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Koko elcimcimme ajan,
jokainen ptiivci ja jokainen tunti
olemme sidoksissa proses siin,
j o s sa sopeutamme muuttunutta
tai muuttamat ont a it secimme

muuttuneisiin
t ai muut tumat t omiin olo suht ei siin ;

elriminen itse asiassa ei ole mitritin muata
kuin teimti sopeutumisen prosessi,

kun epdonnistumme siinti vrihrin,
olemme tyhmici
kun ep rionni stumme silmiinpi st civristi,
olemme hulluja
kun keske-vtcimme sen tilapdisesti,
nukumme
kun luovumme yrityksestri kakonaan,
kuolemme.

Samuel Butler 1953 (1903)
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Tiivistelmi

Tutkimuksessa selvitetd[n eldmdnmuutos- ja hyvinvointitutkimusten vii-
tekehikossa leskeksi jAiimisen taloudellisia, terveydellisid ja sosiaalisia vai-
kutuksia sekd leskeyteen sopeutumista. Leskeksi jdtineet henkilot kuuiui-
vat rrdestiion verrattuna valtaosaltaan keskimiiiiriiistii pienituloisempiin
talouksiin. Tiimii ei johtunut niinkddn leskeksi j5dmisestd, silld puollson
kuolema alensi tulotasoa avioliiton aikaiseen tasoon verrattuna vain vii-
desosalla perheistd. Suurin osa perheistd oli vdestritin verrattuna keski-
mddrdistd pienituloisempia jo ennen toisen puolison kuolemaa. Leskeksi
jddneiden naisten taloudelliset resurssit olivat miesten resursseja selvdsti
vdhdisemmdt. Perhe-eldkkeet kavensivat ratkaisevasti mies- ja naisleskien
vdlistl tuloeroa.

Puolison kuolemalla oli haitallisia vaikutuksia leskeksi jiizineiden tervey-
tecn ja naisilla vaikutukset olivat pitempikestoisia kuin miehilld. Sosiaali-
sen eldmdn uudelleen jdrjestyminen oli sen sijaan ongelmallisempi asia
miehille ja erityisesti iiikkiiille miehille naisiin verrattuna. Puolison dkilli-
nen kuolema oli traumaattinen tapahtuma ja muita useammin kaikkein
vanhimmille miesieskille. Heistl leskeyteen sopeutumattomia oli likimain
puolet, kun tutkimuksen kaikista leskistd sopeutumattomia oli hieman r,'a-
jaa r,'iidennes.

Keskeiset hyvinvointitekijdt, taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset voi-
mavarat vdlittf ivdt leskeksi jddneiden hyv-invoinnin kokemuksiin. N:iistii
terveydelld oli kiintein kytkentd koettuun hyvinvointiin.

Tutkimuksen kohdejoukkona olil,at t,uonna 1980 leskeytyneet henkilot,
joista poimittiin 3 535 henkilon otos. Haastattelukadon jdlkeen tutkimus-
ryhmdn suuruudeksi jei 80 prosenttia otoksesta. Haastattelut ajoittuivat
neljdn vuoden pddhdn puolison kuolinvuodesta, joten leskeyteen sopeutu-
mista ja sopeutum attomuutta kuvataan vakiintuneena eldmdntilanteena.

Avainsanut: leskeys - eldmdnmuutos - hy'r,,invointi - tulotaso

Abstract

Within the frameu,ork ol life change and welfare studies, this study ana-
lyses adjustment to widowhood and the effects of r.vidowhood on econom-
ic status, health and social life. Thc majority of the widorvcd individuals
belonged to households rvith incomes below the average income of the po-
pulation. Horvcver, this was not attributable to u'idou'hood, as only onc



in five families experienced a drop in income against pre-widowhood
economic status in consequence of the death of one of the spouses. Most
families reported incomes below the average income of the population
even before the death of the spouse. Widowed women were clearly more
disadvantaged in economic terms than widowed men. The provision of
survivors' pension evened out the gender inequalities in income to a de-
cisirre extent.

The death of the spouse had deleterious eflects on the health of the wi-
dowed. in women of longer duration than in men. However, men and el-
derly men, in particular, found reorganization of social life to be a bigger
problem than women. The sudden death of the spouse was a traumatic
experience, particularly to the oldest ll.idou,ers, almost half of rvhom
failed to adjust to rvidorvhood. In the u,hole widowed population under
study, the corresponding proportion was a little under one-fifth.

The essential elements of well-being, economic, health and social re-
sources, were reflected in the subjective well-being of the rvidorved, health
having the closest association to subjective well-being.

The subjects of the study comprised people widowed in 1980, ol whom a
sample of 3 535 persons was taken. Subsequent to non-response, the
group was reduced to 80% of the sample. The intervie\ts were made four
years after the year of death, so adjustment and non-adjustment to wi-
dorvhood is described as a stable life situation.

Key words: rvidorvhood - life change - rvell-being - income ler,el
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ALKUSANAT

Leskeksi jiiiimisen kokee vuosittain idhes 20 000 henkiloli. Leskeyden on-
gelmien tutkiminen koskee siten huomattaYaa vdestonosaa. Puolison kuo-
iema merkitsee avioliiton parisuhteen pddttymistit ja leskeyteen sekd usein
yksin asumiseen sopeutumista. Eldmdnmuutokseen sopeutuminen edeilyt-
iee luopumisen hyvdksymiste ja sosiaalisen eldmdn uudelleen organisoi-
mista ilman puolisoa. Tutkimuksessa tarkastellaan tdtd prosessia eri eld-
mdnalueilla ja pohditaan niitd tekijoite, jotka ehkiiisevdt tai edesauttavat
prosessin onnistumista, leskeyteen sopeutumista.

Eleketurvakeskuksen leskiperheitd koskeva tutkimusprojekti kiiynnistyi
perhe-eldkeuudistuksen tiedontarpeiden pohjalta. Tdmd tutkimus on vii-
meinen osa laajan tutkimusmateriaalin tulosten raportoinnissa. Alustavat
tutkimustulokset julkaisiin perhe-eidkekomitean ensimmdisessd osamietin-
nossd (Kom. 1985:37). Rinnan perhe-eldkekomitean tyon kanssa valmis-
tui kaksi rutkimusraporttia: leskeksi jziiineiden taloudellista toimeentuloa
ja perhe-elfikkeiden merkitystd ja tarvetta seivittdvd tutkimus (Tuominen
1988) sekd leskien terveydentilaa ja tyossdkiiyntid koskeva tutkimus
(Hyrkkdnen 1988). Mainitut tutkimukset virittivdt jatkotutkimuksen pal-
kattoman kotitytin osuudesta leskien tyourassa ja eldketurvassa (Hyrkkd-
nen 1992).

Tiimd tutkimus on syventivd tarkastelu leskeyden problematiikasta eri
eldmdnalueilla. Tutkimus kdsittiid sekd varhemmissa tutkimuksissa kdsi-
tellyt etti aikaisemmin analysoimatta j[6neet aihepiirit, kuten sosiaalisen
eldmdn uudelleen jiirjestymisen ja leskeyteen sopeutumisen tutkimisen.
Tutkimusprojektin tutkijana olen saanut tilaisuuden tehdii tutkimuksen
opinniiytetyond, mistd esitdn kiitokseni Eldketurvakeskuksen johdolle ja

liihimmille esimiehilleni.

Vititoskirjatyon akateemisena ohjaajana on oilut professori Olavi Riihi
nen. Esitin hdnelle liimpimZit kiitokseni tyon eri vaiheissa saamastani
tuesta ja ohjauksesta. Esitarkastajina toimineet yhteiskuntatieteen tohtori
Raija Julkunen ja valtiotieteen tohtori Urho Rauhala esittivdt kiisikirjoi-
tustani koskevia arvokkaita kommentteja ja johtopiietoksia sekeyttineitd
nAkokohtia, mistd heille kiitokseni.

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja aineiston keruuvaiheessa oli mukana
monia tahoja, muun muassa Eliiketurvakeskuksen sidosryhmien, ty6nte-
kije- ja tyonantajajiirjesttrjen edustajia sekd Tilastokeskuksen, Kansaneld-
kelaitoksen ja Valtion tietokonekeskuksen tutkijoita ja virkamiehii, jotka



omalla panoksellaan ovat vaikuttaneet tutkimuksen toteutumiseen, ennen
muuta tutkimusaineiston saamiseen. Esitan heille kaikille kiitokseni.

Tutkimusprojektin aikana monet tyotoverit ja myos ulkopuoliset henkilot
ovat osaliistuneet eri tavoin tutkimushankkeen toteuttamiseen. Henkiloi-
den lukuisuuden takia voin tdssd erikseen kiittee vain joitakin, kuten pro-
jektin alkuvaiheessa mukana olleista henkiloistd otannan suorittanutra
valtiotieteen lisensiaatti Seppo Rinnetta ja tietojen kdsittely- ja suunnitte-
lutyostd vastannutta suunnittelija Liisa Laitista. Tutkimusprojektin toista
tutkijaa vaitiotieteen lisensiaatti Raili Hyrkkzistd kiit:in monista tutkimus-
tani koskeneista keskusteluista, kzisikirjoituksen lukemisesta ja kommen-
teista. Lukuisat tutkimusprojektin aikana kiiydyt keskustelut, vaikka
teimmekin tutkimusta eri aihepiireistd itsendisesti, ovat avartaneet ndke-
mddn asioita eri ndkokulmista.

Projektin loppuvaiheessa ovat tyotzini eri tavoin avustaneet muun muassa
atk-ongelmien ratkomisessa erikoistutkija Bo Lundqvist, tekstinkdsittely-
ongelmissa jdrjestelmdsuunnittelija Pirjo Metszild ja englanninkielisen yh-
teenvedon kddnnostyossd kielenkizint2ijii Eija Puttonen. Kiitdn ldmpimds-
ti heitd ja myos kaikkia muita tutkimushankkeessa mukana olleita ja tyo-
tdni eri tavoin avustaneita henkiloitii.

Limpimdt kiitokseni myos miehelleni Eskolle, lapsilleni Marialle ja Tom-
mille. Ilman perheen tukea pitkdaikaiseen ja yhteistii vapaa-atkaa verotta-
neeseen tutkimustyohon paneutuminen ei olisi oilut mahdollista.

Lopuksi haluan kiittee niitd tutkimukseen osaliistuneita ldhes 3 000 nais-
ja mieslesked, jotka vastasivat moniin kipeitii ja ikrivizikin muistoja herdt-
tziviin kysymyksiin. Heiddn vastauksensa antavat sisdilon tutkimukselle.

