeysajan tyossii tai kotona olleiden naisten kannalta. Tarkastelu-
ryhmdt ovat suurin piirtein samat kuin kulutustason ja toimeentulon
muutoksen selvityksessii luwssa 5.3. Alle 5O-vuotiaita naisia ei kuiten-
kaan otettu mukaan tarkasteluun, koska ennen wotta 1962 naimisiin
menneiden kohdalla aineisto jdi liian pieneksi.

vuosina 1979-83 tyossd kdyneet naiset olivat tyoskennelleet jokseenkin
yhtdjaksoisesti koko avioliiton ajan. Tiiltii ajalta heille oli kertynyt keski-
miiiirin 16-17 eliikettti kartuttavaa tytivuotta l8 vuoden maksimiajasta.
Mike[ tydnteon oletetaan jatkuneen keskeytym[tte leskeytymisen jtilkeen,
wosien l99l-95 vdlillfi eliikkeelle siirtyvistd, leskeksi jiiidessiiiin 50-54-
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vuotiaista naisista noin 60 prosenttia yltiinee 30-34 tyowoteen (taulukko
55). Vanhemmassa, 55-59-wotiaiden ik2iryhmdssfl, jossa on jo siirrytty
eliikkeelle, enimmiiisaikaan ylsi arvion mukaan yhtd suuri osuus. Molem'
missa ikiiryhmissii enimmiisaikaan piiiisevien osuudet ovat korkeammat
kuin taulukossa 54, johon sisdltyviit my6s kotona ilman omaa eliikettii ja

elikkkeellii olleet naiset.

Kotona olleista nuoremman ikiiryhmdn naisista yli puolelle ei ollut kerty-
nyt tytivuosia avioliiton aikana. Heilliikin, jotka kiivivet tyosse, eliikettii
kartuttavien tytiwosien miiiirfi jiii useimmiten alle kymmenen. Pelk]is-
tiiiin kotitytitii tehneitd oli vanhemmassa ikiiryhmdssd yli 60 prosenttia, ja

tyossiioloa oli kertynyt yht6 viihdn kuin nuoremmassa ikdryhmdssii.

Taulukko 55. Eliikkeen kartuttumisajan arvio avioliiton ja sen jiilkeisel'
tii ajalta wosina 1979-83 tyossii tai kotona olleilla naisilla
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Mike[ leskeysajan kotona olleet naiset eiviit myohemminkiiIn hakeutu-
neet tyohtin, kokonaan vaille omaa eleketurvaa jiiisi noin puolet nuorem-
masta ikdryhmiistil ja vanhemmasta ikeryhmistii ldhes kaksi kolmasosaa.
Avioliiton aikana tyossii kiiyneilliikin karttumisaika jni useimmiten alle

kymmenen vuoden.

Osalle kotona olleista oli kertynyt viihintiidn kymmenen eliikettii kartutta'
vaa tyovgotta. Neme naiset erosivat muista leskeysajan kotona olleista
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siind, ettd he olivat kdyneet jdrjestelmiin voimassaoloaikana melko yhtii-
jaksoisesti tytiss6. Tyost6 oli jdiity pois ennen leskeytymisti useimmiten
terveydellisistd syistii.

Ei ole tietoa, yrittivittko kotona pitkiiiin olleet naiset mahdollisesti hakeu-
tua ansiotyohon avioliitossa ollessan. Ilman ammattikoulutusta tybhonpa-
luu on kuitenkin vaikeata, samoin jos ammattitaito on pdiissyt vanhentu-
maan. Ikddntyneen mahdollisuudet saada tyotii ovat myos huonommat
kuin nuoremmilla.

Edellii kiisiteltyjen ryhmien koosta saa kdsityksen taulukosta 31. Koko
Ieskeysajan tyossii kfiyneitii oli 50-54-vuotiaiden ikdryhmiissd vajaa puo-
Iet, 55-59-vuotiaiden ikiiryhmiissd eniii neljdsosa. Kummassakin ikiiryh-
miissii neljiisosa naisista oli kotona saamatta omaa el[kett[. Kaikkiaan
siis neljdsosalle 50-59 woden iiissd leskeytyneistii naisista oli avioliiton ja
leskeytymisen jiilkeiseltzi ajalta kertynyt omaa eliiketurvaa hyvin vdhdn,
jos ollenkaan. Vanhempien naisten viihiiisen tyohalun huomioonottaen on
varsin todenniikoistd, ettei heille myohemminkd[n karttunut lisiiii eliike-
turyaa.

Toimeentulon ja kulutustason muutoksen tarkastelu osoitti kotona olevien
naisten kulutustason alentuneen tyossd knyviii enemmdn. Vielii tutkimuk-
sen seurantavuonna 1983 huomattavan suurella osalla kotona olevista toi-
meentulo oli entiseen verrattuna heikentynyt. Eldketurvan tarkastelun pe-
rusteella voidaan todeta, ettei vanhuuseldkkeelle siirtyminenkiidn
erityisemmin nosta kotona olleiden naisten toimeentulon tasoa. Van-
huuseliike jiiii pdiiasiassa kansaneldkkeen vataan, joka kylllkin merkitsee
lisdtuloa, mutta jota tulosidonnaisena pienentiiii yksityiseltii tai julkiselta
sektorilta saatu leskeneleke.
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6
YHTEENVETO

Palkaton kotityo on yleensd koskenut vain naisia, joten tutkimuksen pai'
nopiste on naisten elinolojen muutoksissa. Leskeytymisen aiheuttamien
toimeentulon muutosten samoin kuin sukupuolten viilisten el[keturvan
erojen on tutkimuksessa niihty liittyviin siihen, ettd naisten ja miesten
asema perheessd ja tytieliimtissd on erilainen. Naisten ja miesten erilaista
tilannetta on kuvattu perheen tyonjaon ja perheroolien muutoksen niiko-
kulmasta, myos kotitoiden jakamisen kannalta. Ansiotyohtin liittyvi2i
muutoksia naisten tyovoimaan kuuluwuden, ammatillisen sijoittumisen
sekd palkkatason osalta tarkasteltiin osittain tilastojen pohjalta, samoin
kuin naisten elekeuson eroja miehiin ndhden.

Empiirinen tutkimus kohdistui palkansaajaviiestotin kuuluviin, wonna
1980 leskeksi jdiineisiin eri-ikiiisiin naisiin ja miehiin. Empiirisen tutki-
muksen aihe on palkattoman kotitydn muutokset ja sen merkitys eliike-
turvan ja leskeytymisen jdlkeisen toimeentulon kannalta. Leskeksi jiiiinei-
den naisten palkattoman kotitytin laajuutta selvitettiin avioliiton
tytissloloaikojen ja lastenhoitojaksojen viilityksellii. Perheen sisiiisen tytin'
jaon muutoksiin liittyen tarkasteltiin mytis kotittiiden jakamista leskiper-
heissii ennen puolison kuolemaa. Leskeytymisen jiilkeisten toimeentulon
muutosten samoin kuin eldketurvan, tdssd tapauksessa eliikkeen karttu'
misaikojen erojen tarkastelu osoitti niiden olevan vahvasti sidoksissa pal-
kattoman kotitytin tekemiseen.

Palkattoman kotitytin viheneminen

Perinteistl naisten tydssdkdynnin mallia, jossa ansiotyohon ei enii6 palata
avioliiton solmimisen jiilkeen, esiintyi yleisemmin vain vanhemmilla les'
keksi jiiiineillii naisilla. Ennen sotia naimisiin menneistii naisista joka kol-
mas oli ollut kotona koko avioliiton ajan, 1940-luvulla avioituneista joka
viides. Niiiden naisten nuoruudessa perheenemennnen roolia korostava
ideologia oli voimakkaasti vallitseva. Kodin ulkopuolista ansiotytite halut-
tiin naisilla rajoittaa vetoamalla lasten hyvinvointiin ja perheiden ehey-

teen, eli samoin perustein kuin oli tehty teollistuvassa Englannissa jo
1S00-luvulla. Toisaalta 1930- ja 1940-luwlla avioituneista, leskeksi jiid-
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neista naisista osa kdvi tai joutui kiiymiidn tydssd koko avioliiton ajan
yleisistii asenteista piittaamatta.

Suomessa teollisuus alkoi laajemmin kehittyd toisen maailmansodan jiil-
keen, ja se johti maatalousvdest6n miiirln vdhenemiseen 195O-luvulta
ldhtien. Vielzi 1950-luvun jilleenrakennusvuosina voimakkaana eldneeltd
koti-ideologialta mursi pohjaa rakennemuutoksen lisdksi myris perinne,
jonka mukaan erityisesti maaseudun naiset ovat aina osallistuneet tyo-
hon. Palveluelinkeinojen laajentuminen 1960-luvulla loi tyopaikkoja maal-
ta muuttaneille naisille, jotka siirtyiviit nopeasti ansiotyohon.

Niiden perheiden osuus, jossa mies perinteisen perhemallin mukaisesti kciy
tydssti ja vaimo on kotona, vriheni voimakkaasti jo 19S|-luvulla avioliiton
solmineiden joukossa, sillii naiistii naisista endd kymmenesosa oli ollut ko-
tona koko avioliiton ajan. Ansiotyon yleistyminen niikyy myos sen aviolii-
ton kestoon suhteutetussa ajassa. Kun 65 vuotta teytteneet naiset olivat
ennen eldkkeelle siirtymistiidn olleet hieman yli 40 prosenttia avioliitto-
ajasta tyossd, oli osuus 35-44-vuotiaiden ikiiryhmiissii ldhes 70 prosenttia,
vaikka heillii oli vielii pari kolme vuosikymmentii potentiaalista tydaikaa
edessiidn.

Avioliiton aikana tydssti kriyneille naisille oli ominaista suhteellisen pitkri
tytiura. Tosin niissdkin perheissi, joissa perinteisen tyonteon malli oli
murtunut, naisilla oli varsin pitkid ty6stii poissaoloja lasten- ja kodinhoi-
don takia. Nuoremmissa iktiryhmissti oltiin jo kihemprinri yhtentiisen ty6-
uran mallia kuin vanhemmissa ikriryhmissti, joiden tyi)ntekoa voidaan luon-
nehtia keskeytyneen uran malliksi. Kun eldkeikdisten tydkatkot lasten- ja
kodinhoidon takia olivat kestiineet aktiiviaikana keskimiiiirin kymmenen
vuotta, niin I960-luyulla avioituneilla 35-44-vuotiailla niiden keskim2iziriii-
nen kesto oli laskenut alle viiden vuoden.

Edellii mainitut keskimdiirdiset kestot koskevat kaikkia avioliiton aikana
tyossii kiiyneitii naisia. vuotta lyhyemmistii lasten- ja kodinhoitojaksoista
ei tutkimuksessa ole tietoa, ainoastaan niistd poissaoloista, jotka olivat ko.
syyste kestlneet viihintdiin vuoden ajan. Kahdella kolmasosalla aviolii-
ton aikana tyossd kiiyneistii naisista oli ollut woden mittaisia tai pitem-
pid poissaoloja tyostii lasten- tai kodinhoidon takia. Mytis ndin lasketut
kestot olivat nuoremmissa ikiiryhmissd laskeneet voimakkaasti.

Eliikeik2iiset lesket, jotka olivat ilmoittaneet vlihintiiiin vuoden kestdneitd
tyost[ poissaoloja lasten- ja kodinhoidon takia, olivat aktiivi-idssii olleet
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kotona keskimdiirin l8 vuotta tdstti syystd. Jos tyostii poissaoloaika olete-
taan yhtiijaksoiseksi, niin ty6hon oli palattu yleensii vasta lasten koulun-
kdynnin loputtua. 1940-luvulla avioituneilla, 55-64 woden i[ss?i leskeksi
jiiiineillii naisilla tytikatkot olivat lyhentyneet jo viidellii vuodella el6ke-
ikiiisiin verrattuna. Lapsiluvun perusteella pfiiiteltynii he olivat ilmeisesti
palanneet tyohtin siini vaiheessa, kun nuorinkin lapsi oli tullut kou-
luikiiiin.

Avioliiton 195O-luvulla solmineilla 45-54-vuotiailla naisilla, jotka olivat
kotona pitempiiiin, lasten- ja kodinhoitojaksot olivat edelleen lyhentyneet
noin neljill[ vuodella edellisellii vuosikymmenellii avioituneisiin verrattu-
na. Tyohbnpaluu tapahtui keskimdiirin yhdeksdn kotonaolovuoden jdl-
keen.