Joilaksessa 6. pliviin2i joulukuuta 1993

Eila Tuominen
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1

JOHDANTO

1.1

Tutkimuksen tausta ia tarkoitus

Leskeys on aihe, josta sosiaalitieteisse on ldhes kokonaan vaiettu 1970-lu-
vulle saakka. Tuolloin virlsi pddasiassa Yhdysvalloissa leskid koskevaa
tutkimusta eri tieteiden, psykologian, psykiatrian, gerontologian ja myos

sosiologian piirissd. Syynii siihen, ettei leskeys tutkimusaiheena ole herdt-
tenyt laajaa kiinnostusta on pidetty ldnsimaiselle kuittuurille ominaista
piirrettd, kuoleman ajatuksen torjuntaa. Kuolema on tabu aihe, josta

mielellddn on vaiettu. Sosiologisesta ndktjkulmasta kuolemaa tarkastel-
leen Glenn Vernonin (1970, 16) mukaan aihetta on yleisesti kartettu so-

siaalitieteiden parissa.

Leskitutkimuksen uranuurtajiin kuuluva amerikkalainen sosiologi Helena
Lopata (1980, 96) on kiinnittenyt huomiota samaan seikkaan todeten,
ettei leskeys ole juurikaan herdttdnyt kiinnostusta sosiaalitieteiden piiris-
sd. Leskeksi jddminen aiheuttaa kuitenkin paitsi emotionaaiisen myds so-

siaalisen kriisin yksilon eldmdssd. Lopata on arvostellut my6s sitd, ett6
huomattava osa kirjallisuudesta kdsitteiee surua patologisena tilana pi
kemminkin kuin normaalina prosessina, jonka ldheisen ihmisen menette-
nyt henkiltr joutuu kokemaan.

Puolison kuolemaa ja leskeksi jiiiimistii on viime vuosikymmenind tutkittu
pddasiassa psykologisen ja psykiatrisen viitekehyksen kannalta. Tutki-
muksissa on seivitetty surun anatomiaa, minkdlaisia ja missd vaiheissa

esiintyy erilaisia psykologisia reaktioita ldheisen kuolemaan, on selvitetty
surusta toipumista, terveydentilaa, psyykkisid traumoja jne. Suuri osa les-

keyttd koskevista tutkimuksista rajoittuu suremisen periodiin ja puolison
kuolemaan sopeutumisen tutkimiseen. Tiimiintyyppisti orientoitumista
luonnehtii kiinnostuksen puute leskeksi jiiiineiden sosiaalisen elimdn ja
elinolojen muutosten sekd sopeutumisen tutkimiseen pitkiillii aikaviilillit.

Leskitutkimuksille ominaisena piirteend on ollut mytjrs se, ettd pd[huomio
on kiinnitetty leskeksi jii2ineiden naisten eldmdntilanteeseen. Vdhemmdlle
huomiolle ovat jeeneet mieslesket. Tdmiin on arveltu johtuvan siitd, ettd
erityisesti naisleskien tilanne on koettu ongelmalliseksi. Naiset ovat pe-
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rinteisesti olleet riippuvaisia miehestii ja miehen hankkimasta toimeentu-
losta, kun taas mies ei ole ollut yhtri lailla sidoksissa avioliittoon ja per-
heeseen. Yhtend syynd tutkimuksen painottumiseen naisleskiin on naisles-
kien suuri enemmistri sekd se, ettei uudelleen avioituminen ole yhtd yleistzi
nais- kuin miesleskien keskuudessa.

Leskid koskevaa suomalaista tutkimusta on vdhdn, joten vdite kuoleman
ja leskeyden aiheen karttamisesta sosiaalitieteissd pitdd paikkansa mytis
suomalaisessa yhteiskunnassa I. Leskeyttd oikeudellisena kysymyksend
on selvitetty historiallisesta ndkokulmasta (Lehtiniemi l9g5) sekd voimas-
sa oievan lainsddddnnon pohjalta lesken sosiaaliturvan laajuutta selvittii-
vdnd kysymyksend (Kangas 1982). Historiallisesta ndkokulmasta on tut-
kittu niin ikdzin pappien leskien asemaa ja tukimuotoja 1700-luvun Suo-
messa (widen 1988). Ldheisen kuolemaa ja siihen liittyvie ongelmia ei
juuri ole tarkasteltu eloonjddneiden omaisten eldmdntilanteen sosiologisen
tai yhteiskuntapoliittisen ndkokulman kannalta 2.

Tdmri tutkimus liittyy 1960-iuvulla voimaan tulleen perhe-eldkejdrjestel-
mdn uudistamiseen. Perhe-eldketurvan uudelleenarviointiin ja muutosten
suunnitteluun ryhdyttiin 1980-luvun alkupuolella 3. Tuolloin todettiin
tarvittavan laajaa tutkimustietoa leskeksi jddmisen taioudellisista ja so-
siaalisista vaikutuksista. Eldketurvakeskuksen tutkimusohjelmassa (19g2)
perhe-eidketurvaa koskevan tutkimushankkeen tavoitteeksi asetettiin kuo-
lemantapauksen vaikutusten selvittdminen eri tyyppisissd perheissd erityi-
sesti taloudelliset ndkokohdat huomioiden. Tarpeeilisena pidettiin tiedon
saamista myos leskien muusta avun ja tuen tarpeesta, terveydentilasta
sekd puolison kuoleman sosiaalisista vaikutuksista yieisesti. Nditd koske-
vien tietojen keruu sisdllytettiin alun alkaen tutkimukseen.

Likimain 3000 leskezi kdsittdvdstd tutkimusaineistosta on aiemmin jul-
kaistu kolme erillistd tutkimusraporrtia seke erindisil selvityksid. Niiissii
sosiaalipoliittisesti suuntautuneissa tutkimuksissa on selvitetty yhtddltii
leskeksi jddmisen taloudellisia vaikutuksia ja arvioitu perhe-eldkkeiden
merkitystd ja tarvetta toimeentulotason sdilyttejene eri leskiryhmilld
(Tuominen 1988) seka toisaalta leskeksi jzizineiden terveydentilaa, ansio-
tyossdkdyntiri sekii siind todettuja muutoksia neljiin vuoden seurantajak-
solla (Hyrkkdnen 1988). viimeisimmdssd tutkimuksessa on tarkasteltu eri
ikiikohortteihin kuuluvien naisten avioliiton aikaista ansiotyotd ja palka-
tonta kotityotii ja niiden merkitystd leskeksi jiiiineiden naisten eldketur-
van ja leskeytymisen jdlkeisen toimeentulon muotoutumisessa (Hyrkkdnen
t9e2).
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Tiimiin tutkimuksen tavoitteena on taloudellisia niikokohtia kokonaisval-
taisempi leskeksi jiiiimisen vaikutusten tarkastelu kuitenkin niin, ettd pai-
nopiste on edeileen sosiaalitieteen kysymyksenasetteluissa. Tutkimuksen
tavoite on kahtaalla: tarkoituksena on selvittdd leskeksi jiiiineiden henki-
loiden elinolot ja puolison kuoleman vaikutukset elinoloihin sekd tutkia
site, mika merkitys taloudellisilla tekijoillzi, sosiaalisilla ja yhteisollisillii si-
teiild sekd henkilon terveydelld on eldmdnmuutokseen sopeutumisessa.

Tutkimusraportti jakautuu pddpiirteissddn viiteen osaan: johdantoon, vii-
tekehykseen, tutkimusasetelman ja hypoteesien mddrittelyyn, tutkimuksen
toteutuksen kuvaukseen ja tutkimustuloksiin. Johdanto-osassa on kat-
saus leskitutkimuksiin, jonka tarkoituksena on kuvata sit6, milld tavaila
leskeyttd ja siihen liittyviii ongelmia on lutkittu. Johdannon perusajatuk-
sena on aikaisempien tutkimushavaintojen avuila selvittdd leskeksi jziztmi-

sen problematiikkaa eri elZimdnalueilla.

Tutkimuskatsauksen ensimmdisessd luvussa tarkasteilaan tutkimuksia,
jotka kiisitteievdt puolison kuolemasta johtuvan surun kokemista ja su-
rusta toipumista sekd eri tekijoiden vaikutusta toipumiseen. Tziiloin kiin-
nitetddn huomiota erityisesti kahteen seikkaan, leskeksi jiiiimisen kokemi-
seen ajallisena prosessina ja prosessin pituuteen. Niimii tekijzit on otettava
huomioon, kun pohditaan tutkimuksen ldhtokohtia ja eritoten sitd, miten
pitkiiiin ajanjaksoon tutkimus rajalaan. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan
puolison kuoleman vaikutuksia ja leskeyden ongelmia eri eldmdnaiueilla.
Johdannon viimeisessd luvussa on lyhyt katsaus tutktmustuloksiin ja poh-
dintoihin sukupuolten eroista leskeyden kokemisessa.

Viitekehystii koskevassa luvussa 2 kehitellii2in tutkimuksen teoreettista
kdsitteistod ja esitell66n menetelmie, joilla eldmdnmuutoksia on tutkittu.
Leskeksi jiiiimisen tutkiminen liittyy kiintedsti eidmdnmuutostutkimusten
traditioon. Kiisillzi olevan tutkimuksen teoreettinen kehikko perustuukin
yhtiiiiltA eldmdnmuutoksiin liittyviiiin stressiteoriaan, stressaavien e16-

mdntapahtumien tutkimiseen (luku 2.2) ja toisaalta teoriaan perheen krii-
sistii vaikeissa perhettd kohdanneissa muutoksissa (luku 2.3 ). Perheen
kriisiii koskevan teorian avulla kuvataan eldmdnmuutosta ajallisena ta-
pahtumana, silld leskeksi jiidmisen tutkiminen on ennen muuta leskeydes-
tii johtuvan muutoksen tarkastelua.

Stressaavia eliimdntapahtumia koskevan tutkimustradition kdsitteiden ja
tutkimushavaintojen avulla analysoidaan niitzi tekijtrit[, joilla on todettu
olevan merkitystd eldmdnmuutoksiin liittyvrin stressin haitallisten vaiku-
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tusten ehktiisyssd ja vaikean eldmdntilanteen hallinnassa. Luvussa 2.4
on tarkasteltu muutostapahtumasta selviytymisen niitd voimavaroja, jot-
ka ovat ihmisille yhteisie ja yleisiii: sosioekonomisia tekijoitii, sosiaalisia
suhteita ja niihin liittyen sosiaalista tukea, terveydentilaa sekd yhteisolli-
sid siteitd. Psykologinen ulottuvuus yksilollisiii eroja selittdvdnd tekijzinzi
on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Viitekehystd koskevan luvun 2 1o-

pussa on selostettu sitd, miten eldmdnmuutoksiin mukautumista ja hyvin-
voinnin kokemista on mitattu (luku 2.5). Tdlloin on tarkasteitu hyvin-
voinnin mittaamista sekd psykoiogisissa tutkimuksissa ettd sosiaalitietei-
den piirissii pddpainon oilessa viimeksi mainitussa.

Luvulla 2 on kokonaisuudessaan tavanomainen viitekehysmerkitys. Se

toimii empiirisen tutkimuksen teoreettisena perustana. Seuraavassa iuvus-
sa on tdhln viitekehikkoon ja aikaisempiin leskitutkimuksiin perustuen
eksplisiittisesti meeritelty tutkimustehtdvd ja tutkimushypoteesit (iuku 3).

Tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta koskevassa luvussa .l on kuvattu
empiirisen tutkimuksen peruspiirteet: tutkimuksen kohderyhmdn, perus-
joukon, tutkimusajanjakson ja tutkimusyksikon mldrittely, otos ja sen
edustavuus, haastattelu- ja rekisteriaineistojen hankinta, tietojen muok-
kaaminen analyysissd kesiteltevean muotoon ja kliytetyt tutkimusmene-
telmet. Tutkimuksen l[htokohtia ja perusteita on joiltakin osin selostettu
tarkemmin samaan tutkimusaineistoon perustuvassa, aiemmin julkaistus-
sa raportissa (Tuominen 1988, luku 3, liitteet 1-3). Tutkimuksen suunnit-
telua ja toteutusta koskevan luvun lopussa on leskid koskeva kuvaus puo-
lisoiden idn, avioliiton keston, puolison kuolinsyyn ja sairauden keston
sekd perherakenteen osalta.

Empiirisiii tutkimustuloksia koskeva luku 5 jakautuu tavoitteita vastaa-
vasti kahteen osaan: lukuihin 5.1 - 5.4, joissa on tarkasteitu ieskien elin-
oloja resurssien hallinnan ndkokulmasta ja niiden muutoksia tutkimusjak-
son aikana, sekd lukuun 5.5, jossa on tutkittu leskeyteen sopeutumista ja
ndiden resurssitekijoiden merkityste elemenmuutokseen sopeutumisessa.

Tiedon kartuttaminen siitd, mitkd tekijiit edesauttavat puolison kuolemas-
ta selviytymistii ja elinolojen ulkoisiin muutoksiin sopeutumista, lisdd
mahdollisuuksia yksityiseen ja yhteisolliseen tukeen.
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t.2
Katsaus leskitutkimuksiin

Puolison kuolema, kriisivaihe elimdnkaarella

Psykiatriset tutkimukset, joissa leskeksi jiizimistii on tutkittu ennen muuta
akuutin surun ilmentymdnd, tarjoavat runsaasti tietoa liheisen kuoleman
aiheuttamasta surusta, sen eri ilmenemismuodoista, vaiheista ja kestosta
(esim. Glick ym. 1974:' Parkes 1986; Bornstein ym. 1973; Clayton ym.
1972). Klassinen anaiyysi surusta on Erich Lindemannin psykiatrisiin
haastatteluihin pohjautuva tutkimus vuodelta 1944 (ks. esim. Vernon
1970, 149; Peterson & Briiey 1977, 32). Lindemannin mukaan surulle on
luonteenomaista viisi eri vaihetta:

. fyysisen pahoinvoinnin oireet, ahdistuneisuus, hengitysvaikeudet,
uupumus jne.

o voimakas keskittyminen kuolleen henkilon paivontaan
o syyllisyyden tunteet
o vihamieliset ja drtyneet reaktiot muita ihmisid kohtaan ja
o hallitsemattomat kdyttdytymismailit.

Kriisi saattaa kest5d kuukausia, joissakin tapauksissa jopa vuosia ennen
kuin se on ohitettu. Erich Lindemann painotti surutyon merkitystd, jonka
tarkoituksena on irrottautua siteistd kuolleeseen henkiloon, orientoitua
uudestaan sosiaaliseen eidmddn ja solmia uusia suhteita. Suurin este suru-
tyon onnistumisessa Lindemannin mukaan on menetyksen aiheuttaman
tuskan kieltdminen ja tunteiden esillepddsyn ehkiiisy. Tistd saattaa seura-
ta patologisen surun ilmentymdnd psykosomaattisia vaivoja, kuten nivel-
reuma ja astma, tai kenties neuroottisia reaktioita tai epdsosiaalista kdyt-
tdytymistS.

Erich Lindemannin analyysi surutyostl on saanut kirjallisuudessa run-
saasti huomiota. Tutkimusta on tosin arvosteltu iiiallisista yleistyksistd,
mutta sen on katsottu kuitenkin sisiiltiivdn yleispdtev6d tietoa. Monet tut-
kijat ovat yksimielisiii muun muassa siitd, ettd tdllaiset tyypilliset lyhyet
kriisiperiodit seuraavat toisiaan (esim. Caplan 1974; Sweeting & Gilhooly
1990, 1074). Erilaisia kiisityksiii on pikemminkin siitd, kuinka pitkiii eri
vaiheet ovat ja kuinka kauan surutyo kaiken kaikkiaan kestdd.
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Syvin surun vaihe eri tutkimusten mukaan on kuolemaa seuraavien viik-
kojen tai muutamien kuukausien pituinen. Ensimmdisen kuukauden aika-
na esiintyvid surun yleisiii oireita ovat masentunut mieliala ja unihiiriot.
Verraten yleisiii ovat syyilisyyden tunteet, toivottomuus ja hyodyttomyy-
den kokemukset. Itsemurha-ajatukset ja esimerkiksi pelko mielentervey-
den menettdmisestd ovat kuitenkin melko harvinaisia (Clayton ym. 1972,
71). Ensimmdisessd suhteellisen lyhyessii aikuvaiheessa leskeksi jiiiinyt
saattaa jopa kieltiiytyd uskomasta todeksi kuolemantapausta. Vaikein su-
run vaihe ohitetaan kuitenkin suhteellisen pian. Laajassa leskeksi jiiiimis-
td koskevassa tutkimusprojektissa "the Harvard Bereavement Study" ha-
vaittiin, ett[ yleisesti noin kahden ensimmdisen kuukauden jdlkeen lesket
tunsivat toipuneensa enemmdn kuin he etukdteen kuvittelivat mahdoili-
seksi ja ryhtyiviit hoitamaan velvollisuuksiaan (Glick ym. 1974, 140).

Ensimmdisten kuoleman jdlkeisten kuukausien jiiikeen toipuminen hidas-
tuu huomattavasti. Tiissd vaiheessa tunteissa on voimakasta sitoutumista
kuolleeseen henkiloon, vihaa ja syyllisyyttii. Leskeksi j:idnyt saattaa kdyt-
$yrye vihamielisesti ympdristodiin kohtaan. Tiimri toipumisen jakso on
pidempi kuin ensimmdinen jakso. Se saattaa kestdd ensimmdisistd kuu-
kausista yhteen vuoteen. Carolyn Balkwellin (1981, 120) leskeyteen so-
peutumista kdsittelev[n tutkimuskatsauksen mukaan seuraavaa vaihetta
Iuonnehtii uusien roolien varovainen koetteleminen. Miiiiriitietoinen toi-
minta saattaa olla tyoliistii jopa niille, jotka tavallisesti kykenevdt toimi-
maan. Riippuvuus muista ja masennus liittyviit usein myos tdhdn vaihee-
seen. Vdhitellen pahin vaihe ohitetaan, ja leskend oieminen joko hyviiksy-
tidn tai sitoudutaan kokonaan uusiin rooleihin ja uusiin suhteisiin.

Vaikka surutyo ja puolison kuolemaan sopeutuminen tapahtuu vaiheit-
tain, nditfr vaiheita on ilmeisen vaikea erottaa, koska muutos on vihittiiis-
td ja jatkuvaa. Kvantitatiivisella aineistoila ei vdlttdm[ttd ole kyetty
mdiirittelemddn ajankohtia, jotka erottavat vaiheet toisistaan tai identi-
fioimaan ajanjaksoja, jolloin muutokset tapahtuvat (Lund ym. 1986,
319). Eri vaiheiden ja niiden kestojen mddrittelyvaikeuksista huolimatta
ensimmiiistd leskeysvuotta pidetddn ongelmallisimpana (vrt. Lopata
1980, 104), vaikka siirtyminen akuutista surusta muihin surun asteisiin
niiyttiiisi tapahtuvan jo muutamien viikkojen aikana. Epflonnistuminen
muutoksessa parempaan suuntaan ensimmdisen vuoden aikana on maini-
tun Harvardin tutkimusprojektin tutkijoiden Ira Glickin ym. (1974,2ll)
mukaan osoittautunut merkiksi vaikeuksien jatkumisesta seuraavina vuo-
sina. Joillakin leskillii eliimd ei ole vakiintunut kolmen tai neljdnkdiin vuo-
den jdlkeen.
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Phyllis Silvermanin (1976, 287-295) tutkimusten mukaan leski tarvitsee
ensimmdisen vuoden aikana eniten apua. Hdnen aloitteestaan kdynnistyi
1970-luvun alkuvuosina "Widow to Widow"-ohjelma, jonka perusajatuk-
sena oli muodostaa ryhmiii, joissa leskeksi jdiineet henkilot voivat auttaa
toisiaan sekii viilittomissii kiiytZinnon ongelmissa ettd henkisessd tukemi-
sessa. Kyse on itseavun organisoimisesta AA-liikkeen periaatteiden mu-
kaisesti. Sittemmin on kertynyt melko paljon kokemusta ja tutkimustietoa
leskien keskindisen avun toiminnasta ja sen vaikutuksista surusta toipu-
miseen (Caserta & Lund 1993).

Tutkimuksissa on pyritty mddrittelemddn kokonaisaikaa, jonka surusta
toipuminen kestdd. Helena Lopatan (1979, lll-112) tutkimuksessa 4 pe-
riiti l4 prosenttia leskisti arvioi ajan kahta kuukautta lyhyemmdksi, 25
prosenttia arvioi uuden eldmdn alkuun pddsemisen kestdneen kahdesta
yhteentoista kuukautta, 20 prosenttia arvioi keston vuoden mittaiseksi, 23
prosentilla uuden eldmdn aloittaminen kesti yhdesti kahteen vuotta pai-
nopisteen ollessa selvdsti ldhempiinii kahta vuotta. Vain l6 prosenttia us-
koi sen kestdneen enemmdn kuin kaksi vuotta. Jotkut vaittivet, etteivdt
kykene koskaan aloittamaan uutta eliimdii. Pliiitelmii uuden eldmdn al-
kuun pddsemisestd perustui tutkimuksessa niihin tuikintoihin, joita lesket
antoivat uuden eliimdn aloittamisesta, kuten eidmdntilanteen hyvdksymi-
nen, asioiden yksin tekemddn oppiminen jne.

Ldheisen kuolemaan sopeutuminen on prosessi, jossa esiintyy suurta yksi-
lollistii vaihteiua. Menetyksestd toipuminen saattaa viedd vuosia. Jotkut
eivdt toivu lainkaan ja ainoastaan oppivat sopeutumaan leskeyteen. Pato-
logisesta surusta on kysymys silloin, kun surutyo ei ole onnistunut, vaikka
menetyksestl on kulunut yli 2 l12 vuolla. Patologiseen suruun on kehi-
tetty terapiamuoto, jossa autetaan omaista hyviiksymiidn ldheisen kuole-
ma (Acht6 ym. 1987, 107). Useimmille surutyo on kuitenkin vdlivaihe
eldmdssd, joka saattaa sisiiltii[ myos henkisen kasvun mahdollisuuden.
Tzitd kuvaa hyvin erddn lesken kuvaus surutyostd:

Olen vakuuttunut siitd, ettri jos olisin tiennyt mit(i kaikkea surutyii
merkitsee ennen kuin koin sen, se ei olist tehnyt suruani vcihemmcin
syvtiksi, se ei olisi vrihentcinyt kurjaa oloani, minimoinut menetystti-
ni tai vaimentanut vihaani. Ei mittirin nriistci. Mutta se olisi anta-
nut minulle toivoa ja rohkeutta, jos oltsin tiennyt, ett(i surutytin
tehtydni voin jcilleen kokea iloa. En entisenci itseneini; olen nyt toi-
nen ihminen ja pidrin ttistri ihmisestti enemmiin (Caine 1974,92).
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Leskeksi jiiiinyt henkilo on useiden samanaikaisten tehtevien edessii. Hdn
joutuu murtamaan siteet kuolleeseen puolisoon kyetdkseen muodosta-
maan uuden mindn itsendisend tai ainakin partnerittomana henkilond.
Leski joutuu organisoimaan eidmdnsd uudelleen monella tasolla. Helena
Lopatan (1979,109) sanoin olemassa olevat resurssit ja tarpeet on tutkit-
tava, uusia resursseja, jatkokoulutusta, uusia kontakteja jne. on hankitta-
va. vanhoja rooleja on muokattava ja uusiin rooleihin sopeuduttava.

Alkuvaiheessa normaaleja vuorovaikutustilanteita saattaa heipottaa se,

ette on olemassa mzidrzittyjzi sosiaalisia normeja, joita noudatetaan. Sure-

miseen kohdistuvat odotukset ovat suuressa mdlrin kulttuurisidonnaisia.
Ldnsimaisessa kulttuurissa surevan teytyy katkaista siteet kuoileeseen
omaiseen. Tiimd kuuluu oleeilisesti surutyohon. Lopatan (1971, 68 ja
1980, 95-96) mukaan sukulaiset ja ystdvdt yrittdvdt pikemminkin estee

lesked suremasta, vaikka se on vdlttdmdton osa koko prosessia.

Joihinkin uskontoihin ja kulttuureihin liittly tapoja ja piirteitd, kuten
kuoileiden omaisten palvonta, joiden tarkoituksena on pdinvastoin tukea
surevaa henkiloii menetetyn siteen vaalimisessa. Japanissa esimerkiki
rohkaistaan lesked vaalimaan edesmenneen miehensi muistoa eriiaisin us-

konnollisin tavoin. Siteitii kuolleeseen omaiseen pidetiiiin ylld uskonnol-
listen rituaaiien avulla, jotka auttavat akuutin surun aikana lohduttaen ja

tarjoten korvikkeen menetykselle (Moos 1976, 259,303-304). Niiiliii ta-
voiila ndyttdisi olevan nimenomaan eldmdnmuutokseen sopeuttava tehtd-
vd.

Kulttuurisidonnaisuus niikyy myos siind, ettd ldnsimaissa kuolemaa pide-
tddn menetyksend ja siihen odotetaan reagoitavan surulla. Joissakin kult-
tuureissa kuolemaa pidetdiin voittona ja helpotuksena. Suremisen odo-
tuksista huolimatta kuolema voi olla omaisille myos helpotus. Oikeutettua
helpotusta voi tuntea vaikean sairauden aiheuttamien kdrsimysten tai yli-
voimaisen raskaan hoitotyon piiittymisestii. Ndiden tunteiden kertominen
on kuitenkin vaikeaa juuri kulttuurisidonnaisten odotusten takia. Erja
Saarisen (1987, 65-66) omaelimdkertoja koskevassa tutkimuksessa seivi-
tettiin kuolemalle eidmdkerroissa annettuja merkityksiii. Siitii kdvi ilmi,
etti miehen kuolema naisten eldmdkerroissa koettiin vapauttavana koke-
muksena vain yhdessd tapauksessa, vaikka monissa eldmiikerroissa ku-
vartiin varsinaisia avioliittohelvettejd.
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Surun ilmenemismuodot ovat paitsi kulttuuriin myos historiallisesti ai-
kaan sidoksissa, minkd Philippe Aries (1987) on oivallisesti kuvannut tut-
kimuksessaan ldnsimaisista asenteista kuolemaa kohtaan eri aikakausina.

Puolison kuolema eri eliminvaiheissa

Lesken iiin ja eitimdnvaiheen vaikutusta surun kokemiseen ja siitd toipu-
miseen on tutkittu paljon. Irikkzidnd leskeksi jddneiden henkiloiden on
yleisesti todettu sopeutuvan helpommin kuin nuorena leskeytyneiden s.

Eroa on selitetty siild, ettd ieskeksi jddmisen todenndkoisyys on suurempi
iekkeiila henkiltrilld, mikd tekee tapahtuman hyvdksyttzivdmmdksi tdssd
eldmdnvaiheessa kuin aikaisemmissa vaiheissa (Balkwell 1981, 121). Rea-
goiminen suruun on normaalimpaa menetyksen kohdatessa idkkddn hen-
kilon, silld hdn vertaa eldmddnsd omaan viiteryhmddn, jossa leskeys on
yleistd.

Carolyn Balkwellin (1981, l2l) tutkimuskatsauksen mukaan puoiison
kuolemaan sopeutuminen on osoittautunut vaikeimmaksi alle rl5-vuotiaa-
na leskeksi jzidneillzi henkiloilid, joilla on huoliettavia lapsia. Leski saat-
taa esimerkiksi joutua taloudeilisiin vaikeuksiin, jos hdn ei ole ansiotyossd
ja perheessd on useita lapsia. Tzihiin ongelmaan on viitannut myos Hele-
na Lopata (1980, 102-103) todeten, ette tilanne koetaan helposti epdoi-
keudenmukaisena. Leskeksi jddminen elSmdnkulun keskivaiheilla nziytiii-
si olevan vaikeaa juuri siitd syyste, ettd kuolemantapaus ei ajoitu "oi-
keaan aikaan". Sopeutumista vaikeuttaa se, ette lesken omassa viiteryh-
mdssd on vain vdhdn henkiloitd, jotka voisivat kokemuksillaan tukea ja
auttaa kriisin l2ipikiiymisessii.

Myos i2ikk?iiden leskien keskuudessa on eroja leskeyteen sopeutumisessa,
seikka, jota Feiix Berardon (1970, ll-12, l7) mukaan ei ole riittdvdsti
painotettu. Hdn arvioi puolison menetykselld olevan haitallisempia vaiku-
tuksia alle 70-vuotiaiden mies- kuin naisleskien sosiaaliseen eidmddn.
Eron syyksi hdn tulkitsi iiikkiiiin leskivdesttln rakenteelliset erot. Alle 70-
vuotiaiden naisten keskuudessa leskeys on melko yleistd, kun taas td-
miinikziisillii miehilld leskeys omassa viiteryhmdssd on poikkeavaa. Mies-
leskien ysteviste useat ovat yhd naimisissa. Yli 70-vuotiaiden ikdryhmdssd
mainitunlaiset erot oleellisesti pienenevdt tai hevievet. Leskeys ei ole har-
vinaista endd miehilliikiiiin.
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Puolison kuolemasta johtuva hiiiriotilan aste riippuu myos muista seikois-
ta kuin lesken iiistd tai perheen ellmdnvaiheesta. Kuolemantapauksen
odottamattomuus on erds tekijd, jonka on todettu vaikuttavan iesken so-
peutumiseen (esim. Glick ym. 1974). Patologisia reaktioita kuoiemaan
esiintyy iuonnollisesti useammin silloin, kun kuolema on dkillinen. Glenn
Vernonin (1970, 173-174) mukaan kokemukset, jotka ovat ennustavia
luonteeltaan, ovat omiaan edistdmddn sopeutumista. Surutyo voi edeltdd
biologista kuolemaa silloin, kun puolison kuolema oli odotettavissa vaike-
an ja pitkiiaikaisen sairauden takia. Leski on menetyksen kohdatessaan
tehnyt siten osan vdlttemettomdstd surutyostd sairauden aikana. Kuole-
maa seuraavaa toipuminen kestdd tzilloin lyhyemmdn ajan (Hill ym. 1988,
792).

Hypoteesi ennakkoon koetun surun vaikutuksesta sopeutumiseen ei ole
saanut varauksetonta tukea. Esimerkiksi Ann Bowling ja Ann Cart-
wright (1982, 158-159) eivdt havainneet tutkimuksessaan mitdiin yhteyttd
puolison sairauden keston tai vaikeusasteen ja leskeyteen sopeutumisen
vdlillii. Sopeutuminen ei vdittdmdttd vaihteie kuolemantapauksen dkilli-
syyden mukaan. Connie Hill tutkijakollegoineen (1988, 795) pddttelee,
ette iekkaet naislesket, jotka ovat menettdneet puoiisonsa dkillisesti, voi-
vat kuitenkin pitdd tapahtumaa odotettuna. Leskeksi jddminen tdssd ei6-
mdnvaiheessa on luonnollista riippumatta siitd, tapahtuuko se dkillisesti
vai pitkiiaikaisen sairauden seurauksena. Kuoleman jdlkeinen toipu-
minenkaan ei siten vdlttdmdttd vaihtele puolison sairauden keston mu-
kaan.

Vertaiilessaan eri tutkimusten tuloksia Carolyn Balkwell (1981, l,2l-122)
tuli samansuuntaiseen johtopiiiitokseen. Ennakkovaroituksella on hdnen
mukaansa merkitystd silloin, kun todennAkoisyys leskeytyd on pieni eli
nuorten leskien keskuudessa. Iiikkii[nii leskeksi jiiiineiilii ei ennakkovaroi-
tuksella ole samaa vaikutusta sopeutumiseen. Vanhimpien leskien kes-
kuudessa puolison pitkiiaikainen sairaus on saattanut johtaa kontaktien
vdhentymiseen ja voimakkaaseen sitoutumiseen puolison hoivaajan roo-
liin. Tiistii syyste leskeyteen sopeutuminen uusine rooleineen saattaa pdin-
vastoin osoittautua vaikeaksi ennakkovaroituksesta huolimatta, kun mah-
dollisia uusia rooleja raloittavat sosiaaliset ja fyysiset esteet.

Edellii on selostettu tutkimuksia, jotka kiisittelevdt puolison kuolemasta
johtuvan surun kokemista ja surusta toipumista sekd eri tekijoiden vaiku-
tusta toipumiseen. Tarkastelulla on haluttu kiinnittiiii huomiota erityisesti
kahteen seikkaan, leskeksi jiiiimisen kokemiseen ajallisena prosessina ja
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prosessin pituuteen. Toipuminen tapahtuu harvoin vuoden sisillii. Useim-
miten se kestdd yhdest[ kahteen vuotta ja jopa pidempiiiin. Niiillii ha-
vainnoilla on merkitystd pohdittaessa empiirisen tutkimuksen lilhtokohtia
muun muassa tutkimusajanjakson pituutta.