1960-luvulla naimisiin menneet 35-44-vuotiaat, joilla lapsiluku oli alentu-
nut kahteen, olivat viettdneet entiste lyhyemmiin ajan kotona lastenhoi-
don takia. Vuotta pitemptiiikin kotona olleet palasivat tyohtin keskimiiii-
rin seitsemdn vuoden tauon jiilkeen. Tiilltiin vasta esikoisen voi arvella
tulleen kouluikiiiin. Alle 35-vuotiaat, joilla perheen muodostus jiii kesken,
olivat olleet tyostii poissa noin kolme vuotta. Heidiin tytikatkojensa myo-
hemmiistii kestosta ei ole tietoa. Runsas kolmasosa alle 35 vuoden idssii
leskeksi jliiineistd naisista oli neljiin vuoden kuluttua leskeytymiseste uu-
dessa avio- tai avoliitossa, ja moni heistii oli jiiiinyt kotiin hoitamaan uu-
dessa liitossa syntyneitii lapsia.

1960-luwlla tytihtrn palanneet naiset eiviit olleet vielii ehtineet keski'i'
kiiiin, joten Myrdalin ja Kleinin malli yli 40-vuotiaiden tytihonpaluusta
1950-luvulla oli jo murtunut. Myos tilastot osoittavat naisten tyovoi
maosuuksien kasvaneen 1960-luvulla nimenomaan alle 4O-vuotiaiden iki-
ryhmissii. Naisten tyovoimaosuudet kasvoivat voimakkaasti vielii 1970-1u-

vulla uusien, nuorten tytintekijtiiden ja keski-ikiiisten ansiotytissd
pysymisen ansiosta.

Ansiotytin yleistyminen ja lastenhoitokatkojen lyhentyminen liittyivdt les-

keksi jtitineilki naisilla perhekoon pienentymiseen ia koulutustason nousuun.
Koulutustason merkitys tuli esille esimerkiksi siini, ettii koko avioliiton
ajan tyossd kiiyneillii naisilla oli keskimiidrin korkeampi koulutustaso
kuin niillti naisilla, joilla oli tytikatkoja tai jotka olivat koko avioliiton
ajan kotona. Koulutustason ja yhtendisen ty6uran yhteys heijastanee
paitsi huolta urakehityksesti, myos tutkimuksissa todettua koulutustason
ja tyohon sitoutumisen yhteyttA.



189

Nuorille leskeksi jiieineille naisille myoskiidn aviomiehen hyviillzi koulutus-
tasolla ei ollut samanlaista merkitystd kuin vanhemmissa ikiiryhmissii,
joissa se oli ilmeisesti jonkin verran vdhentdnyt ansiotyohbn osallistumis-
ta. Koulutuksen ohella perhekoko, alaikiiisten lasten lukumddrd 1a asuin-
paikka olivat yleisesti ottaen merkittiivdmpili tekijtiiui leskeksi jii[neiden
naisten tytrssikiiynnille kuin puolison koulutustaso. Naisten liittymistii
nykyisin yhteisoon omien eikd puolison ominaisuuksien vdlityksellii on
tulkittu osaksi naisten yksilollistymisprosessia.

Perheen sisdisen tytinjaon muutokset

Ansiotyon myotd naisten rooli on laajentunut kodin ulkopuolelle, mutta
kotittiiden jakamista koskevat tutkimukset osoittavat, ettei miesten perhe-
rooli ole vastaavalla tavalla muuttunut. Perinteinen perhemalli on naisten
kohdalla vaihtunut ansiotyon ja kotitytin 'kaksoisrooliksi', jossa naisten
piiiiasiallinen vastuu perhevelvollisuuksista on pysynyt ennallaan. Vaikka
miehet osallistuvat kotitoihin aikaisempaa yleisemmin, osallistuminen ei
ole lisfrdntynyt naisten ansiotytin edellyttemessd miiiirin. Tutkijat puhu-
vat 'psykologisesta viiveestd', jolla he tarkoittavat miesten perheroolin hi-
dasta muutosta verrattuna naisten tyoroolin nopeaan muutoksen.

Kotitdiden tasaisempi jako perheenjiisenten kesken kuului jo 1960-luvun
sukupuoliroolikeskustelun teemoihin. vaatimusten perusteluna oli niiden
epitasainen jakautuminen miehen ja vaimon kesken silloinkin, kun vaimo
kiiy kodin ulkopuolella ansiotyossil. Miesten pitempi viikottainen tyoaika
rajoittaa osaltaan kotityon tekemistii, mutta ansiotyon ja kotitytin huo-
mioonottaen naisten tyiimiiiirri on edelleen suurempi kuin miesten. Vai-
mon ansiotydssd kiiyminen kuitenkin lisiid miesten osallistumista. My6s
leskeksi jtitineiden naisten aviomiehet olivat tehneet kotttiiitd useammin sil-
loin kun vaimo ktivi tyiissci. Neljiisosa miehistii ei ollut kuitenkaan osallis-
tunut mihinkiidn kysytyistii kotitoist[, kiivipii vaimo tyiissd tai.

Miesten kotittiiden tekemisen on todettu olevan yleisint[ nuorissa, pienis-
sd perheissii. Tdmii piti paikkansa myos leskeksi jdiineiden naisten aviolii-
toissa. Lasten lukumdiirdn kasvaessa ne jdivdt entistd useammin naisten
vastuulle. Monilapsisissa perheisse eidit olivat mytis usein kotona.

Joissakin tutkimuksissa todettu miesten kotitoiden ja koulutuksen vdlinen
yhteys tuli esille mytis leskeksi jiidneiden naisten perheissii. Koulutetut
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miehet olivat tehneet kotitoite muita yleisemmin, mutta vain nuorissa
perheisse. Vanhemmissa ikiiryhmissii ei ilmennyt eroja miesten koulutuk'
sen mukaan. Seikka, jolla oli tdti enemm[n merkityst[, oli vaimon oman
perus- ja ammattikoulutuksen taso. Paremman koulutuksen saaneiden

naisten aviomiehet olivat osallistuneet kotitdihin muita miehiii useammin.

Tiimii niikyi seki kotitaloustoissi ettd lastenhoidossa. Tiimdnsuuntaista
tulosta on yleensii perusteltu silld, ettii koulutusta saaneet naiset esittevet
ehkd muita enemmdn vaatimuksia tasa'aryoisen tyonjaon puolesta.

Miesten kotitoiden lisddntymistA on tutkimuksissa tulkittu mytis siten,
ettii miesten osuuden korostuminen johtuu naisten kotitoiden viihenemi'
seste. Olipa miten hyviinsd, niin naisten ansiotytissd kiiyminen on muut-
tanut perherutiineja. Kotittiiden nykyiste tasapuolisemman jakamisen

niihdiiiin kuitenkin edellyttiivZin koulutustason kohoamisen lisdksi mytis
nuoruudessa saatua tasa-arvokasvatusta. Voi vain arvailla, mikii merkitys
naisten ansiotyon muutoksilla, esimerkiksi sen vdhenemisellii, olisi nykyi-
seen kehityssuuntaan. Mikeli tasa-arvokasvatuksen vaikutukset ovat jiiii'
neet ohuiksi, kdiintyisiko kehitys ehkii nykyistii perinteisempiiiin suun'
taan'!

Tytistii poissaolon vaikutus leskeysaian toimeentuloon

Toimeentulon muutoksen tarkastelu vahvisti kiisitystii naisten ty6ssd-

kdynnin merkityksestd perheen kriisitilanteissa ja siiti riskialttiudesta,
mikii liittyy naisten kotonaoloon. Perheen kulutustason aleneminen les-

keytymisen jtitkeen ja yhteiskunnan toimeentulotukiraian alapuolelle icitimi-
nen olivat selkeristi yhteydessti naislesken tydssciktiyntiin leskeysaikana.

Kun perheen kulutustason muutosta tarkasteltiin velittomiisti miehen
kuoleman jiilkeen, se oli entiseen verrattuna yleense noussut tai pysynyt
samana niissd perheissii, joissa leski kiivi ansiotyosse.

Samoin alle S0-vuotiaiden, leskeytymisen ajankohtana kotona olleiden
naisten kulutusmahdollisuudet olivat miehen kuoleman jiilkeen enimmiik-
seen joko nousseet tai pysyneet ennallaan. Useimmilla oli alaikdisiii lap-
sia, joiden saamat lapseneliikkeet riittivet ylliipitdmiiiin entisen kulutusta-
son. Kolmen woden kuluttua leskeytymisestii niiiden perheiden

kulutustaso oli kuitenkin ratkaisevasti huonontunut. Kulutusmahdolli'
suuksien vdheneminen johtui pddasiassa lasten aikuistumisen aiheutta'
masta tilanteesta. Lapseneliikkeiden pddttyminen vaiheessa, jossa lasten
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koulutus oli vielii kesken, heikensi niiiden perheiden toimeentuloa. Lesken
tyossiikdynnin ohella kulutustason muutokset olivatkin alle 50 vuoden
iissd leskeksi jiiiineillii naisilla selvimmin yhteydessii perherakenteen muu-
toksiin.

Kulutustaso laski vrilittdmcisti miehen kuoleman jritkeen erityisen paljon
niillti 50 vuotta triyttrineilki naisilla, jotka eivtit olleet ansiotytissri eivritkti
saaneet omaa eltikettci. Kulutusmahdollisuudet huonontuivat yli puolella
niiistii naisleskistd, joiden tyossiiolo avioliiton aikana oli yleensiikin jdrinyt
viihriiseksi. Kolmen vuoden kuluttua miehen kuolemasta osalla leskistd
kulutustaso oli noussut, mutta noin kolmasosalla se oli edelleenkin alentu-
nut leskeytymistii edeltiineeseen verrattuna. Kulutusmahdollisuuksien pa-
raneminen johtui perherakenteen muutoksista aikuistuneiden lasten muu-
tettua pois kotoa ja tlnd ajankohtana toimeenpannuista perhe-eliikkeiden
korotuksista.

Kulutustason muutoksen perusteella mitattuna leskeysajan kotona olleet
naiset neyttivet olevan varsinainen viiliinputoajaryhmd. Heiddn kohdal-
laan lapsenellkkeiden peettyminen l8 vuoden i[ssd, kun lapset olivat vie-
lii koulutuksessa, ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta.

Kulutustason muutos kuvaa perheen toimeentulon suhteellista muutosta
entiseen verrattuna, mutta sen perusteella ei voi tehdii pdiitelmiti perheen
tulotasosta muihin ndhden. v[eston keskimflariiiseen tulotasoon suh-
teutettuna naisleskien kulutusyksikkoii kohti laskettu tulotaso vastasi
vdeston keskimidrdistd vuonna 1981, kun kysymys oli aktiiviikdisistii les-
kistd, mutta eliikeikiiisilld se jiii selviisti sitii alemmaksi. Aktiivi-ikiiisten-
kin naisleskien viilillA oli eroja sillZt tavoin, ettd. tydssd ktiyneiden naisten
tulotaso oli vciestiin keskimririrriiseen tulotasoon verrattuna jonkin verran
korkeampi, mutta kotona olleilla se jcii sitti melko lailla pienemmtiksi. Ko-
tona olleiden, 50 wotta tdyttiineiden naisleskien keskimdiiriiinen tulotaso
oli jopa eldkeikdisiii alempi.

Leskiperheissd oli varsin vdhiin niitd, joiden tulotaso jdi yhteiskunnan
koyhyysrajan eli toimeentulotukinormin alapuorelle. Leskeysajan tytissii
kdyneiden naisten perheissd tulot yleensd ylittivdt toimeentulotukirajan,
samoin suurimmalla osalla eliikeikdisistii. Kotona olleiden aktiivi-iktiisten
naisten perheistti runsaassa neljrisosassa tulot alittivat toimeentulotukirajan
vdlittdmdsti puolison kuoleman jrilkeen. Ndiden perheiden joukossa oli
suhteellisesti yhtii paljon niitd, joissa tulot sivusivat normia eli ylittivdt
sen korkeintaan 25 prosentilla.
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Toimeentulotukinormin alittaneiden perheiden osuus oli kolme vuotta
miehen lcuoleman jiilkeen voimakkaasti laskenut niiden kotitytiti tehnei-

den kohdalla, jotka olivat leskeksi jiiiidess?iiin teytteneet 50 vuotta. Mo-
nille koyhtyminen oli tilapiiistii, joka korjaantui perherakenteen muutos-

ten ja aikuistuneiden lasten kotoa muuton myotii. Niilki kotona olleilla
naisilla, jotka jriivtit leskeksi alle 50 vuoden irissti, toimeentulotukinormin
alittaneiden osuus oli sen sijaan noussut kolmen vuoden kuluttua miehen

kuolemasta. Aikuisten, opiskelevien lasten toimeentulosta huolehtiminen
laski niiiden perheiden toimeentulon monesti yhteiskunnan koyhyysrajan
alapuolelle, kun lapseneltikkeet peettyivet.