Sosioekonomisten tekiitiiden merkitys leskeksi iIfimisessii

Lesken taloudellisen aseman muuttuminen

Aiemmat leskitutkimukset ovat olieet tyypiilisesti poikkileikkaustutkimuk-
sia, joissa leskeksi jiiiimisen taloudellisten vaikutusten objektiivinen selvit-
tiiminen on oilut mahdotonta. Tutkimuksissa on tiedusteitu tutkimushet-
ken tulotasoa, tulojen riittevyytte, lesken omaa kdsitystd toimeentulon
muutoksesta, taloudeilisia vaikeuksia jne. Paneelitutkimuksia, joissa olisi
selvitetty perheiden tulot sekd ennen ettd jiilkeen puolison kuoleman, ei
juuri ole tehty.

Tyypillinen esimerkki on Shiriey O'Bryantin ja Leslie Morganin (1989,
247) tutkimus, jossa tiedusteltiin leskeksi jiiiineiden naisten kesityksie toi-
meentulon muutoksesta miehen kuoltua. Suurimman ryhmdn muodosti-
vat ne naislesket, joilla taloudellinen tilanne oli pysynyt ennallaan. Ndi-
den osuus tutkituista leskinaisista oii 44 prosenttia. Lzihes joka kolmen-
nella,3l prosentilla tilanne oli jonkin verran huonontunut ja l4 prosentil-
Ia taloudellinen tilanne oli selviisti aiempaa huonompi. Kun kysyttiin ky-
kyii selviytyii nykyisillii tuloilla, 12 prosenttia ilmoitti tulevansa toimeen
erittlin hyvin, 68 prosenttia katsoi selviytyvdnsd kohtaiaisesti ja 20 pro-
senttia ilmoitti oievansa vdhissd varoissa tai taloudellisesti tiukalla. Koh-
deryhm[nd olivat USA:n keskildnnen erddn kaupungin 60-vuotiaat ja sitii
iiikkii iimmiit naislesket.

Naisleskien taloudellisesta tilanteesta kertoo myos Lesiie Morganin (1984,
531) aiemmin tekemd tutkimus, jonka aineisto perustui laajaan "The Re-
tirement History Study" paneelitutkimukseen. Myos tdssd leskeksi j2iiinei-
den naisten tyossiikiiyntid selvittdvdssii tutkimuksessa tiedusteltiin heidiin
omaa kdsitysteen taloudellisesta toimeentulosta ja sen muuttumisesta
miehen kuoltua. Kohderyhmdnd olivat vuosina 1969 - 1975 leskeytyneet
vdhintiiin 50-vuotiaat naiset. Likimain joka viides leski ilmoitti, ettei saa-
nut rahojaan riittdmiidn. Noin kaksi viidesosaa vastasi tulojensa riittd-
vdn juuri menoihin ja ltihes kaksi viidesosaa piti tulojaan riittiivind rahaa
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jiiiidessii joko sddnnollisesti tai toisinaan menojen ylikin. Tutkituista yli
neljdsosa, 27 prosenttia ilmoitti eiintasonsa huonontuneen leskeksi jeeryr;.

Leskitutkimusten kohderyhmdnd ovat tlypillisesti olleet naislesket. Ku-
vaavaa on myos se, ettd tiedot leskien taloudellisesta toimeentulosta ja
sen muuttumisesta perustuvat henkilbkohtaisiin arvioihin. Merkittdvdlld,
joskaan ei suurimmalla osalla naisleskistd toimeentulo on oman arvion
mukaan miehen kuoleman johdosta vaikeutunut. Yleisimmin lesket ar-
vioivat taloudellisen tilanteen kuitenkin sdilyneen ennailaan.

Leskeksi jildessil taloudellisen deprivaation riski kasvaa

Monet poikkileikkausaineistot ovat osoittaneet dramaattisen eron koyhyy-
den esiintyvyydessd naimisissa olevien naisten ja leskinaisten vdlilld. Tut-
kimuksissa on usein todettu leskeyden lisd2ivdn koyhyyden riski2i naisilia.
Heiena Lopata (1911, 69-73) luonnehtiikin koyhyyttii yhdeksi naisleskid
kuvaavaksi ominaisuudeksi. Chicagon alueen naisleskid koskevassa tutki-
muksessaan (1979,338) h2in raportoi ,14 prosentin leskistd eldvdn tuloilla,
jotka jiiiviit virailisen koyhyysmzidrityksen alapuolelle. Lisziksi hyvin ki-
hellii koyhyysrajaa eli 24 prosenttia leskiste.

Richard Burkhauser ja muut tutkijat (1988, S52) ovat selvittdneet koy-
hyyden esiintymistd ja riskid tuiia koyheksi aineistolla, joka perustui edel-
ld viitattuun "The Retirement History Study" paneelin aineistoon. Tutki-
mus vahvisti sen, ettl yleisin koyhyyteen johtava tapahtuma oli miehen
kuolema. Koyhyyden riski jakautui vdestossd epdtasaisesti. Kaikkein
suurin riski tulla koyhiiksi oli niillii seurannan aikana leskeksi jiiiineillii
naisilla, joiden miehillii ei oilut eidkettd. Vuosikymmenen loppuun men-
nessd miltei 30 prosenttia niistd naisleskistd oli pudonnut koyhyyslouk-
kuun jonakin ajankohtana seurannan kestdessd, joka jatkui koko 1970-lu-
vun ajan.

Samaan paneelitutkimuksen aineistoon pohjautuvassa Gayle Thompsonin
(1980, 136-137) tekemdssd leskitutkimuksessa koyhyyden todettiin vaihte-
levan myrirs alueeilisesti. Koyhien naisleskien osuus oli erityisen suuri
maaseudulla asuvien leskien keskuudessa ollen yli kaksinkertainen kau-
pungeissa asuviin verrattuna.

Koyhyys ei ole riskitekijii yksinomaan leskinaisille. Viimeaikaiset tutki-
mukset ovat osoittaneet, ettd sitd mukaa kuin naisten ylliipitiimien ta-
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louksien md.drd on lisdiintynyt, on myos koyhyydessd eldvien naisten lu-
kumddrd kasvanut. Koyhyyden riskin on arvioitu kasvaneen nimenomaan
naisiiia (esim. Bassi 1988, 9l). Tiihiin ilmioon on viitattu "koyhyyden nai-
sistumisena" (feminization of poverty) 6. Tulkinta ei ole osoittautunut
kuitenkaan pitdvdksi, silld adekvaattia aineistoa koyhlyden kasautumisil-
mion tutkimiseksi ei ole oilut kdytettdvissd.

Pitkitteistutkimusten aineistot ovat mahdollistaneet koyhyyden dynamii-
kan tutkimisen. Tuloksia on tulkittu siten, ettd naisiila todenndkoisyys
tulla koyhiiksi lisddntyy huomattavasti vdlittomdsti avioliiton pddtyttyzi,
mutta toisaalta todenndkoisyys piiiist2i pois koyhyydestd on myos suuri.
Tiihiin pddteimidn tuli Richard Burkhauser (1986, 621) tyoryhmineen.
Koyhyys on harvoin pys).va tila perheessd. Monet tulevat koyhiksi per-
heen eidmlntilanteen muutosten, kuten avioeron, puolison kuoleman, sai-
rauden tai tyottomyyden seurauksena.

Bruce Klein ja Philip Rones (1989, l0) ovat niin ikii2in todenneet perhera-
kenteen muutoksilia olevan suuren merkityksen naisilla sekd koyhyyden
muodostumisessa ettd myos koyhyydestd pois pddsyssd. Tzitii kzisitystd tu-
kee myos Thomas Kniesnerin tutkijakollegoineen (1988, 89) tekemd nuo-
ria yksindisiii 2iitejii koskeva tutkimus. Koyhyyden dynamiikkaa tutkit-
taessa tulojen ja perherakenteen muutokset kietoutuvat toisiinsa, eikii nii-
td voida selittdd irrallisina ilmioinzi.

Taloudellinen toimeentulo ja leskeyteen sopeutuminen

Leskeyttd koskevissa tutkimuksissa korostuvat sosioekonomisen aseman,
tulojen, koulutuksen ja ansiotyon merkitys perustekijoind sosiaalisessa in-
tegroitumisessa puolison kuoleman jiilkeen (esim. Lopata 1980, 101-102;
Atchley 1975; Morgan 1984). Erityisesti Robert Atchley (1975, 177-178)
korostaa taloudellisten seikkojen merkitysti. Nais- ja mieslesket, jotka pi-
tdvdt tulojaan riittdvind, kokevat todenndkoisesti vdhemmdn sosiaalista ja
psykologista stressii kuin riittdmdttomdt tulot omaavat lesket. Atchleyn
mukaan taloudellinen tilanne md.drd.d. myos leskeksi jiidneen henkilon so-
siaalisen tilanteen ja ylipziiitiiiin elSmdnmuutokseen sopeutumisen.

Taioudellisten tekijoiden merkitys eldmdnmuutokseen sopeutumisessa kdy
myos ilmi Atchleyn (1976, 121) eliikkeelle siirtymistd koskevasta tutki-
muksesta. Hdn toteaa pienentyneiden tulojen olevan yleisin vaikeus so-
peutumisessa. Noin kolmasosalla oli sopeutumisvaikeuksia, ja ndistd va-
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jaalla puolella, 40 prosentilla vehentyneet tulot olivat ongelmana. Tyon
menetys seiitti 22 prosenttia sopeutumisvaikeuksista. Loput 38 prosenttia
selittyi heikentyneelld terveydentilalla sekd muilla tilannekohtaisilla teki-
joilld, kuten puolison kuoleman ajoittumiseila samaan ajankohtaan elik-
keelle siirtymisen kanssa. Sopeutumista edistivdt ennen muuta riittdvdt
tuiot ja hyvd terveys.

Robert Atchley (1975,178) kritisoi Helena Lopatan niikemyksizi siitd, et-

tei hdn painota riittdvdsti taloudellisia perusteita. Lopata korostaa ieskey-

teen sopeutumisessa persoonallisuustekijoitii, asennetekijoitii sekii etnisid
tekijoitii. Hdn tosin toteaa, etta pienet tulot ovat yhteydessd vlhdiseen
sosiaaliseen osallistumiseen ja suurempaan riippuvuuteen perheestd'

Lopata ei kuitenkaan pidii tuloja leskeksi jiiiineen henkiltin eldmdntilan-
netta muovaavar,a perustekijdnd. Atchleyn mukaan sitd vastoin riittdvdt
tulot ovat leskeyteen sopeutumista koskevan teorian peruseiementtind.

Helena Lopatan varhemmat tutkimukset osoittivat, ette miehen kuoie-
man aiheuttamaa kriisi2i pahensi mytis se, ettei iiikkiiilld naisilla usein-

kaan ollut taloudeliisten asioiden hoitamiseen tarvittavaa tietoa eikd ko-
kemusta. Perheessd perinteisesti mies huolehti raha-asioista. Lopata ja
myos Morgan pddttelivdt, ettd kokemuksen puute raha-asioiden hoitami-
sessa lisdd merkittdvdsti puolison kuoieman aiheuttamaa stressid (ks.

O'Bryant & Morgan 1989,245).

Myohemmdt tutkimukset eivat kuitenkaan vahvistaneet tete kdsitysta.
Shiriey O'Bryant ja Leslie Morgan (1989, 249-251) osoittivat, etteivdt
naisleskien kokemukset ja kyvyt raha-asioissa olisikaan vdlttAmdttd niin
vdhdiset kuin on oletettu, eikii taloudeilinen tilanne niin heikko kuin ai
kaisemmat tutkimukset ovat antaneet ymmdrtee. Iekkeet naiset eivdt
naytteisi olevan sen kokemattomampia raha-asioissa kuin nuoremmat-
kaan vaimot. Erot aikaisempiin tutkimustuloksiin saattoivat johtua siitd,
ette tutkimuksissa tarkasteitiin eri iklkohortteja. Tutkimusasetelmissa oli
myos muita eroja.

Vaikka taloudellisilla niikokohdilla on keskeinen sija ieskeksi jddmisen

vaikutuksia ja leskeyteen sopeutumista tutkittaessa, taloudellista n2ikokul-
maa laajempaa tarkastelua puoltaa muun muassa Angus Campbellin tyo-
ryhmdn (1976,413) tutkimustulos, jonka mukaan naislesket eivdt ole yhtd
negatiivisia eldmdntilanteensa arvioinnissa kuin leskimiehet pienemmistd
tuloistaan huolimatta. Taloudeilisten seikkojen ohella merkitysti on myos
muilla hyvinvointitekijoillii.
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Koulutuksen ia tytin merkitys leskeyteen sopeutumisessa

Helena Lopata (1971, 73 ja 1979,60-61) korostaa koulutuksen ratkaise-
vaa merkitystd lesken sosioekonomisen aseman ja leskeyden aikaisen el6-
mdntavan muotoutumisessa. Koulutus on resurssi, jolla on merkitystd
muiden resurssien hyvtiksikiiytossd, muun muassa lesken tukisysteemien
luomisessa. Koulutuksen merkitys leskeyteen sopeutumisessa ilmeni
Lopatan (1980, l0l,ll4) mukaan esimerkiksi siin6, ettd kouiutetuimmat
naislesket kokivat surutyon pdeityttyei positiivisen muutoksen itsessddn.
Leskeksi jiiiityAiin he tunsivat olevansa aikaisempaa riippumattomampia
ja kykenevdmpid, kun taas vdhiten koulutetut ja eristyneimmdt naiset ei-
vet tellaista myonteisti muutosta kokeneet. Koulutus varsinkin ylemmillii
tasoilia opettaa analysoimaan tilanteita, ndkemddn vaihtoehtoisia ratkai-
suja ja arvioimaan niiden vaikutuksia sekd. suunnittelemaan toimintaa ja
muuttamaan sitd joustavasti, jos odotukset eivit toteudu.

Koulutus on resurssi myos taloudeilisessa mielessd. Gayle Thompsonin
(1980, 148-149) mukaan se vaikuttaa ratkaisevasti leskeksi jddneiden
naisten tyossdkdyntid koskeviin peetoksiin ja heidzin kykyynsii yleensd
saada tyotd. Samoin Helena Lopatan (1979,346-347) tutkimuksesta kflvi
ilmi koulutuksen ja tyon yhteennivoutuminen naisleskilld. Tyovoimaan
kuuluvuus oli yleisintd 45-54-vuotiaiden hyviin peruskoulutuksen (high-
school) omaavien naisleskien ryhmdssd. Vzihriisintzi tyovoimaan kuulu-
vuus oli kouiuttamattomiila sekd hyvin nuorilla ettd hyvin vanhoilla nais-
leskillii. Lopatan tutkimien naisleskien koulutus osoittautui ylipiiiitiiiin vii-
hdiseksi ja tyohistoria katkonaiseksi. Vain harvat olivat oileet ansiotyossd
pitkizi aikoja avioliiton kestdessii.

Samoin kuin koulutus myos ansiotyo sopeuttaa leskeyteen sekd aineelli-
sessa ettd henkisessd merkityksessd. Leskitutkimuksia koskevassa kat-
sauksessa Carolyn Balkwell (1981, I l8) toteaa, ettd leskeksi jiiiineet naiset
pyrkivlt sopeutumaan tulojen vdhenemiseen hakeutumalla ansiotyohon
jopa izikkiiinzi. Pdinvastaisiakin piiiitelmiii on tehty. Leslie Morganin
(1980, 58 l-586) mukaan ansiotyon merkitystii roolimenetyksen korvaaja-
na tai tuloldhteeni naisleskilld on yliarvioitu. Seurantatutkimuksessa,
jonka alkaessa tutkittavat naiset olivat 30-44-vuotiaita, Morgan totesi les-
keksi jiiiineiden naisten hakeutuvan ansiotydhon suhteellisen harvalukui-
sesti. Suuri osa leskeytymisen jdlkeen tyossd kiiyvistii naisista oli ansio-
tyossd jo ennen miehen kuolemaa.
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vastaaviin piititelmiin Leslie Morgan (1984, 530-533) tuli hieman iek-
kiiiimpiit naisia - leskeksi jiiiidessziln 50 vuotta tdyttdneitd naisia - koske-

vassa tutkimuksessaan. Tyossd kziyville naisille oli niin ikiiiin tyypillistii
se, etti he jatkoivat samassa ty6ssd leskeksi jeetyeiin. Kotona olevista

naisleskistd perdti kolme neijdstii ei edes harkinnut ansiotyohon menemis-

te. Neljdsosa harkitsi tyohdn hakeutumista, mutta vain joka kuudes to-

teutti aikeensa. Tuioksista ei voitu pddteild, ettd leskeksi jdiivtit naiset

muuttaisivat suuntautumistaan tyohakuisiksi. Nuoremmat lesket sekd

lesket, joilla eiintaso aleni, hakeutuivat tyohon aktiivisemmin kuin iiik-
kziiimmiit ja paremmassa taioudeilisessa asemassa olevat lesket. Tyo on

hdnen mukaansa kityttokelpoinen leskeyteen sopeutumisen strategia osalle

naisleskid, mutta ei yleisesti.

Sekd Lopata (1979,346) ettii Morgan (1980, 586 ja 1984, 530-533) niike-

vdt naisieskien mahdollisuudet tyohon paluuseen melko rajoitetuiksi'
Vaikka ansiotyo ndyttziisi helpottavan leskeyteen sopeutumista, tyote etsi-

vdt naiset kohtaavat monia vaikeuksia. Yleisimmdt esteet tyon saamisessa

ovat lesken korkea ikd ja terveydelliset ongelmat. Kotona oievilla naisilla
on harvoin tyoeldmdssd kysyttyjd taitoja, mikd heikent2izi heid2in tytin-
saantimahdollisuuksiaan. Yhdeksi esteeksi on koettu ty6markkinoilla
esiintyvd diskriminointi, joka kohdistuu yleensi idkkiiisiin naisiin.

Lesken ansiotyolld on paitsi tulojen muutokseen sopeuttava tehtdvd, mer-

kitystii myos sopeutumiskeinona akuutin surun aikana. Yksi surusta sel-

viytymisen strategia Ira Glickin ym. (1974, 139) mukaan on uppoutua
tyohon, jos suinkin mahdollista kodin ulkopuoliseen tyohon. Tyonteon
merkitys lohdutuksen antajana miehen kuoilessa kiivi ilmi my6s Erja Saa-

risen (1987, 63-65,93) tutkimista naisten omaeldmdkerroista. Tyon hal-

litseva asema ndkyi kuoleman kuvauksissa varsinkin silloin, kun mies

kuoii aktiivi-iiissii. Kirjoittajat kertoivatkin etupaesse tyonteostaan eivdt-

kd suoraan omasta surustaan. Myohemmissd eliimdnvaiheissa sattuneissa
kuolemantapauksissa tyon asema lohduttajana ei korostunut niin selvdsti
kuin aiemmissa vaiheissa.

Muutokset leskeksi jlineiden asumisoloissa

Tutkimukset osoittavat leskien asumisen viime vuosikymmenten aikana
huomattavasti muuttuneen. Yhii suurempi osa leskistd asuu yksineista'
loudessa, ja tiimzin suuntauksen on arvioitu edelleen jatkuvan 7. Leskien
yksinasumiseen liittyy oleellisesti taloudellisen ja henkiltikohtaisen riippu-
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mattomuuden liseantyminen. Monet l[hteet korostavat sitd, ettd iekkeet
henkilot eldvdt mieluiten itsendisesti ja tekevdtkin niin, jos se on taloudel-
lisesti suinkin mahdollista (vrt. Fillenbaum & Wallman 1984,342).

Leskien yksin asumisen yleistyminen on havaittavissa myos Suomea kos-
kevista luvuista. Leskitalouksien rakennetta koskevia tietoja on tosin saa-
tavissa vain 1970-luvun ruokakuntatiiastoista 8. Vuonna 1970 ruokakun-
tiin kuuluvista ieskistd 43 prosenttia asui yksindistaloudessa, kun jo vii-
den vuoden kuiuttua leskistd yli puolet, 52 prosenttia oli yksin asuvia.
Tiihdn on osaltaan vaikuttanut se, ette eiinidn pitenemisen vuoksi leskeksi
jdddddn entiste iiikkiiiimprinii. Lapsiperheiden osuus leskitalouksista on-
kin jatkuvasti supistunut. Sama suuntaus, mikd on ollut havaittavissa
vanhusvdestolld yleisesti - vanhusten yksin asumisen yleistyminen - kos-
kee luonnollisesti iiikkiiitii leskizi (Tilastollisia tiedonantoja Nro 74, 67).
Yhd vdhemmdn on henkiloitd, jotka asuvat lastensa perheissd tai yhdessd
naimattoman lapsensa kanssa.

Tyypillinen perherakenteen muutos leskeksi jiiiidessii on muutos kahden
hengen taloudesta yksindistaloudeksi. Niiin kdvi Helena Lopatan (1979,
64-67 ja 1980, 109-110) tutkimuksen mukaan ldhes puolelle naisista.
Naisiesket, joilla ei oilut huollettavia lapsia tai muita huollettavia, asuivat
yleensd yksin ja omistivat asunnon. Iiikkdiden naisleskien riippumatto-
muudesta kertoi se. ette 65 vuotta tdyttdneistd naisista 78 prosenttia oli
taloudessa pddmiehen asemassa. Heistd suurin osa asui yksindistaloudes-
sa. Usean hengen talouksissa asuvat lesket olivat pzirisririntoisesti alaikzii-
sid lapsia huoltavia leskiZi ja siten perheensii pdiimiehiii.