Pienituloisuuteen liittyy usein vdhiiinen varallisuus ja heikko asumistilan'
ne. Mytis niitd perheitii, joiden tulot alittivat yhteiskunnan toimeentulotu-
kinormin tai siwsivat sitii, leimasi muita viihdisempi varallisuus asunnon

omistuksen suhteen. Puolison eliiessii ndmii perheet asuivat muita ylei'
semmin yuokra-asunnossa, eikd omistusasunnossa asuvien osuus lisdiinty-
nyt niiden joukossa leskeytymisen jiilkeen kuten muissa ryhmisse. Toi-
meentulotukirajan alittaneiden ryhmfissii mytis muun varallisuuden kuten
kesiimdkin tai auton omistaminen oli tavallista harvinaisempaa.

Tytisti poissaolon vaikutus eldkkeen ka1fi rrmisssn

Sukupuolten vdlisten elike-erojen tilastollinen tarkastelu osoitti naisten

eldketason olevan miesten elitketasoa alempi. Tiihiin ovat osaltaan syyne

naisten miehiii lyhyemmiit tytisuhteet. Naisten palkkataso on myt s alem'
pi kuin miesten, aiheutuu se sitten ammatillisesta eriytymisestii tai muista
vielii vdhiin selvitetyiste tekijoistii. Sukupuolten vtilisiti karttumiseroia voi'
tiin teskeksi jtitineiden naisten ja miesten kohdalla tarkastella vain aviolii-
ton ja sen jtilkeisen arvioidun tydsstiolon perusteella. Tarkempi analyysi

olisi edellyttenyt tietoja avioliittoa edeltiineistii tytisuhteista ja eliikepal-
koista.

Tyoel2ikejiirjestelmii tuli voimaan vuonna 1962. Sen jiilkeen avioituneilla
naisilla, joilla koko tydssiioloaika avioliitossa kartutti tybelitkettii, lasten'
ja kodinhoidon aiheuttamat tydkatkot merkitseviit ikiiryhmiistii riippuen
5-10 prosentin menetystii maksimaalisesta eliikettii kartuttavasta tytiajas'
ta. Vehinteiin vuoden ajan kotona olleilla naisilla tytiajan menetys vaihte-
li 8-18 prosentin viilillii. Esimerkiksi 40-44-vuotiaiden ikiiryhmdssi noin
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20 prosentin vdhennys pienentdisi tdyden 60 prosentin eldkkeen alle 50
prosentin.

Avioliiton ja sen jilkeisen arvioidun tyossiiolon kesto jiii 35-44 vuoden
idssii leskeytyneillii naisilla kaksi vuotta lyhyemmdksi kuin miesleskillii.
Tiihiin kahden vuoden eroon pit[isi kuitenkin vielli lisiitii l-2 wotta sen
takia, ettd leskeksi jiiiineet miehet olivat avioituneet keskimiiiirin hieman
vanhempina kuin naislesket, josta syyste heille ehti karttua naisia enem-
miin tytieliiketurvaa jo avioliittoa edeltiiviiltd ajalta.

Mikeli tyonteko jatkuisi leskeytymisen jAlkeen keskeytymiittii, niin runsas
puolet alle 40-vuotiaista miehistd ja noin 40 prosenttia naisista yltdisi tiiy-
teen eliikkeeseen vaadittayaan 40 tyovuoteen. Viihintiiiin 35 vuotta tyos-
siioloaikaa kertyisi 40-44-vuotiaista miehistd noin 80 prosentille, mutta
naisista vain puolelle.

Alle 45-vuotiaiden naisten ja miesten oletetut karttumisajan erot aiheutuvat
lcihinnri naisten ansiotyi)n keskeyttrineistri lastenhoitojaksoista. Sukupuol-
ten viliset erot tytiajassa todenniiktiisesti vielii kasvoivat leskeytymisen
jilkeen, kun uuteen avio- tai avoliittoon menneet naiset jdiviit kotiin hoi-
tamaan niissd syntyneitii lapsia. Palkattoman kotitydn vdheneminen ei
siis ole poistanut karttumisajan eroja ntiiden vuoden 2000 jrilkeen van-
huuseliikkeelle siirtyvien naisten ja miesten vzililtii.

vanhemmilla aktiivi-ikiiisillii sukupuolten vdliset karttumisaikojen erot
muodostuvat liihinnii naisten koko avioliittoajan jatkuneesta palkattoman
kotityon tekemisesti tai lyhytaikaisista tyojaksoista. Ennen vuotta 1962
avioituneiden kohdalla eliikkeen karttumisajan arviointi perustui aviolii-
ton tyossiioloaikaan tytreldkejlirjestelmen voimaantulon jiilkeen ja leskey-
tymisen jiilkeiseen tydntekoon. Sen mukaan kartuttumisaika jdisi wosien
1996-2000 viilillii eldkkeelle siirtyvillii, 45-49 vuoden idssii leskeksi jiiiineil-
lii naisilla viisi vuotta lyhemmdksi kuin miehilld. Suurin osa miehistd yl-
tiinee ikiiryhmdnsii enimmiiisaikaan, mutta naisilla osuus jdi arvioidusti
alle puolen.

Vuosina l99l-95 eliikkeelle siirtyvien, 50-54-vuotiaina leskeytyneiden
naisten ja miesten viilille tuli karttumisajan eroa miesten hyviiksi jo kym-
menen wotta. Vuosien 1986-90 vdlilld jo eliikkeelle siirtyneiden, 55-59-
woden iiissii leskeksi jdiineiden naisten ja miesten karttumisajan eroksi
saatiin 9-10 vuotta riippuen siitli, sisiiltyiviitkti el2ikkeellii olleet laskelmiin
vai ei. sukupuolten viiliset huomattavat erot johtuvat siitfi, ettii niiissii
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ikiiryhmissii avioliiton aikana pelkiistdiin kotitytitii tehneiden naisten

osuudet olivat nuorempia ikdryhmiii suuremmat. Arvion mukaan vain
noin kolmasosa vanhempiin ik[ryhmiin kuuluvista naisista yltiiii ikiiryh'
miinsii enimm[isaikaan.

Noin neljtisosalle 50-59 vuoden itissti leskeksi itirineistti naisista oli karttu-
nut omaa eltiketumaa varsin vrihtin tai ei lainkaan. Vuosina 1986-90 eldk'
keelle siirtyneiste, 55-59-wotiaiden ikliryhmiin naisista oli kokonaan vail-
la omaa eldketurvaa arvioidusti l6 prosenttia, jotka saavat

vanhuuselikkeenii pelkdstiiiin kansaneliikettd. Omaa ellketurvaa vaille
jiiiineiden naisleskien osuus vastaa tdssii ik[ryhmiissii siti viestdosuutta
naisista, joka sai vanhuuseldkkeenii pelkistdiin kansaneliiketti. Vuosina
l99l-95 eliikkeelle siirtyvistii, 50-54-vuotiaiden ikiiryhmdiin kuuluvista
naisleskistd yli kymmenesosalle ei ole karttunut omaa eleketurvaa.

Ansiosidonnaisen ekiketurvan piiriin kuuluvien naisten mcitircissci on selkeii

ero ennen 193\-tukua syntyneiden ia nuorempiin iktiryhmiin kuuluvien nais-

leskien vtilitki, silld alle 50 vuoden idssii leskeksi jiiiineistii vain pari pro-

senttia jiiisi kokonaan vaille tytieldketurvaa. Naisten ja miesten valiset

karttumisajan erot ovat silti huomattavat esimerkiksi ikiiryhmiinsd enim-

miiisaikaan yltdneiden osuuksissa.

On aiheellista painotta a, eltd edellii esitetyt arviot karttumisajoista on

tehty varsin karkealla tasolla ja ettii ne perustuvat monissa kohdin oletta-
muksiin, joiden paikkansapitevyfte ei voitu tarkistaa tai ennalta tietii[.
Sukupuolten vdlisten erojen tarkempi selvitt[minen vaatisi yksityiskohtai-
sia tietoja tyosuhteista ja niiden kestoista koko aktiivi'ajalta. Naisten ja

miesten viilisten eldke-erojen selvitys on sitd paitsi puutteellinen, jos siihen

ei liity ansiotason tarkastelua.

'symmetrisen' perheen mahdollisuus?

Suomalaisten naisten taloudellinen riippuvuus on vdhentynyt naisten

tyossiikdynnin yleistyttyii. Tiissii mielessii naisten aseman voi todeta pa-

rantuneen. Tytimarkkinoilla naiset tytiskenteleviit kuitenkin eri aloilla
kuin miehet ja useimmiten pienemmiillii palkalla. Palvelusektori ja laa-
jenevat ammattialat ovat antaneet naisille tyopaikkoja, mutta naiset eivdt
ole vallanneet perinteisesti miehisiii aloja esimerkiksi teollisuudessa.
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Tyomarkkinoiden kahtiajakautuminen ei ole Suomessa viime vuosikym-
meninii juuri muuttunut siitd huolimatta, ettd naisten osuus tyovoimasta
on kasvanut. Ammatillisen tyonjaon purkaminen ja yhtdldisen palkkata-
son toteutuminen niihdddn kuitenkin naisten tiiysipainoisen tyossakeymi-
sen sekii nykyistii tasa-arvoisemman perheen sisiiisen tyonjaon edellytyk-
siksi.

Perheen sisdisen ty6njaon muutokset ovat olleet viihiiisempid kuin naisten
ansiotydtii koskevat. Ansiotytissii kiiyminen merkitsee useimmille naisille
'kaksoisroolin' suorittamista eli kodin ja lasten hoitamista ansiotyon ohel-
la. Vaikka miesten kotityo on lisddntynyt, pddvastuu kodin- ja lastenhoi-
dosta on edelleen naisilla. Naisten vastuu lastenhoidossa ndkyy esimerkik-
si siinii, ettd vaikka lyhyelle isyyslomalle jfiii Suomessa noin kolmasosa
siihen oikeutetuista, eivAt miehet juuri kiiytii sen jdlkeistzi hoitovapaata.

Naisten ansiotytin keskittyminen miehistil poikkeaville aloille ja heiddn
alempi palkkatasonsa kuvastavat siirtymiin tapahtuneen paljolti miesten
tyomarkkinoiden ehdoilla. Naiset eiviit ole suuresti kilpailleet miesten
kanssa tyopaikoista, eivdtkii siten vaarantaneet miesten palkkatasoa. Jo-
seph Pleckin ajatusrakennelmaa ammatillisen ja perheen sisdisen ty6njaon
yhteenkietoutumisesta seuraten vaikuttaa loogiselta, ettei naisten ansiotyo
ole voimakkaasti vehentdnyt tytinjaon eriytymistl perheen sisiillii. Esi-
merkkind sukupuolten vilisen tyonjaon kytkeytymisesti ansiotasoon voi
niihdii esimerkiksi sen, ettd koulutusta saaneiden naisten perheissii miehet
tekeviit muita yleisemmin kotitoitii. Kysymys voi olla myos suhteellisesta
ansiotasosta, silld mitii korkeampi miehen tulotaso on ja varsinkin vai-
moon verrattuna, sitii vdhemmiin hiin osallistuu kotitoihin. Samoin hoito-
vapaan kdytdn ratkaisee usein se, kumpi puolisoista on pienempituloinen.

Onko sitten Youngin ja Willmottin havaitsemalla 'symmetrisellii' perheel-
ld yleistymisen mahdollisuuksia nykyisessii tilanteessa? Tiimdnhetkisistd
niikymistii ei ole esitetty kovin optimistisia arvioita. Puolisoiden yhtdliii-
set mahdollisuudet ansiotyohtin ja myos palkattoman kotityon tasapuoli-
seen jakamiseen edellyttiiisivzit naisten vakaata asemaa tyomarkkinoilla.
Tiillii hetkellA vallitseva taloudellinen lama on herdttiinyt muualla Euroo-
passa epdilyjii naisten asemasta tyomarkkinoilla. Myos Euroopan yhden-
tymisen on arveltu vahvistavan tydeliimiin miehisiA elementtejd (esim. Ilo-
na Ostner sosiaalipolitiikan p:iivillii Jyviiskylfissii wonna l99l). Eri
maiden lainsiiiiddnnossii naisten erityistilannetta ei yleensii oteta huomi-
oon.
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Ulrich Beck (1986, 197) otaksuu taloudellisen laman voimistavan suun-
taumista perinteisen perheen malliin. Jos tytrmarkkinoiden ovet sulkeutu-
vat naisilta, niin pettymys ammatillisten toiveitten kariutumisesta ja ta-
loudellisesta riippuvuudesta voi naisilla purkautua perhettii hajoittavasti.
Ei ole my6skdiin itsestiiiinselviiii, ette miehet ovat valmiit uudelleen otta'
maan perheen ainoan ansaitsijan roolin.