Vertailun vuoksi todettakoon, ette Lopatan tutkimuksen ajankohtana,
1970-luvun puolivdlissd suomalaisista naisleskistd 8l prosenttia oli piiii-
mieheni ruokakunnassa. Vastaava osuus viittd vuotta aiemmin, vuonna
1970 oli 76 prosenttia (SVT VI C:105, osa III,90 ja SVT VI C:104, osa
VI, 60). Muutos kuvaa yksin asumisen yleistymistd myos suomaiaisten
leskien keskuudessa.

Tutkimukset eivdt vahvista usein esitettyd oletusta, ettd leskeksi jiiiineet
henkilot mieiell5iin muuttaisivat asuinpaikkaa. Leskien muuttoalttius ei
ole osoittautunut kovinkaan suureksi. Alttius asunnon tai asuinpaikan
vaihtamiseen on hiljattain leskeksi jiiiineillii henkiloillii kaikkein vdhdisin.
Tutkimusten mukaan muuttaneiden leskien uusi asuinpaikka ei yleensd
ole kaukana vanhasta asunnosta (Lopata 1979, 64-65; Bowling & Cartw-
right 1982, 64). Asuntoa vaihtaneet lesket muuttivat yleensd pienempddn
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asuntoon. Tiimii ei Lopatan (1979, 66-67) tutkimuksen leskiilii koskenut
kuitenkaan uuden avioliiton solmineita, jotka muuttivat tavallisesti tila-
vampaan asuntoon.

Asunto on Lopatan (1979, 64-67) mukaan tdrked resurssi naisen eldmis-
sd. Se on omistuksen symboli ja leskeydessl riippumattomuuden symboii.
Pysyvii omistusasunto vahvistaa turvallisuuden ja riippumattomuuden
tunteita turvattomuutta ja epdvarmuutta synnyttevassd eldmdntilantees-
sa.

Sosiaalinen kanssakdyminen ia yksiniiisyyden tunteet

Sosiaalisten suhteiden ja sosiaaiisen tuen merkitys leskeyteen sopeutumi-
sessa on saanut kenties eniten huomiota viimeaikaisissa leskitutkimuksis-
sa. Empiirisin tutkimuksin (mm. Goldberg ym. 1988, 5206-207) on osoi-

tettu henkiloiden, joilla on vain vdhdn ystevie tai joilla ei ole liheisiii suh-
teita lapsiinsa, olevan Suuremmassa vaarassa saada emotionaalisia ongel-
mia puolison kuoltua kuin hyvdn tukiverkoston omaavien henkiioiden.
Sosiaaiisen tuen tarvetta on luonnollisesti eniten ensimmdisten leskeys-

vuosien aikana (Dimond ym. 1987, 604).

Helena Lopata (1979, 94) on kiinnittdnyt huomiota tukiverkostojen
kompleksisuuteen. Jotkut lesket ovat ilman auttajia, jotkut tukeutuvat hy-
vin harvoihin henkilbihin useimmissa tuen tarpeissaan, toiset taas pitiivdt
ylld monimutkaista verkostoa, jossa on ihmisiii erilaisiin tuen tarpeisiin e.

Tukiverkostojen muotoutumiseen vaikuttavat muun muassa lesken ikd ja
koulutus sekd lasten ikd ja asuinpaikka.

Shirley O'Bryantin (1985, 308-309) tutkimus naisleskien naapuriavusta
osoitti, ette selvesti eniten apua saivat ne leskinaiset, joiden lapset asuivat
muilla paikkakunnilla. Yllettevee tuloksissa oii se, ettfl vdhiten apua sai
vat lapsettomat naislesket, vaikka he olisivat olleet omien lasten puuttues-
sa eniten avun tarpeessa. Syyksi arveltiin sitii, etteivdt naapurit halua si-

toutua yksindisten lapsettomien leskien auttamiseen.

Taloudellinen tuki rahana, lahjoituksina ym. ei ollut Lopatan (1979,78'
83 ja 1980, I I l) tutkimuksen naisleskilld kovinkaan yleinen huolimatta
siitfi, ettd koyhyydessd eldvien leskien osuus oli huomattava. Erilaisina
palveluina saatu apu oli yleisempdd, joskin verraten viihiiistii. Avun anta-
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jina olivat pddasiassa lapset ja uudelleen avioituneilla leskilld uusi puoliso.
Emotionaaiisen tuen antajina olivat useimmiila leskilld omat lapset. Muil-
ta sukuiaisilta saatu apu oli harvinaista.

Lapsilta odotettu ja saatu tuki ei jakaudu tasaisesti lasten kesken. Mies-
ten ja naisten vdlinen roolijako ulottuu seivdsti sukupolvien vdliseen tu-
keen. Lesken sosiaalisessa tukijdrjestelmdssd tyttarien merkitys on osoit-
tautunut seivdsti suuremmaksi kuin poikien (Lopata 1979, 202-203;
Bowling & Cartwright 1982, 181). Sekii nais- ettd mieslesket luottavat
enemmdn tytteriin kuin poikiin lohdutuksen ja kiiytiinnon avun antajina
ja myos tapaavat useammin tyttdriddn kuin poikiaan.

Shirley O'Bryantin ja Leslie Morganin (1990, 394. 397) viimeaikaisessa
tutkimuksessa ndin jyrkktiii sukupuolen mukaista eroa ei havaittu avun
odotuksissa. Sukupuolisidonnainen tyonjako oli sitd vastoin ndhtdvissd
saadussa avussa. Tyttdret auttoivat kodinhoitoaskareissa, kaupassa kdyn-
neissd ja henkilokohtaisessa hoidossa, kun taas pojat tekivdt korjaustoitd,
auttoivat pddtoksenteossa, antoivat taloudellisia neuvoja ja rahallista tu-
kea.

Roolijako nzikyy myos miesten ja naisten saaman tuen mddrdssd ja sisdl-
iossii. Alfred Deanin ja muiden tutkijoiden (1989, S77) mukaan isat saa-
vat vdhemmdn sekd ekspressiiviste ette instrumentaalista tukea kuin zii-

dit. Sukupuolen vaikutus nlkyy myos perhepiirin ulkopuolisessa tuessa.
Avioliitossa miehet luottavat vaimoonsa sosiaalisten siteiden vaaiijana.
Ndin oilen puoiison menetys merkinnee erityisesti mieheile kodin uiko-
puolisen tuen saatavuuden heikkenemistd (Lopata 1980, 102).

Tutkimukset antavat viitteitzi myos lesken perhesuhteisiin liittyvistd on-
gelmista (esim. Talbott 1990). Vanhempien ja lasten vziiisiin suhteisiin
saattaa liittyfr negatiivisia piirteitd, kun taas suhteet muihin kuin perheen-
jdseniin ovat yleense luonteeltaan positiivisia. Ystdvdt ja naapurit voivat
olla tdrkeiimpiii kuin omat lapset myonteisen eidmdnasenteen uudelleen
loytdmisessd (Morgan 1989, 101-107). Carolyn Balkwell (1981, 123-124)
viittaa Lopatan tutkimuksiin todeten, ette aikuisten lasten kanssa on pal-
velusten vaihtoa, mutta on kyseenalaista mikd on temen kanssakdymisen
merkitys lesken yksindisyyden poistajana tai mielialan kohottajana. Per-
hesuhteita rasittavat velvoilisuudet, kuten huolenpito omaisesta sairauden
sattuessa. Vapaammat kziyttriytymisnormit perhepiirissd sallivat helpom-
min myos ei-toivotun kdyttdytymisen. Muihin kuin perhesuhteisiin ei tiil-
laisia piirteitii yleensii iiity.

2 433895V
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Puolison kuoleman jiilkeen esiintyy vdhemmdn hiiiriotzi lesken omissa su-
kulaissuhteissa kuin suhteissa edesmenneen puolison sukulaisiin. Vai-
keuksia puolison sukulaissuhteissa ei vdlttlmdttd esiinny kaikilla leskilld,
eikd edes valtaosalla. Ann Bowling ja Ann Cartwright (1982, 168) ovat
havainneet, ettd jos hiiirioitii esiintyy, niilld on taipumus kehittyfi ongel-
mallisiksi ja johtaa vdhitellen kanssakdymisen pddttymiseen. Ira Glick
kollegoineen (1974, 186) on todennut aviopuolison menetyksen yleensd

vahvistavan lesken siteitd omiin sukuiaisiin. Yhteenkuuluvuuden lisddnty-
minen on erityisen selvd ensimmdisten kuukausien aikana ja se jatkuu
yleensd koko sopeutumisprosessin ajan.

Puolison kuolemasta johtuvien ystevlf/ssuhteiden muutosten on havaittu
vaihteievan sen mukaan, oliko yste\,yys avioparien vdlistd yste\,yytte vai
kahdenkeskeistd lesken ja naimisissa oievan tai naimattoman henkilon v[-
listd ystzivy.vttd. Glickin tyoryhmdn (197 4, 200-208) mukaan pdlsdiintoi-
sesti ensiksi mainituilla yste\,layssuhteilla on taipumus vahitellen kuihtua,
kun taas viimeksi mainitut suhteet yleensd sziilyviit. Myos Lopatan
(1980, 95, I l3) tutkimuksista kdvivat ilmi naislesken ja naimisissa olevien
yhteisten ystevien vdlisissd suhteissa esiintyvdt ongelmat. Leskeksi jddneet

henkilot tunsivat itsensd usein naimisissa olevien ystevien ja tuttavien syr-
jimiksi.

Erityisen vaikeaa leskeksi jddminen on Lopatan (1971.73 ja 1980, 102)

mukaan keskiluokkaan kuuiuville naisiile. Heille puolison kuolema ai-
heuttaa suuremman hziiriotilan kuin alempiin luokkiin kuuluville naisiile,
koska he ovat sitoutuneet useampiin rooleihin aviomiehensd kanssa. Kes-
kiiuokkaan kuuluville aviopareille on tyypillistd seurustelu yhteisten ystd-
vien kanssa, kuuluminen yhdessd erilaisiin yhdistyksiin, jdrjestoihin jne.

Lopata (1980, lll) ei toisaalta nde keskiluokkiin kuuluvien naisleskien ti-
lannetta synkkdnd. Parempi koulutus ja sosiaaliset taidot, jotka ovat tyy-
pillisid juuri keskiluokan naisiile, edesauttavat uuteen tilanteeseen mukau-
tumista. Yapaa-ajan aktiviteetteihin osallistumisessa onkin suuria sosiaali-
luokkien vzilisiii eroja. Tyovdenluokkaan kuuluvat naislesket osallistuvat
erilaisiin toimintoihin selvdsti keskiluokkaisia leskid harvemmin. Eron
taustalla saattaa oila myos taloudeilisia syit6.