Tiih[n mennessd lama-ajan tyotttrmyys on Suomessa kohdistunut enem-

mdn miehiin kuin naisiin, mutta tulevat wodet saattavat kiiiintdti osat
perinteiselle tolalle. Siind tapauksessa, ette sukupuolten vdlille syntyisi kil'
pailua tyopaikoista, naisten voisi arvella hyotyvdn ty$markkinoiden kah-
tiajakautumisesta. Monilla aloilla varsin pitkAlle koulutettua naistyovoi-
maa ei voida ainakaan lyhyelle tehteimellii korvata miestytivoimalla.
Miesten laajamittainen hakeutuminen naisten aloille ei kuitenkaan tunnu
todenndkoiseltd.

Jos julkisen alan siiiisttiohjelmat kajoavat voimakkaasti ty6paikkoihin,
muuttuu tilanne naisille epiiedulliseksi. Hyvinvointivaltion rakenteisiin,
kuten terveydenhoitoon, vanhusten hoitoon ja koululaitokseen kohdistu-
vat supistukset merkitsevdt myds naistyovoiman tarpeen viihenemistd. Jos

naiset ansiotybn kiiydessii viihiin yritetddn palauttaa perinteisen kotiiiidin
rooliin, on selvdd, ettei naisten ansiotyon yleistyminen ole pohjimmiltaan
muuttanut sukupuoliroolien miiiirittelyjd. Naisten ansiotyti ei ole tiihdn
asti suuresti jiirkyttiinyt perheroolien epdtasapainoa, joskin ehkii vdhentd'
nyt miesten perheaseman autoratiivisuutta. Beckin kiisityksen mukaan
kehityksen suunta ei ole kuitenkaan kdfinnettivissd taaksepdin, ja hdn en-

nakoi todellisen konfliktin sukupuolirooleissa olevan vasta tulossa.

Yhteiskunnallisten palvelujen palauttamista kotiin merkitsee tavallaan
mytls se, ettii julkisia menoja yritetiiiin supistaa houkuttelemalla naiset
kodinhoidon tuen avulla hoitamaan itse lapsensa. Lastenhoitopolitiikan
muuttuminen 1980-luvulla kotihoitoa suosivaksi voi pidentiiii mytis nais-
ten keskimiidrilisten tyokatkojen kestoa. Niimd taas typisteviit naisten
eliiketurvaa, jota ei yleensl kerry lastenhoitoajalta. Oman lapsen hoitoa ei

katsota sellaiseksi 'tytiksi', josta seuraisi sosiaaliturvan etuisuuksia, vaikka
kansantalouden tilinpidon ulkopuolella kotitytille on laskettu melko kor-
keita arvoja.
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Miesten tyott6myydestii tuskin seuraa, etta miehet ryhtyisiviit nykyistii
kovin paljon suuremmassa miiiirin tekem[in kotittiite. Se ei tunnu uskot-
tavalta sen perusteella, miti tutkimuksissa on todettu miesten tlhdnasti-
sesta osallistumisesta. Naisten ansiotyon yleistymisestd huolimatta kiisitys
miehestii perheen pitiiasiallisena huoltajana ja naisesta perheen kodinhoi-
dosta vastuullisena eliiit edelleen. Sen muuttuminen edellyttliisi uudenla!
sen perhekiisityksen vahvistumista, jota ei tiillii hetkellii ole yleisesti ndk6-
piirissd.
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Funktionalisimin keskeinen olettamus on, etta yhteiskunnan eri
osat ovat nippuvaisia toisistaan, ja etta ne tAyttavat erilaisia tehtii-
viti yhteiskunnan toiminnassa. Niiitii tehtayia hoitamaan on kehit-
tynyt yhteiskunnallisia laitoksia kuren perhe, uskonto, hallinto, ta-
lous jne. (Allardt 1983, 167-168),

Althusser (1984, 91, 100) laajensi uusintamisen kiisitteen koske-
maan myos vallitsevan ideologian uusintamista. Se tapahtuu eri-
laisten ideologisten valtiokoneistoja avulla, joihin kuuluvat muun
muassa kirk-ko, koulu ja oikeusjiirjestelmli, sekti myos perheen
myotavaikutuksella.

Tuore kanadalaistutkimus osoittaa, ettei ansiotyOssti ktiyvien nais-
ten kiire ole suinkaan viihentynyt. Asteikolla mitattuna kokopiiivti-
tydssa olevat perheentiidit kokivat kiireen aiheuttaman paineen ko-
vimpana verartuna osa-aikatyotti tekeviin tai kotona oleviin
naisiin (Michelson 1990, 360).

Iso-Britannian tyoministeridn vuonna 1980 tekemiin tutkimuksen
mukaan lastenhoidon aiheuttamat urakatkot alentavat naisten
elinikiiistii ansiotasoa keskimiiiirin 25-50 prosenttia yhtiijaksoiseen
tydssakayntiin verrattuna (Land 1987, 87).

Yhdysvalloissa Albert W. Niemi (1981) on tutkinut lastenhoidon
aiheuttamaa ansioiden menetysta ditien koulutustason mukaan.
Ansioiden menetyste arvioidessaan hlin vrihensi siitli lastenhoidon
kustannuksista kertyneen sii6st6n, kun tiiti hoiti lapsensa itse. Toi-
saalta hiin lisisi siihen arvioidun, tydkatkosta aiheutuvan pal-
kanalennuksen. Ansioiden menetys oli suurin niillii koulutetuilla
naisilla, jotka jiiiviit kotiin lasten kouluikaan saakka. Jos pyritaiin
minimaaliseen ansioiden menetykseen, koulutettujen naisten kan-
nattaisi palata mahdollisimman pian tyoh6n. Ansioiden menetys
jai pienimmaksi niillii naisilla, joilla oli v[hiten koulutusta. Heille
oli kannattavaa hoitaa lapsensa itse mahdollisimman pitkiitin, sillti
piiiviihoitomaksut veiviit suurimman osan tydhon palanneiden
naisten palkasta.

Valtaosa naisten ja miesten palkkaeroja koskevista tutkimuksista
on perustunut inhimillisen piiiioman teorialle. Llthtdkohtana on
oletus, ettii tyontekijtin palkkn vastaa hiinen rajatuottavuuttaan.
Mita korkeampi on inhimilIisen pAaoman mhdrii, sita korkeampi
on tydntekijiin tuottayuus. Inhimillisen piiiioman maara on puo-
lestaan riippuvainen sellaisista tekijdistii kuin koulutuksesta ja ty6-

6
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kokemuksesta eli tyduran pituudesta ja jatkuvuudesta (AIl6n l99l'
20).

Saksalaisen tutkimuksen mukaan (Brater 1983,260-261) kotona ol-
leet naiset ovat anrmatillisesti huonommassa asemassa kurn yhta-
jaksoisesti tyossa kayneet naiset, koska he tyohon palatessaan jou-
tuvat usein aloittamaan aikaisempaa alemmasta asemasta. Pitktit
aitiyslomat ja osa-aikatyo todettiin ruotsalaisessa tutkimuksessa
(Rosenfeld & Kalleberg 1990, 88-89) osasyiksi siihen, etta naiset
ovat yksityisellii sektorilla miehiii harvemmin j ohtavassa asemassa.

Ruotsissa miehillti on oikeus vanhempainlomaanr mutta monet'
kaan eiviit sita kAyte, koska pelkiiiivat sen haittaavan urakehitystti'

Iso-Britanniassa tutkittiin tyokatkosten vaikutusta vuonna 1946

syntyneiden, kansallisen terveydenhuollon piirissti tydskentelevien
naisten ansiotasoon. Tutkimuksessa todettiin, etta pari vuotta tii-
tiyslomalla olleiden tuntipalkka oli noin neljiinneksen pienempi
kuin lapsettomien naispuolisten tyotovereiden. Suoritetun regres-

sioanalyysin mukaan puolet erosta aiheutui lastenhoidon aiheutta-
masta tyokokemuksen menetyksesta, osa-aikatyon tekemisestii ja
arnmatillisesta alasptiin liikkuvuudesta (Joshi 1987, 122; Joshi &
Newell 1987).

I 970-luvun alussa I so-Britanniassa voimaantulleen samanpalkkai-
suuslain seurantatutkimuksessa todettiin miesten ja naisten palkka-
eron pienentyneen muutamassa vuodessa, kun tarkasteltijn naimat-
tomia naisia. Naimisissa olevilla naisilla lain vaikutukset jiiiviit
viihiiisemmiksi. Sen katsottiin johtuvan siita, etta naimattomat na!
set tyOskentelivtit naimisissa olevia yleisemmin samalla vaativuus-
tasolla miesten kanssa. Naimisissa olevat naiset taas tydskenteli-
vat naimattomia useammin osa-aikatydssi ja naisvaltaisilla aloilla
(Greenhalgh 1980, 771).

Ennen 1960-lukua menetelmtiii ei oltu kiiytetty sosiaalitieteissii,
mutta jo 1920-luvulla sitii kiiyttivlit taloustieteilijat (Kirjavainen
1989, 3-4). Ajankayttdtutkimusten menetelmiii on arvosteltu siitii,
ettii niissti kaytetty tyon ja vapaa-aian erottelu ei sovellu kotityon
tarkasteluun. Naisten kotity6 ei ole yhtd selviisti erotettavissa Ya-
paa-ajasta kuin ansioty0 (Smith 1987, 68). Jos kotityO luokitellaan,
kuten Barbara Pieper (1983, 310) sen tekee, materiaaliseen huol-
toon (ruuanlaitto, siivous, pyykinpesu jne'), psyykkiseen huolenpi-
toon (kuuntelu, ajan varaaminen muita varten) ja tavaroiden val-
mistamiseen ofllaan kayttd6n, niin ainoastaan materiaalista
huoltoa voidaan mitata ajanktiyt6la. Psyykkissn huolenpidon mit-
taaminen on hankalaa samoin kuin sen, milloin kotitalouden kliyt-
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t6on tarkoitettujen tavaroiden valmistus on kotityotii ja milloin
harrastusta.

Lapsia syntyy nykyisin viihemmtin kuin ennen, mutta lastenhoi-
toon kiiytetiiiin entistii enemmiln aikaa. Lapsipsykologian suunta-
us, jonka mukaan lasten pitAa 5a3da lsikkiti ja toimia suhteellisen
vapaasti, on merkinnyt vanhemmille lisiityritli muun muassa vaat-
teiden huollon ja siivouksen muodossa (Davidoff 1976, 147;Waer-
ness 1984, 274). Lastenhoitoon kaytetyn ajan lisiiiintyminen heijas-
tanee lastenhoidon vaatimustason nousua siten, ettA iiidit tuntevat
olevansa vastuussa my0s lastensa sosiaalisesta ja henkisestti hyvin-
voinnista, kun aikaisemmin riitti terveydesta ja puhtaudesta huo-
lehtiminen (Vanek 1974, ll7). Selvimmin lastenhoitoon kiiytetty
aika on lisiiiintynyt ylemmissii sosiaaliryhmissii (Gronau 1973a,
l e8).

Siiskonen (1982, 130) toteaa tdiden jakautuvan maalaisperheissti
is?inntin ja emiinniin kesken nykyisin siten, etta emantA vastaa ko-
din ja lastenhoidosta, kun taas peltoviljely, tydnjohto samoin kuin
tilan hoitoon liittyvat 'paperityot' ovat lAhes kokonaan isiinntin
vastuulla.

Lasten piiiviihoitotilanne on huomattavasti parantunut 1960-luvun
alun tilanteeseen verrattuna. Silloin tehdyn tutkimuksen mukaan
3-7-vuotiaiden kaupunkilaislasten hoito oli usein jErlestAmatta.
Vain alle puolet kaupunkilaisiiideistli ilmoitti lasten hoidon olevan
jiirjestyksessii aidin tyossa olessa. Tiimiin perusteella yli puolet
lapsista oli tavalla tai toisella heitteillii (Ristimaki l96l-62, 160).

Ruotsalaistutkimuksen mukaan naisten poissaolot lapsen sairau-
den takia olivat kaksi kertaa yleisempiii kuin miesten, kun molem-
mat puolisot kiiviv[t tyossA. Sairaan lapsen vieminen ltiriktiriin oli
yleensii iidin vastuulla (Trost 1983, 229). Mirja Tolkki-Nikkosen
tutkimuksessa (1990, 45) naiset olivat mielestdtin useammin vas-
tuussa sairaiden lasten hoidosta kuin mita miehet arvioivat naisten
olevan.

Aitiysrahaa maksetaan nykyisin 105 arkipiiivelta eli noin neljiiltrt
kuukaudelta. Isyysrahaa voidaan maksaa lapsen syntymAn yhtey-
dessii 6-12 arkipiiiviiltii samanaikaisesti iiitiysrahan kanssa. Tiimd
isyysraha lyhenttiE vastaavasti vanhempainrahan saamisaikaa.
Vanhempainrahaa maksetaan Sidills tai islille yhteensii enintaan
170 arkipf,ivalte yetttomtisti iiitiysrahan pAAtyttya (Toimeentulo-
turva 1992,30-33).
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T;rdntekijdille, jotka olivat ty0suhteessa tyOelekejiirjestelmtin voi-
maantullessa 1.7.1962, karttui tate edeltavalta aialta eltikettti 0,5

prosenttia vuodessa.

Perheenemiintien tyoeHketurvaa kehitetttiessZi kotitaloustydn ta-
loudellisen merkityksen selvittiimistii on pidettava tarpeellisena
perheenemtinntin koko ty6panoksen tai hoitotyohdn kiiytettyjen
tydpanosten arvioimiseksi. Se olisi vAlttamatdntii my6s eronneen
perheenemiinntin eltiketurvan ratkaisemiseksi siinti tapauksessa,
ettii ty6eliiketurvaa on avioliiton aikana karttunut yksinomaan tai
piiiiasiassa vain toiselle puolisolle (Kilpid 1978,66).

Lasten kotihoidon tukea maksetaan vanhempainrahakauden jiil-
keen alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmalle. Vuonna 1992 sen la-
kistititeinen perusosa ilman sisarkorotusta ja tulosidonnaista listi-
osaa on l95l markkaa kuukaudessa (Toimeentuloturva 1992, 36),

mutta eraat kunnat ovat jtirjestin""l asgkkailleen lakisiiiiteista tu-
kea ttiydentiiviti tai parantavia etuuksia. Lasten kodinhoidon tuen
lisiiiimistii on kunnissa vauhdittanut myos vuoden 1990 alussa voi-
maan tullut uusi piiivtihoitolaki, joka velvoittaa kunnat jiirjesta-
miiiin kunnallisen hoitopaikan kaiki lle alle 3-vuotiaille lapsille'

Hoitovapaan ja kotihoidon tuen ajateltiin keskeyttaviin yhii use-

ammin naisten tyonteon, ja hoitoaikojen oletettiin pidentyviin
(Laesvuori 1988, ll). Sosiaali- ja terveysministerid teki vuonna
1984 selvityksen (Aidin ansioty6 ja perhe, osa II, 8) hoitovapaan
kaytdn halukkuudesta. Sen mukaan 72 prosenttia ansiotydtii teke-
vistti tiideistli suhtautui my6nteisesti ajatukseen, ettii he j?iisiviit
pois tyOsta kolmeksi vuodeksi.

Hoitovapaata ktiytti sosiaali- ja terveysministeridn vuonna 1989 te-
kemiin selvityksen (Siintti 1990, 109-ll0) mukaan 45,9 prosenttia
ennen iiitiysloman alkamista palkansaajina toimineista naisista ja
0,6 prosenttia miehistii. Keskimiiliriiisen hoitovapaan pituus oli
naisilla ll,8 kuukautta ja miehillti 7,5 kuukautta. Selvityksen mu-
kaan vain noin 15 prosenttia vanhemmista piti hoitovapaata siihen
saakka, kunnes lapsi tiytti kolme vuotta. Hoitovapaajiirjestelmtin
ensimmiisinii voimassaolovuosina hoitovapaalla ei oltu niin pit-
kiiiin kuin siihen lain mukaan olisi ollut mahdollisuus.

Hilary Landin (1987, 87) mielestii naisten eltiketurvan puutteet pi-
tiiisi korjata, sille naisten hoivatyO viihenttiti heidiin taloudellista
riippumattomuuttaan koko loppuiiiksi. Perheessti tehteva hoivaty0
pitEisi saada yhteiskunnallisesti tunnustetun tyon piiriin kaikkine
etuineen. Nykyisin hoivatyd niihdtiiin naisten velvollisuutena, jos-
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ta korvaus tulee miehen taholta. Toimeentulojii4estelmissii pittiisi
olla kompensaatiomenetelmiii ansioiden menetyksen varalta.

2t Yhdysvaltain hailituksen teettamassa tutkimuksessa tarkastellaan
niitli tapoja, joilla sosiaaliturvajiirjestetmii voitaisiin sopeurtaa
miesten ja naisten muuttuyien roolien mukaiseksi. Tutkimuksessa
ehdotetaan, ettA puolisoiden yuosittaiset ansiot jaettaisiin avioeros-
sa puoliksi kutakin avioliittoyuotta kohti. Ansioiden tasajaolla tun-
nustettaisiin my6s vaimon kotityOn taloudellinen arvo (Social secu-
rity and the changrng roles of men and women 1979, ll8).

22 Lehtiartikkelit, joihin on muun muassa viitattu.

Tehtavia TEL-tarhureille, Patkkatydkiinen 9.1.1989; Naisten
eliikkeitti kodattava, Demari, 8.3.1989 ; Tlirkeii palkk414s4-41yo,
Helsingin Sanomien ptitikirjoitus 20.3.1989 ; pension f6r hemar-
bete (Finlands svenska marthaf0rbund), Hufiudstadsbtadet
17.6.1989; Helsingrn kaupunginhallitus esittaa: Kotihoidon tuen
saajille eltikeoikeus hoitoajalta, Helsingin Sanomat 20.6. ja
27.6.1989; Sosiaalidemokraattisten Naisten avoin kirje Erkki Lii-
kaselle, Demari I 8.8.1989 ; Naiset eivitt huolehdi eliiketurvastaan,
Uusi Suomt 12.2.1990; SAK:n hallitus: Naisten elaketasoa paran-
nettaya, Tyd ja virka 3189; Kotiaitien ty0kyvyttdmyyden riski
(Antero Peraliiinen), Uusi Suomi 19.2.1990; Saavuttamattomia
etuja, Palkkatyt)kiinen 5i90,. Miesten oikeuksien puolesta, palk-
katydlciinen 28.1.1991; Epiitasa-arvoa eliikkeissii, Demari
12.9.1991 ( Raija Hukkamciki);

23 Hallitus antoi elokuussa 1992 eduskunnalle esityksen laiksi valtion
eliikelain muuttamisesta. VEL:ia ehdotetaan muutettavaksi siten,
etta vuoden 1992 jiilkeen alkavissa palvelussuhteissa eltikeikit on 65
vuotta, eltikkeen tavoitetaso 60 prosenttia ja eliikekarttuma 1,5
prosenttia vuodessa, Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden
1993 alusta. Tarkoitus on toteuttaa vastaava muutos my6s kunti-
en, kirkkojen, Suomen Pankin, KELA:n ja Ahvenanmaan eltikejtir-
jestelmissii.

24 Tutkimuksen perusjoukkoa, otantaa ja aineiston edustavuutta ku-
vataan liitteessii. Tutkimusaineiston keruumenetelmiii, haastattelu-
lomakkeen sisiiltoii ja haastattelujen suorittamista on selostettu
perhe-elitketutkimusprojektin ensimmaisen raportin (Tuominen
1988) liitteessii 2.
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Kulutusyksikkdarvo laskettiin erikseen talouden piilmiehelle tai
yksiniiiselle henkilOtle sekti talouden muille jisenille. Alle 45-vuoti-
aan talouden piiiimiehen tai yksiniiisen henkilOn kulutusyksikk 6ar-
vo on 1.0, Se pienenee yhdellti kymmenyksella' 45'64' ja 65-74-vuo-
tiaiden sekii 75 vuotta tayttaneiden ikaryhmissa, joten
vanhimmassa illiryhmiissti se on 0.7. Toisen aikuisen kulutusyk-
sikk6arvo on 0.6, muiden aikuisten ja ensimmiiisen lapsen 0'5, toi-
sen lapsen 0.4 ja muiden lasten 0.3 (Tuominen 1988, 105)'

Tuomisen (1988, 107) tutkimuksen kriteerit kulutustason muutok'
selle:

Kulutustaso: Muutoksen
prosentuaalinen
suuruus:

nousi paljon
nousi nelko palJon
nousi vdhdn
ennallaan
aleni v6hEn
aleni nelko paljon
aleni palJon

vlhint2i5n 50 7"

30-49%
LL-29%
enintdiin +- L0 %

LL-29%
30-49%
vdhintddn 50 %

Kotitalouksien kiiytettiivissii oleva tulo vuonna l98l on mahdollis-
ta arvioida kulutusyksikkOti kohti tiedettaessa, etta kaytettavissa
oleva vuositulo kotitaloutta kohti oli 59 639 markkaa ja ettii koti-
talouksissa oli keskimiiiirin 1.95 kuluttajayksikk0[ (Kotitalous-
tiedustelu 1981, Osa l, 46). KtiytettaYissa olevan tulon mii2irii on
silloin yht[ kulutusyksikkdii kohti 30 584 markkaa. Kulutusyksik-
kdti kohti laskettu kaytettavissa oleva tulo lasketaan kotitalous-
tiedustelussa kotitalouksien, ei koko aineiston keskiarvona, joten
sen arvo voi hieman erota edellisesta, mutta kovin paljon se ei siitti
poikenne.

Townsend (1979, 241-258) miitirittelee kOyhyyden kolmella tavalla.
Ensimmiiinen maarittely koskee sosiaalista koyhyytta. Sen mukaan
k0yhia ovat ne, jotka jiiiiv[t yhteiskunnan asettaman kOyhyysrajan
eli tietyn tulorajan alapuolelle. Toinen k0yhyyden mearittely liittyy
Townsendilla suhteelliseen tulotasoon ja suhteellisen kdyhyysrajan
valintaan. Kotitaloudet asetetaan .simelkiksi perhetyypeittiiin
suuruusjtirjestykseen nettotulojen mukaan. Ongelmia aiheuttaa

28
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koyhyysrajan valinta: minkti tahansa prosenttirajan valitseekin, se
on tietyssa mielessii mielivaltainen.

Townsend katsoo suhteellisen k6yhyyden rajaksi sen, jos nettotulo
jiiti alle 50 prosentin perhetyypin keskimiiitrtiisesta tulosta. Suhteel-
linen deprivaatio on kolmas Townsendin kdyhyyden miiiirittely.
Kotitaloudet asetetaan suuruusjtirjestykseen nettotulojen ja tietty-
jen deprivaatiokriteerien mukaan. Tulotason laskiessa deprivaa-
tiotaso nousee tietyssA vaiheessa tulotason suhteellista laskua
enemm6n, ja yhteisdlle tavanomainen eliimiintyyli alkaa viihentyii.
Townsend katsoi deprivaatiotason nouseyan jyrktisti tulotason las-
kiessa 60-69 prosentin viilille perhetyypin keskiarvosta.
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LIITE I

TUTKIMUKSEN PERUSJOUKKOA, OTANTAA JA AINEISTON
EDUSTAVUUTTA KOSKEVA SELVITYS

1

TUTKIMUKSEN PERUSJOUKKO

Tutkimuksen tavoitteena on selvittdH, miten leskeksi jSSneen talou-
dellinen tilanne ja elinolosuhteet yleensd puolison kuoleman johdos-
ta muuttuvat. Tutkimuksen kohdejoukko valittiin niin, etti tut-
kittavista voitiin hankkia luotettavia tietoja ennen leskeytymist6 ja
muutaman vuoden ajanjaksolta leskeytymisen jHlkeen. Tutkimus
kohdistettiin vuonna 1980 leskeksi jSSneisiin alle 80-vuotiaisiin
henkiltiihin. Tietojen keruu suunniteltiin toteutettavaksi vuonna
1984, joten seuranta-aikaa leskeksi jSSmisen jHlkeen oli muutama
vuosi. lkirajoitusta pidettiin tarpeellisena siitl syystli, ett5 hy-
vin iSkkHiden henkiltiiden haastatteluun saaminen on yleensl ep5-
varmaa ja saatujen tietojen luotettavuus muistin heikkenemisen ta-
kia vHhHisempi.

Perusjoukossa oli 13 992 henkilii6, joista valtaosa, 79,7 I oli nai-
sia. Kuviosta 9 sivulla 80 nHhdSSn perusjoukon jakautuminen
lesken sukupuolen, i5n ja huollettavien lasten mukaan. Otoshen-
kiltiisti ja heidiin perheenj6senist5Sn hankittiin tietoja sekl haas-
tattelujen etti rekistereiden avulla. Tutkimusvuosiksi valittiin
vuosi ennen ja vuosi jHlkeen leskeksi jd5misen sekii haastatteluja
edeltinyt vuosi 1983, joten seuranta-aikaa puolison kuolemasta oli
keskim6Hrin kolme vuotta.

Perusjoukkoa eli vuonna 1980 leskeytyneitS koskevien tulosten
yleistett5vyyttii pyritHiin seuraavassa arvioimaan kHytett5vissH ole-
vien tilastotietojen avulla. Eri vuosina leskeksi jSHneist6 ei ole
saatavissa paljoakaan tilastotietoja. Sen sijaan koko leskivSestti5
koskevaa tilastotietoa on runsaammin. Liitetaulukoihin 1-8 on
koottu keskeisimm5t saatavissa olevat vliestti- ja elSketilastoon pe-
rustuvat tiedot kymmenen vuoden aikana leskeksi jiSneistil .

Tarkasteltaessa leskeksi jHHneiden ja kuolleiden puolisoiden ik5ja-
kaumia ty6,elHketilaston lukujen eli alkaneiden perhe-eliikkeiden pe-
rusteella, havaitaan ikSSntymistH molemmissa ryhmissl (liitetaulu-
kot I ja 2). TytielHkejirjestelmdn voimaantulovaiheesta johtuu,
ettei hyvin iekkeita eli yli 80-vuotiaita edunjlttiijiS ole tarkastelu-
ajanjakson alkuvuosina 1974 ja 1976. THstH johtuen mytis yli 70-
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vuotiaiden osuus on noussut l6hes kolminkertaiseksi kymmenen
vuoden aikana.

Tarkasteltaessa vlesttitilastoon perustuen eri vuosina leskeksi j65-
neiden ikSjakaumia liitetaulukosta 3 ndhdSdn, etta tosiasiassa les-
keksi jiiadian entisti idkk55mp5n5. T5m5 johtuu vSestijn keskimiS-
riiisen elinidn noususta Yli 70-vuotiaiden osuus kaikista leskeksi
jSSneist6 on noussut tarkasteluajanjaksona kymmenellS prosenttiyk-
siktillS.

Liitetaulukko l Edunjittljln ik5jakauma vuosina 1974
kaneissa perhe-elikkeissl

1984 al-

EDUNJATTAJiN
IKi

L974
't

t976
7.

I 978
't

I 980
Z

L982
z

1984
z

29 2
6

15
25
39

2
6

13
23
I7
2L
19

I
6

II
22
14
19
25
I

I
6

l0
z0
L4
18
50

2

I
5
9

19
13
16
33

5

I
5
9

17
t3
15
34

6

30-
40-
50-
50-
65-
70-
80-

39
49
59
6(t
69
79 15

YhteansE 100 100 100 100 100 100

LHhde: Tilastotietoja tytielHkkeen saajista vuosilta 1974,'76, -78,
-8O, -82, -84, taulu 6.2.3.
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Liitetaulukko 2 Lesken ikdjakauma vuosina 1974 - 1984 alkaneissa
perhe-el5 kkeissH

LESKEN IKi t974
't

L976
'/.

I 978
't

1980
't

L982 l98q

29
39

5
5

L7
33
33

2
5

t4
30
I9
t7
t2

0

2
5

II
29
t8
18
t6
I

I
4

I()
25
18
I9
20

2

1
4
9

23
l8
18
25

3

1
4
I

22
I8
L7
27

4

50
40
50
60

49
59
6q

65-69
70-79
80- ?

Yhteensl 100 100 100 100 100 I00

LHhde: Tilastotietoja tytielSkkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-80, -82, -84, taulu 6.2.6.

Liitetaulukko 3. Leskeksi jHtineet iHn mukaan vuosina lgTS-1983

LESKEN IKi L975 L978
't

I 980
Z

L982
/.

I 983
'/.

-29
50-39
40-49
50-5960-64
65-69
70-79
80-

2
4

10
22
L6
L7
24

5

I
4
I

22
I5
t8
26

6

I
3
I

2L
L4
l8
28

7

I
5
7

t9
15
L7
50
I

I
5
7

t8
15
L7
3l

8

YhteensH 100 100 100 I00 I00

LHhde: SVT Vl A:V5est6, osa I vuosilta 1975, -78, -80, -82 ja
-83.

TytielSkejrrjestelmin voimaantulovaiheesta ja leskeksi ji5neiden to-
siasiallisesta ikdrntymisest6 johtuen Perhe-eldkkeen edunjdttijien ja
leskien ikHHntymisestii johtuu mytis alaikHisiH lapsia huoltavien les-
kien osuus on pienentynyt. Yhden edunsaajan eldkkeiden osuus
kaikista alkaneista perhe-elHkkeist5 on noussut liki kahdellakym-
menellS prosenttiyksiktillS kymmenen vuoden ajanjaksona. Liite-
taulukon 4 alaosaan on laskettu erikseen alkaneiden perhe-eldk-
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keiden osuus, joissa edunsaajana on ainoastaan leski . NHiden
osuus on noussut 17 prosenttiyksik6llli vastaavana aikana. Las-
tenelskett| saavien perheiden osuuden pienenemisesti huolimatta
lasten ikHjakauma on pysynyt kutakuinkin samana (ks. liitetauluk-
ko 5 ).

Liitetaulukko 4 Vuosina 1974-1984 alkaneiden perhe-elSkkeiden
lukumSSrI ja jakautuminen edunsaajien lukumli-
rHn mukaan

EDUT{SAAJI EN
LUKUMAARi

Alkaneita
perhe-
eliikkeitE

L974
z

L97 6
t(

I 978
't

I 980
z

L982
't

r 984
z

85
9
6

r00

I
2
5-

68
t6
16

72
15
t5

76
I3
10

80
t2
I

83
t0

7

Yhtsens6 100 100 100 100 100

8.807 10.090 10.564 r0.920

7q

1)
12.050 10.915

0suus 2) 55 66 7l 77 80

Lihde: Tilastotietoja tytielSkkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-8O, -82,-84, taulu 6.2.1 ja 6.2.2.

1) Vuoden '1982 lukum5Sr5ssS nHhtSv5 noin 1000 alkaneen perhe-
eldkkeen nousu johtuu pd5osin vakuutusvlen lakosta vuonna 1981.

2) Alkaneiden perhe-eliikkeiden, joissa edunsaajana on vain leski,
osuus kaikista alkaneista perhe-elSkkeistd.
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Liitetaulukko 5 Lasten ik6jakauma vuosina 1974 - ,l984 alkaneissa
perhe-eli k keissH

LAPSEN IKA L97 4
z

t97 6 1978
7.

r980
't

L982
't

L9A4
't

5-
10 -
t5 -
18-

q
9

Lq
L7

55
50
10

7
18
35
3t

9

8
16
55
32
10

I
I5
55
55
II

31
35
L2

9
I8
29
55
L2

I
15

7
I8

YhteensH 100 100 I00 I00 100 100

LHhde: Tilastotietoja tytielSkkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-80, -82, -84, taulu 6.2.7.

Kun tarkastellaan alkaneita perhe-elikkeitl elSkkeen myiintlineen
laitoksen/eliikelain mukaan n5hd55n, ettli osuudet ovat pysyneet
kHytHnntillisesti katsoen samoina. TEL: n osuus on lShes puolet
kaikista eri vuosina alkaneista perhe-elikkeisti (ks. liitetaulukko
6).

Perhe-eldkkeen markkamSSriiist5 muutosta kuvaa liitetaulukon 7 lu-
vut. Taulukossa on laskettu kaikkien alkaneiden perhe-elikkeiden
keskimd5rS sekl erikseen leskeneldkkeen keskimiisrH vuoden 1984
rahassa. Reaalista nousua on leskenelSkkeessd samoin kuin kaikis-
sa perhe-elSkkeissH noin 300 markan verran kymmenen vuoden ai-
kana. Vuoden 1975 tasokorotuksen vaikutus ndkyy tarkastelujak-
son alkuvuosien el!ikkeissi.
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Liitetaulukko 6. Vuosina 1976-1984 alkaneet Perhe-elSkkeet elHk-
keen myiintineen laitoksen mukaan

ELAKELAITOS L976
Z

L97A
7

45
26
I

2L

198 0 L982 t 984
7.

TEL
LEL
YEL
I.IYEL

47
25

8
20

45
?4

9
22

44
26

9
2l

46
23

9
22

YhteensH r00 100 I00 100 r00

LIhde: Tilastotietoja tytieliikkeen saajista vuodelta ,l985, taulu 2.
Tilastollisesti vertailukelpoiset luvut ovat saatavissa vuo-
desta 1976 lShtien.

Liitetaulukko 7. KeskielSke vuosina '1974 - 1984 alkaneissa perhe-
elSkkeissd ja leskeneldkkeissH, joissa edunsaajana
vain leski. Markat vuoden 1984 rahanarvossa

L97 (t
l.tK

L976
MK

198 0
HK

L982
HK

1984
HK

r 978
HK

PERHE-ELAKE 586 818 823 851 476 903

LESKENELiKE,
JOSSA EDUNSAA-
JAilA VAIN LESKI

q64 589 627 672 720 77L

LHhde: Tilastotietoja tytieliikkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-8O, -82, -84, taulu 6.2.2.

Leskeksi jdineiden jakautuminen avioliiton keston mukaan nihd5Sn
liitetaulukosta 8. Avioerojen yleistyessd olettaisi keston ajan mit-
taan lyhenevln. THmHn suuntaista muutosta ei ole vielS havaitta-
vissa eri vuosina leskeksi jiiSneiden tilastoluvuista. Pikemminkin
avioliiton kestot ovat hieman pidempi5 viime vuosina kuin 70-luvun
puoliv5liss5 leskeytyneillH. Avioliiton kestoon vaikuttaa kaksi vas-
takkaista ilmititH, eliniHn nousu ia avioeroisuuden yleistyminen.
viimeisten kymmenen vuoden aikana leskeksi jSHneilli ensiksi mai-
nittu tekijH lienee voimakkaampi.
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Liitetaulukko 8 Vuosina 1975
keston mukaan

1983 leskeksi jddneet avioliiton

AVIOLIITON KESTO L975 t978 I 980 L982 r 985

5-
10 -
t5 -
20-
25-
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-

4
9

Lq
I9
24
29
34
39
44
49
5q
59

2
5
4
5
I

t5
14
I5
L2
II

7
5
I

2
3
4
5
7

11
L7
15
L(t
11
I
3
1

I
?
3
4
6

10
t7
I5
I5
t2

9
q
I

2
2
5
4
5
9

L4
I8
15
15
I
4
I

2
2
3
4
5
8

1I
I9
I6
L4

9
5
2

yhteensH 100 t00 100 100 I00

L5hde: SVT Vl A: V5estij, osa I 1975, -78, -8O, -82 ja -83

Yhteenvetona voidaan todeta, ett6 vuonna 1980 leskeksi jSSneissH
ovat jonkin verran yliedustettuina nuoret iklluokat ja lapsiperheet
verrattuna mytihemmin 80-luvulla leskeksi jiiiineisiin. Kun tuloksia
tarkastellaan i5n tai elSminvaiheen mukaisissa ryhmissd, aineiston
liev5 vinous tIssI suhteessa ei vaikuta tulosten perusteella teht5-
viin johtopHSttiksiin.

Reaalista tulotason nousua on luonnollisesti kaikissa ikHryhmissH.
EdellH tarkasteltiin perhe-elSkkeiden reaalikasvua. Vuodesta I980
vuoteen 1984 keskimdSrSinen leskenelike on noussut reaalisesti
noin 100 markalla. KeskimHHrin nousu on ollut suhteellisen hidas-
ta, joten muutoksella ei ole yleistettlvyyden kannalta suurempaa
merkityst6.
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1

OTANTA

2.1
Otannan periaate

2.1.1
Kaksivaiheinen ositettu PPS-ryvHsotanta

Tutkimus suoritettiin otantatutkimuksena, joka kohdistettiin vuon-
na 1980 leskeksi jHdneisiin alle 80-vuotiaisiin henkiltiihin. Tihdn
perusjoukkoon kuului 13 992 leskeksi jiSnyttii henkiltiS' Kustan-
nussyistH otoksen kooksi mHiriteltiin etukiteen noin 3500 taloutta.

Perusjoukko jaettiin ennen otannan suorittamista 21 analyysiryh-
mddn, joiden tulotason ja joiden vdlisten tuloerojen estimoimisen
arvioitiin olevan tiirke5ii. Ryhmittelykriteereinii kdytettiin suku-
puolta, ik55, perhekokoa ja elSkelakia (ks. liitetaulukko 10) .

Haastattelujen suorittajalla Suomen Gallup Oy: ll5 oli klytetttivissd
valmis kuntarunko. Tiim5 ei kuitenkaan edustanut tasaisesti kaiken
tyyppisiS kuntia. Yksinkertaisen satunnaisotannan ja sitS vastaa-
vien estimaattoreiden kliyttti olisi tillaisessa tapauksessa tuottanut
harhaisia estimaatteja. Harhattomien estimaattien saamiseksi oli so-
vellettava sellaista estimointimenettelyH ja estimaattoreita, jotka ot-
tavat huomioon kiytettliviss5 olevien kuntien vinon edustavuuden.

Otannassa sovellettiin kaksivaiheista ositettua PPS-ryv5sotantaa
(Propabilities Proportionate to Size) . Ryplind kiiytettiin kuntia '
NHmd jaettiin ensin kuuteen ositteeseen, joiden puitteissa Poimittiin
ositteen kunnista otoskunnat kiyttlen poimimistodenniikiiisyyksinS
kunnan leskien suhteellista m55r55 ositteessa. Otoskuntien leskist5
poimittiin edelleen analyysiryhmittiin otos tai otettiin niiden lesket
kokonaisuudessaan analyysiryhmHn koosta riippuen. Seuraavassa
esitetiiSn otannan kulku tarkemmin vaiheittain.
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Vaihe 1: Kuntien osittaminen

Suomen Gallupin kuntarungossa oli Suomen kaikista 461 kunnasta
283 kuntaa. Esimerkiksi kunnan keskimidrlisen tulotason, taaja-
ma-asteen sekl jalostuksessa ja alkutuotannossa tytiskentelevien
osuuksien mukaan tarkasteltuna Gallupin kuntarunko ei kuitenkaan
edusta tasaisesti maan kaikkia kuntia. Lesket, jotka asuvat taaja-
ma-asteeltaan ja keskimHHrHiselt5 tulotasoltaan korkeissa, teollistu-
neissa kunnissa, olivat lShes kokonaisuudessaan edustettuina kun-
tarungossa, kun taas jakaumien toisessa pHHssJ olevista leskisti
oli mukana vain noin kolmasosa.

Koska muun muassa em. tekijdt otaksuttavasti vaikuttavat perhei-
den tulotasoon, oli kuntarungon vinous otettava huomioon otannas-
sa. "Yliedustettujen" kuntien vHhentHminen olisi pienentiinyt lii-
aksi joitakin tutkimuksen analyysiryhmiH. Tlim5n vuoksi vinous oli
korjattava osittamalla kunnat sopivasti niin, ettl ositteiden sisdllH
Gallup-kuntien osuus kaikista kunnista on mahdollisimman tasainen
ja ett5 niiden jakaumat ositteiden sisdllS vastaavat suunnilleen ja-
kaumia, jotka olisi saatu poimimalla kunnat ositteittain PPS-otan-
nalla niiden suhteellista suuruutta (kunnan leskien lukumSSrd /
ositteen leskien I u kumS5ri) vastaavilla poimimistodennSk6isyyksillS.



238
LIITE I
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Jotta maantieteellinen edustavuus ositteissa olisi tullut turvatuksi,
lisittiin Gallupin kuntarunkoon vielS 23 kuntaa siten, ettH kaikki-
en kuntien lSHneittliset taajama-aste, tulotaso- ja teollisuudessa
tyiiskentelevien osuu ksien jakaumat tulivat suunnilleen samanlaisi k-
si . Samalla kasvoi "aliedustettujen" kuntien m55r5 otoskehikossa
jon kin verran .

Vertaamalla eri ositusvaihtoehdoissa Gallupin kuntien frekvenssija-
kaumia leskeytyneiden kokonaismSsrIn suhteen teoreettisiin ja-
kaumiin, jotka saataisiin poimimalla ositteen sisHltdmd m55rH otos-
kuntia PPS-otannalla k5yttlmills kunnan suuruuden mittana
leskeytyneiden miiHrHS, pSSdyttiin liitetaulukon 9 esittHmsSn osi-
tu kseen . Taulu kossa on esitetty ositteittain kai.kkien kuntien
m5irH ja otoskuntien m55r5.

Liitetaulukko 9. Kuntien lukum5Sr5t ositteittain

Taajama-aste
Leskayt. lkm

0-2 3-5 6-7 8 9

0-89 90-

Kaikki kunnat

0toskunnat

Lzt 34 t5

7L 30 14

929
529

253

107

Taajama-aste
vHesttisti.

taajamassa asuvien prosenttiosuus kunnan koko

Vaihe 2: Kuntien PPS-otanta

Normaalissa ositetussa PPS-otannassa rypdiden (tissi kuntien)
osituksen jdlkeen poimittaisiin ositteittain rypdiden otokset k5ytt5-
en poimimistodennlktiisyyksinl rypii5n suhteellista suuruutta, ku-
ten esimerkiksi ryp55n sisHltdmien havaintoyksiktiiden suhteellista
m5ir55 ositteessa tai jotakin muuta tHmHn kanssa korreloivaa suu-
ruusmittaa . TIssI tapau ksessa jouduttiin etenemlilin toisessa jdr-
jestyksessS. Ensinnl muodostettiin ositteet siten, ettH niiden sisll-
t5mien erikokoisten rypHiden (kuntien) mHlriit ovat suunnilleen
samat kuin olisi saatu PPS-otannalla
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Vaihe 3: Leskeytyneiden poiminta analyysiryhmittiin

Les keytyneiden analyysi ryhmitt5iset otokset poimitti in otosku n nista
yksin kertaisella satunnaisotannalla. Analyysi ryhmittHiset otoskoot
mliriteltiin siten, ettS perusjoukon varianssin ollessa annettu kes-
kiarvon estimaatin virhe olisi mahdollisimman pieni. Laskentakaa-
vaan (LiedesE Manninen 1974, 3.41 ., 77) tarvittavat arviot ana-
lyysiryhmien tulojen variansseista saatiin ElSketurvakeskuksen
tulokehitystutkimuksen aineistosta. Koska koko otoksen suuruus
oli etuklteen m65rHtty, laskettiin analyysiryhmittdiset otoskoot si-
ten, ettl niiden ennakoitu estimointivirhe olisi kaikissa ryhmissS
suunnilleen yhtd suuri . Laskettujen suuruisilla otoksilla kunkin
ryhmln keskivuositulon estimaatin virhe olisi 95 t todenniktiisyy-
dellS korkeintaan 3000 mk. Koska kuntien poiminnan jSlkeen jot-
kut analyysiryhmlt olivat pieniH, otettiin ne kokonaisuudessaan.

Analyysiryhmiit joiden puitteissa leskeytymisen vaikutuksia halut-
tiin tutkia, on esitetty liitetaulukossa 10. SiinI on esitetty myiis
leskien lukumSSrSt analyysiryhmittHin kaikissa
ku n n i ssa/otos ku n n i ssa,/otoksessa .
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Liitetaulukko 10. Kaikkien ja Gallupin kunnissa asuvien v. 1980
leskeytyneiden lukumSSrit analyysiryhmittiin

Nalset
EduniSttHiii r

Las- Les-
ten ken
lkm ik5 Palkansaaja

tai muu
Yrittii jii Maat.yritt5jii

-59
40- 64
65-

(1) 96 /86 /A6
(2)5t88/2848/400 (8)39L/338/I50 (11)991/68L/L50
(3)3650/3L40/220 (9)238/2L3/L50 (L2)7q4/507/t50

1-
-49

50-

-49

50-

(4) 37c+/350/220

(5) 328/?80/280

(6) q0L/359/?20

(7) 58/60/60

(LO)220 / t92/L50 (1,3) 46t /307 / LsO

>1-

Hlehet

Las- Las-
tan ken
lkn ike

EdunjEttHiii:

Palkansaaja
tai rnuu

Yrittljii ltlaat.ynittiji

0- (L7) 83/75/7s (L9)260/L85/L85

>0- -49 (t6) 323/292/292 (L8) 55/46/46 (2D 78/5L/51

Otoksessa on yhteense 3535 lesked

Liitetaulukon l0 luvuista voidaan laskea analyysiryhmittdiset otan-
tasuhteet. Yhden analyysiryhmHn kaikissa ositteissa ja ositteen
kaikissa ryp5issd kiytetSdn samaa otantasuhdetta.

-64

65-

(Lqt 755/69L/s00
(L5)t278/L046/200
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2.1.2
Ositettu satunnaisotanta

otosta voidaan pit55 yksinkertaisemmin myiis ositettuna satun-
naisotoksena. Analyysiryhmdn ja asuinkuntatyypin mukaan olisi
tSlltiin muodostettu ositteet, joista kustakin eri kseen tapaukset on
poimittu yksinkertaisella satunnaisotannalla. Tillaisessa kehikossa
tapauskohtaisten painojen laskeminen on yksinkertaisempaa ja luo-
tettavampaa. Kunnan koon ja tyypin aiheuttamaa varianssia voi-
daan kontrolloida luokittelemalla kunnat tarkemmin kuin edellisessi
otantakehikossa.

ositteet muodostettiin taulukoimalla ristiin analyysiryhmS ja taaja-
ma-aste, pidkaupunkiseutu omana luokkanaan:

01
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2.2
Al kiokohtai nen pai nokerroi n

KHytt5mHllH painotettuja havaintoja voidaan laskea harhattomia esti-
maatteja yhdistetyissi ryhmissH ja soveltaa aineistoon tilastollisia
analyysimenetelmiS. Antamalla havainnoille painot saadaan otok-
sesta suoria keskiarvoja laskemalla perusjoukon keskiarvon harhat-
tomia estimaatteja mielivaltaisella tavalla muodostetuissa ryhmissS.
Tapau ksen painona kSytetddn sen poimimistodennHkiiisyyden kldn-
teislukua (ks. Hansen8 HurwitzE Madow 1953, 61 - , 341-) .

M/m
9h sh,

mtssa

m poimittujen alkioiden mHHrI 9. analyysiryhm5n h.
os itteessagh

M alkoiden kokonaismHdrd g. analyysiryhmln h. osit-
teessa9h
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3
AINEISTON EDUSTAVUUS

3.',|
Otoksen edustavuus ja haastattelukadon vaikutus edustavuuteen

Tutkimusaineiston edustavuutta selvitetHSn keskeisten taustamuut-
tujien eli sukupuolen, i5n, lasten lukumSSrdn, elSkelakien piiriin
kuuluvuuden, tulojen sekd asuinliSnin ja asuinpaikan kuntamuodon
mukaan. NIiden tekijtiiden suhteen tarkastellaan sit5, miten otan-
nalla poimittu otos edustaa perusjou kkoa ja on ko haastattelu kato
vinouttanut tutkimusaineiston edustavuutta.

Su kupuoli

Miesten ja naisten suhteellinen osuus on sama perusjoukossa ja
otoksessa. Haastattelukato ei ole vinouttanut sukupuolijakaumaa,
sillS prosenttiyksiktin tarkkuudella suhde on sama myiis haastatel-
tujen joukossa.

MIESTEN OSUUS

Perusj oukko
0t os
Haastatellut

20.5
20.3
20.0

Lesken iki

Perusjoukon ja otoksen iklijakaumat ovat likimain samat' 40-49-
vuotiaita on otoksessa noin pari prosenttiyksikk6li enemmin ja 60-
64-vuotiaita puolentoista prosenttiyksiktin verran vdhemmdn kuin
perusjoukossa. Kun verrataan otoksen ja haastateltujen ikiija-
kaumia nIhdHHn, ettei kato ole juuri kaan muuttanut jakaumaa. 50-
59-vuotiaiden osuus on haastatelluissa vain prosenttiyksiktin ver-
ran suurempi ja vastaavasti elSkeiklisten m55ri saman verran
pienempi kuin otoksessa.
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Liitetaulukko I1 Lesken ik6jakauma perusjoukossa, otoksessa ja
haastateltujen jou kossa

LESKEN IKT
v. I 980

PERUS-
JOUKKO

0Tos HAASTA.
TELLUT

/.

40
50
60
65

39
49
59
64

5.2
9.I

25.L
17.I
43.5

5.4
I1.5
24.3
t5 .6
43.2

5.2
I1.8
25.5
15.5
qL.9

YhteensS 100.0 I00.0 I00.0

Lasten lukum5HrS

Perusjoukon ja otoksen jakaumat lasten lukumSSriin mukaan ovat
kHyt5nntillisesti katsoen samat. Haastateltujen jakauma ei mainitta-
vasti eroa edellisistS. Perheetttjmid haastateltuja on ainoastaan
prosenttiyksikiin verran v6hemmln saadussa aineistossa kuin otok-
sessa ja perusjoukossa, joten kato ei ole mainittavasti vinouttanut
aineistoa.

Liitetaulukko'12 Lasten lukum55rI perusjoukossa, otoksessa ja
haastateltujen jou kossa

LASTE N

LUKUMiiRA
PE RU S.
JOUKKO

/.

O TOS HAASTA-
TELLUT

/.

0

I
2
3
4

85.5
9.7
q.8
1.5
0.5

85.4
9.8
4.7
1.5
0.5

82.5
10.5
q.9
1.7
0.5

YhteensH 100.0 100.0 100.0
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TvtielHkelakien piiriin kuuluvuus

Leskien jakaumat puolison eli edunjHttdjHn tytielSkelakien piiriin
kuuluvuuden suhteen vastaavat perusjoukossa ja otoksessa melko
tarkasti toisiaan. Kato huomioon otettuna aineisto on myiis tissH
suhteessa edustava. Kato on ollut jonkin verran pienempi MYEL: n

piiriin kuuluvien ryhmSssl ja vastaavasti suurempi tytielSkelakien
piiriin kuulumattomien ryhmHssi. Mainittavaa vaikutusta edusta-
vuuteen t5ll5 noin prosenttiyksik6n erolla ei kuitenkaan ole.

Liitetaulukko 13. Edunjittljln kuuluminen tytielSkelakien piiriin

LAK I PERUS-
J OU KKO

OTOS HAASTA-
TELLUT

%

TEL
LEL
YEL
MYE L

Ei kuulu lakien
piiriin./muut
lait/ei tietoa

42.2
I2.8
7.1

18.1

42 .6
13.0
7.L

18.2

42.9
t2.2
5.7

19.8

I9.8 19.1 I8.5

YhteensA r00.0 I00.0 100.0
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Asuin lii5n i

Tarkasteltaessa perusjoukon ja otoksen jakaumia asuinl6dnin mu-
kaan nShdHHn, ett5 otos edustaa perusjoukkoa hyvin t5ssI suh-
teessa. Sen sijaan haastateltujen ryhmiissd on Uudenmaan lHdnissl
noin kolmen prosenttiyksiktin vajaus otokseen ja perusjoukkoon
ndhden. Haastattelukato on piidkaupunkiseudulla yleensi suurempi
kuin muualla maassa. Uudenmaan lSdnin lievS aliedustavuus ai-
heutui yksinomaan pHHkaupunkiseudun keskimSsriist5 suuremmasta
haastattelukadosta mytis tHss6 tutkimuksessa. Muiden lSSnien osalta
haastattelukato oli likimain keskimSSrdinen.

Liitetaulukko 14. Leskien jakautuminen asuinlsHnin mukaan perus-
joukossa, otoksessa ja haasteteltujen joukossa

LiANI

Uudenmaan l.
Turun ja Porin 1
Ahvenanmaa
HAmeen l.
Kymen 1.
Mikkelin 1.
Pohj . -Karj alan I
Kuopion l.
Keski-Suomen I.
Vaasan I.
Oulun l.
Lapin 1.

Yhteens5

2I.0
14.8

L7.5
15.3

PERUS-
J OUKKO

/a

I00.0

OTOS

100.0

HAASTA.
TELLUT

/.

r00.0

L5.q
7.9
6.8
5.5
6.9
3.8
9.5
7.3
4.2

L4 .8
7.6
6.4
c+ .9
6.8
4.4
E.4
7.4
4.0

20.a
L5.2
0.5

13.6
7.9
5.4q.8
5.6
5.5
9.4
7.8
3.5
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Asuin kunnan taaiama-aste

Leskien jakauma asuinkunnan taajama-asteen mukaan vastaa otok-
sessa lShes tarkalleen perusjoukon jakaumaa. Poikkeama Uuden-
maan ld6nin haasteteltujen osuudessa heijastuu myiis taajama-aste
9:n osuuteen, joka on haastateltujen ryhmissii kolme ja puoli pro-
senttiyksikktii pienempi kuin otoksessa ' Ero johtuu p5likaupunki-
seudun keskim5Sriistd suuremmasta kadosta.

Liitetaulukko 15. Leskien jakautuminen asuinkunnan taajama-as-
teen mukaan perusjoukossa, otoksessa ja haas-
tateltu jen jou kossa

KUNNAN
TAAJAI{A-
ASTE

PERU S-
J OU KKO

0T0s

%

HAASTA-
TELLUT

0
I
2
5
Ct

5
6
7
8
9

2.4
9.2

15.8
7.L
8.t
5.9
3.7
4.q
7.9

39.2

2.4
9.3

13.8
7.2
E.I
3.9
3.7(t.ct
7.9

38 .9

2.7
10.3
15. 1
7.4
9.0
4.2
5.8
4.9
6.7

35.4

YhteensS 100.0 100.0 100.0
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Tulot

Tutkimusaineiston edustavuutta tulojen suhteen voidaan tarkastella
tytielSketietojen avulla, jotka oli saatavissa koko perusjoukosta eli
vuonna 1980 leskeksi jSSneist5 alle 80-vuotiaista henkiliiist5 ja hei-
dIn puolisoistaan. Seuraavissa taulukoissa on esitetty edunjHtt5jien
omaelikkeiden jakaumat kuolemaa edeltiineenl vuonna ja naisleskien
perhe-elSkejakaumat vuonna 1981. OmaelSkkeet vuonna 1979 ku-
vaavat tulojen edustavuutta etupHissE i6kkHiden ryhmiss6, kun
taas perhe-elHkkeiden avulla voidaan tehdi p5itelmi5 myiis nuo-
rempien iklluokkien tulojen edustavuudesta.

Kuolleiden puolisoiden omael5kkeiden jakauma otoksessa on varsin
samanlainen kuin perusjoukon vastaava jakauma. Otoksen poik-
keamat perusjoukosta ovat alle prosenttiyksiktin luokkaa. Samoin
haastateltujen jakauma vastaa otosjakaumaa, joten eri tuloluokat
ovat varsinkin iiikkHiden keskuudessa hyvin edustettuina.

Liitetaulukko 16. Kuolleiden puolisoiden omaelHkkeiden jakauma
kuolemaa edeltlneen6 vuonna 1979 perusjoukos-
sa, otoksessa ja haastateltujen joukossa

OMAE L i KEv. t979
PERUS-
JOUKKO

0T0s HAASTA-
TELLUT

%

0
I- 999

LOOO- 4999
5000- 9999

I0000-14999
15000-L9999
20000-29999
30000-39999
40000 -49999
50000-

44. 0
0
0
2
4
5
et

5
2
7

43.
2.

14.
L2.
10.

6
3
I
I
2
I
0
6
5
9

q3. 8
5
6
8
9
0
3
3
5
5

2.
15.

2.
Lq.
13.t5.

9.
5.
5.
2.
I.
I.

6.
5.
2.
1.
1.

9,
6.
4.
2.
I.
I.

Yht eensH 100.0 100.0 I00.0
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Samoin otokseen kuuluvien naisleskien saamat perhe-elSkkeet
edustavat hyvin perusjoukon perhe-eldkkeitd. Ero perusjoukkoon
nShden on suurimmillaan elSketta vailla olevien kohdalla ja pienissS
1000-4999 markan suuruisissa elikkeissS. NSiden ryhmien osuus
otoksessa on noin parin prosenttiyksiktin verran pienempi kuin
perusjoukossa. Mist6dn suurista poikkeamista ei siis ole kyse.
Haastattelu kato on kohdistunut tasaisesti eri tuloluokkiin myiis
perhe-el5kkeiss5, joten tutkimusaineisto on tytielSketulojen perus-
teella arvioituna eri tuloluokkia verraten hyvin edustava sekS
nuorissa ettii vanhoissa ikiryhmissS.

Liitetaulukko 17. Perhe-el5kkeiden jakaumat naisleskillS vuonna
'1981 perusjoukossa, otoksessa ja haastateltujen
jou kossa

PERHE-ELiKE
v . 198I

PE RU S-
J OU KKO

%

OTOS HAASTA-
TELLUT

0
1- 999

LOOI- 4999
5000- 9999

10000-L4999
15000 -L9999
20000-29999
30000-39999
40000-q9999
50000-

15. 7
6
6
2
8
2
7
8
8
7

14.0
5.8

22.L
23.9
14.5
a.7
7.7
L.9
1.0
0.6

13.4
6.4

24.L
23.2
15.0
7.9
7.?r.5
0.6
0.7

4.
24.
23.
I5.
8.
6.
t.
0.
0.

YhteensH 100.0 100.0 r00.0
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3.2
Haastattel u kato

Haastattelematta jS6neiden leskien osuus oli keskimSSrin 20 pro-
senttia otoksesta. Alla olevasta taulukosta nIhd55n, miten kato
kohdistui eri analyysiryhmiin. Puolessa ryhmistH kato jIi keski-
mS6rdist5 alhaisemmaksi ja ainoastaan kahdessa ryhm5ssii kato oli
yli nelj5nneksen koko ryhmHn suuruudesta.

Liitetaulukko 18. Kato-osuudet
lvvsirvhmdn

analyysiryhmittHin. Suluissa ana-
n umero

LESKEN SUKU-
PUOLI JA LAS-
TEN LUKUMAARI

LESKEN
IKAv. I980

Palkan-
saaja

EDUNJATTiJi
YnittSjS Maatalous-

vri ttH jii
Naisleskat,ei lepsia

-39

40-64
65-

(2) 20

(3) 2q

(r) 25

(8) 25

(9) 29

(ll) t5
(12) r5

Naislesket,yksi lapsi

Naislesket,
kaksi lastatai enenm$n

(4) 19

(5) I5
(6) 15

-49
50-

-q9

50- (7) 9

(10) 16 (13) 11

Hiesleskat,ai lapsia
-64

65-

(L4) 2L

( r5) 23
<L7) 

"5 
(19) 14

Itlieslesket,
on lapsia kaikki (15) 25 (18) 29 (20) L6

Kato-osuus vaihteli eniten edunjdttijln elSkelain mukaan. Yrittdji-
en leskillH, sekS miehillS ettH lapsettomilla naisilla, kato-osuus oli
keskimHiirHisti korkeampi. Maatalousyritt5jills se taas jiii kokonais-
uudessaan selvdsti keskimSSriist6 alhaisemmaksi.

Tutkimuksen kannalta tHrkeiden lapsiperheiden kato-osuus jei
yleensH muita ryhmiS pienemmliksi. Palkansaajien monilapsisilla
naisleskillS kato oli jopa pienempi kuin yhden lapsen perheillH. Sa-
moin sekd yritt5jien ett5 maatalousyrittiijien perheellisistl naisles-
kistli saatiin haastatelluksi suurempi osa kuin muista ndihin laki-
ryhmiin kuuluvista.
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Kadon svvt

Haastattelematta jSSmisen syyt erosivat jonkin verran lesken suku-
puolen ja my6s leskeytymisiSn mukaan. Yleisin kadon syy oli haas-
tattelusta kieltlytyminen. NaisleskillS se oli yleisempd6 kuin mies-
leskillS. Alle ellikeikEisist5 naisista yli puolella kadon syynd oli
kieltSytyminen, miehilli se oli yleisintii 50-64-vuotiaiden ikHryh-
mdss5.

Liitetaulukko 19. Kadon syy lesken sukupuolen ja i5n mukaan

MI ESLESKET NAISLESKET

KADON SYY

Kielt5ytyi
Kuol lut
Seiras
Laitoksessa
l.latkoi Ila
Muuttanut ulkomaille
ltluuttanut haastattelu-
kunnan ulkopuolelle
Ei tavoitettu uusinta-
k5ynneistH huolirnatta
Muu syy
Tieto puuttuu

37
10
27I

5
0

q8
0

L2
1t

2
0

-49 50-64
't 'l

-q9 50-64
ilz

65-
't

1

65-
't

L2
2
0

I1
6
I
I
0

2q
8
I

36
I
0
q
0
I

44 52
2
I
1
4
I

2L
I
0

100

55
I
5
0
0
0

694 33
51
18

0

t7
I8

0

l5
10

0

YhteensH 100 100 r00 100 r00

Merkittlvl ero mies- ja naisleskien vdlilli oli se, ettii 50 vuotta
tfiyttHneist! miesleskisti joka kymmenennen kohdalla haastattelua ei
ollut mahdollista saada kuoleman takia. Vastaavan ikdisillS naisilla
kuolema kadon syynl oli harvinainen' Eroa selittdi osaltaan suku-
puolten ikHrakenne. Miesleskien iklrakenne oli merkittlvdsti van-
hempi kuin naisleskien. Miesleskist5 lihes joka kolmas (30t) oli
leskeksi j55dess55n tHyttlinyt 70 vuotta ja naisleskistl vain joka
viides. Haastattelematta jHHneistd miehistH yli kolmasosa (36t) oli
7O-vuotiaita tai sit6 vanhempia ja naisista vain joka neljHs.

Miesleskien naisia vanhempi ikdrakenne nikyy myiis siin5, ettl
sairaus oli elikeiktiisilli miehillS yleisempi kadon syynH kuin nais-
leskillii. Yli 65-vuotiaista miehista noin neljasosalla ia naisista
noin joka kymmenennellH oli sairaus esteenH haastattelulle. Van-
himmassa ikHryhmlssl my6s laitoshoito oli yleinen kadon syy. SekI
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miehistd ettH naisista noin joka kymmenennell5 haastattelu j5i teke-
mHttd laitoshoidon takia.

Tavoittamattomuus oli toiseksi yleisin syy katoon lukuunottamatta
vanhimpia miesleskiS, joilla sairaus oli tlitii yleisempi este. Erityi-
sesti nuoria miehii ei tavoitettu uusintak5ynneistd huolimatta.
Noin joka kolmanteen alle 50-vuotiaaseen haastattelematta jIHnee-
seen miesleskeen ei saatu yhteyttS. Niin ik6dn nuorilla oli yleisem-
plii toiselle paikkakunnalle muutto. TIsti syystl jHi haastattele-
matta vajaa kymmenesosa nuorimmasta ikdryhmistS.
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