Sosiaaliluokan ja eldmdntavan merkitykseen leskeksi jiiiineiden sosiaalisen
eldmdn muotoutumisessa on kiinnitetty huomiota myos muissa tutkimuk-
sissa. Ira Glickin ym. (1971,185) mukaan muutos on iimeisin nuorempien
ja varakkaampien leskien keskuudessa sekd erityisesti niillii naisleskilld,
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joilla sosiaalinen eldmd oli jiirjestynyt miehen aktiviteettien kautta. Huo-
mattava osa tellaisista aktiviteeteista pddttyy miehen kuolemaan. Leskek-
si jddmisen on siten oletettu aiheuttavan syvemmdn identiteettikriisin
ylempiin kuin alempiin luokkiin kuuiuville naisilie. Leskitutkimukset eivdt
kuitenkaan systemaattisesti tue havaintoa siita, ettd sosiaaliluokalla si
ndnszi olisi merkitystA leskeyteen sopeutumisessa (Bowling & Cartwright
1982, 149-l5l). Taloudelliset tekijzit voivat osaltaan selittdd sosiaaiiryh-
mien vdlisid eroja leskeyteen sopeutumisessa ja sosiaalisen eidmdn muo-
toutumisessa.

Yhteistd leskitutkimuksille ndyttdisi oievan sosiaalisten siteiden ja niihin
perustuvan sosiaalisen tuen merkityksen painottaminen. Tutkimuksista
hziy toisaalta hlvin esiin se, ettd leskeksi jdzineiden sosiaalisissa verkos-
toissa, nriden muutoksissa sekd saadun sosiaalisen tuen midrdssd ja laa-
dussa on suurta yksiloliistd vaihtelua. Variaatio ei heijasta ainoastaan les-

ken sukupuoien, idn, terveydentilan ja lasten lukumdzirzin vaikutusta,
vaan myos lesken sosioekonomisen aseman merkitystd sosiaaiisen eidmdn
muotoutumisessa.

Yksinlisyys ongelmana

Yksindisyys ja sosiaalinen eristyneisyys on keskeinen leskeyteen liittyvzi
ongelma. Yksinziisyyden suurimmaksi ongelmakseen ilmoittaneiden les-

kien osuus on eri ldhteiden mukaan huomattava vaihdellen noin puolesta
yli kahteen kolmasosaan tutkituissa leskiryhmissd (Lund ym. 1986, 318;
Balkweii 1981, 122; Bowling & Cartwright 1982, 147).

Yksinziisyyden tunteet eivzit ehkd ole yleisimpid leskeyden ensimmdisten
viikkojen aikana, jolloin ystAvat ja omaiset osoittavat leskeile tukea ja
myotdtuntoa. Kuten Ira Glick koilegoineen (1974, 15-78) on havainnut,
ldheiset henkilot muodostavat erddniaisen tukiryhmdn tarjoten 1eske1le

apua ja huolenpitoa ensimmdisten viikkojen aikana. Kuvaavaa tdlle huo-
ienpidolle on, ettd se jatkuu yleensd vain suhteellisen lyhyen ajan. Tosin
kaikkein ldheisimmdt henkiiot kantavat huolta lesken hyvinvoinnista hie-
man pidempddn. Kyseisessd tutkimuksessa monet lesket toivoivat voivan-
sa tukeutua lziheisiin henkiloihin kauemmin ja ettd tdilainen tukiryhmd
olisi olemassa toipumisen myohemmissdkin vaiheissa.

Intensiivistd huolenpitovaihetta seuraa luonnollisesti voimakas yksiniiisyy-
den tunne, eikii yksin2iisyys toisin kuin muut surun oireet hdlvene samalla
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tavalla ajan kuluessa. Yksindisyyden kokemukset vdhenivdt Glickin tyo-
ryhmtin (1974, 212) havaintojen mukaan suhteellisen vdhdn ensimmdisen
vuoden aikana.

Lopatan (1979, I l7-118 ja 1980, 105) mukaan yksindisyyden kokemukset
vaihtelevat lesken sosiaaliluokan, idn ja myos puolisoiden aviosuhteen
mukaan. Yksiniiisyyden aspekteihin sisdityy paitsi intiimin suhteen ja eri-
laisiin aktiviteetteihin liittyvdn kumppanuuden menetys samalla koko ai-
kaisemman el6mdntyylin katoaminen. Naislesked ei kutsuta tilaisuuksiin,
joihin hiinet miehen eldessd kutsuttiin. Miesleskelld ei endd ole vaimoa,
joka huolehti sosiaaiisten kontaktien ylliipitdmisestd ystdviin ja sukulai-
siin. Eliimzintavan muutoksen on arvioitu olevan kaikkein syvdllisimmdn
juuri keskiluokkiin ja ylempiin luokkiin kuuiuvilla leskiliii (ks. myos Balk-
well 1981 , 122).

Tutkimustulos sosiaaliluokan ja yksinziisyyden kokemisen vdlisestzi yhtey-
destd ei toisaalta ole saanut johdonmukaista tukea (Bowling & Cartw-
right 1982, 150-l5l). Se, ettei sosiaaliluokan ja yksindisyyden kokemisen
vdlinen yhteys kenties olisikaan niin kiinteii kuin joissakin tutkimuksissa
on pddtelty, saattaa johtua arkieilmdn jdttdmisestd iiian vdh511e huomiol-
1e. Kyse ei ole vain kodin ulkopuolisista aktivtteeteista ja niiden vdhene-
misestd puolison kuoltua. Yksinziisyyden kokemukset liittyvet usein ta-
vanomaisiin arkipdivdn tilanteisiin, television katseluun, puolison aikai-
semmin suorittamien kotitoiden tekemiseen jne. Varsin moniile suurimpa-
na ongelmana Dale Lundin ym. (1986, 318) tutkimuksessa oli nimen-
omaan tiettyjen pdivittdisten askareiden hoituminen, jotka olivat olleet
pddasiassa kuoileen puolison vastuulla. Tzimii koskee myos vanhemmuut-
ta. Leski joutuu puolison kuoltua olemaan lapsille sekd isdnd ette eitina.
Vastuun jakamisen menetys muistuttaa konkreettisesti yksin jddmisestd.

Yksiniiisyyden ja lesken idn tai eldmdnvaiheen vdlinen yhteys on tutki-
musten mukaan kddnteinen. Nuoremmat lesket tuntevat useammin yksi
ndisyyttd ja heillii on enemmdn sopeutumisvaikeuksia kuin idkkiiiimmillii
leskillii (Lopata 1980, 105 ja 1979,119; Bowling & Cartwright 1982, 148-
149; Lopata ym. 1982, 317-318). Tutkimustulokset murtavat siten perin-
teisen kuvan perheyhteydestd eristyneistd yksindisistd vanhuksista leskek-
si jddmisen kriisissd. Kirjailisuuslihteet antavat pikemminkin lohdullisen
kuvan siitd, ettd iiikkiiiinii ieskeksi jdineet henkilot ovat kiintea osa per-
heen ja ystevien muodostamaa yhteisoi (mm. Dimond ym. 1987, 603;
Bowling & cartwright 1982, 168).
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Huomattava osa iakkednd leskeksi jiiiivistii henkiltristti joutuu kuitenkin
mukautumaan - kenties ensimmdistd kertaa eldmdssddn - fyysiseen yksi-
ndisyyteen, yksin asumiseen. Tdmd ei voi olla vaikuttamatta yksindisyy-
den kokemuksiin varsinkin leskeyden alkuvaiheessa' Raili Goth6nin
(1990) tutkimus vanhusten sosiaalisista verkostoista ja sosiaaiisesta tuesta
osoitti, ettd usein yksiniiisyydestd kdrsivdt vanhukset olivat dskettdin me-
netteneet jonkun ldheisen, olivat sairaita, heilte puuttuivat ldhikontaktit
ja enemmisto heist:i oli leskiii.

Nais- ja miesleskien yksinziisyyden kokemuksista on saatu jonkin verran
ristiriitaisia tuloksia. Esimerkiksi Felix Berardo (1970, 14) on todennut
mieslesket naisleskid yksindisemmiksi, kun taas Ann Bowlingin ja Ann
Cartwrightin (1982, 165) tutkimuksessa yksiniiisiii naisleskid oli enem-
mdn. Mainituista tutkimuksista ilmeni, ette sopeutumisvaikeudet ja yksi-
ndisyyden kokemukset kytkeytyvzit terveydentilaan. Leskilld, joilla oli
huono terveys ja liikkumisvaikeuksia, oii enemmdn sopeutumisongelmia ja

he kdrsivdt yksindisyydestd yleisemmin. Hyvzi terveys luonnollisesti
edesauttaa sosiaalisten kontaktien vaalimista ja uusien siteiden solmimis-
ta.

Keinot yksindisyyden voittamiseen loytyvdt Lopatan tutkimusten mu-
kaan, joihin Balkwell (1981, 122) tutkimuskatsauksessa viittaa, uppoutu-
misesta toiden tekemiseen, uusien roolien kehittdmisestd tai panostamises-
ta jo olemassa olevaan rooliin, esimerkiksi isovanhemmuuteen. Koulutuk-
se1la ja sosiaalisella asemalla on merkitystd siind, miten helposti pystyy
korvaamaan puolisona olemisen roolin uusilla tai jo olemassa olevilla
muilla rooleilla. Kyse on sosiaalisen eidmdn uudelleen organisoimisesta
partnerittomana henkilond.

Leskien avioituminen

Leskeksi jddminen vaikuttaa paitsi sosiaaiiseen kanssakdymiseen myds
perheen sisdiseen roolijakoon. Yksi keino estee huomattaval roolimuutok-
set perhessd on avioitua uudeileen. Uuden avioliiton soimiminen on eri
ldhteiden mukaan yleisempi sopeutumisstrategia mies- kuin naisleskiild
(esim. Lopata 1980, 107; Balkwell 1981, ll8). Miesleskilld on luonnolli-
sesti paremmat mahdollisuudet loytiiii uusi puoliso kuin naisleskilld nais-
ten ollessa enemmistbnd vanhemmissa ikdryhmissd. Miesleskien poten-
tiaalisten aviokumppaneiden mddrdd lisiiii myos se, ettd miehet avioituvat
tyypillisesti itseddn nuoremman naisen kanssa. Naisleskien mahdollisuuk-
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sia loytdei sopivia aviomiesehdokkaita vastaavasti rajoittaa se, ette naiset
avioituvat yleisesti ikdisensd tai itseddn vanhemman miehen kanssa.

Uudeileen avioituminen on odotetusti yleisempdd nuorten kuin izikkdiden
leskien keskuudessa. Avioliiton solmineiden leskien osuus pienenee idn
mukaan vield voimakkaammin nais- kuin miesieskilld (Balkweil 1981,
118). Tzimii johtuu osaksi siitzi jo edelld todetusta seikasta, ettd nais-
enemmisto vanhoissa ikdluokissa takaa miehille paremmat mahdollisuu-
det avioitumiseen. Naisleskilld on vzihemmdn valinnanvaraa avioliitto-
markkinoilla. Erona mies- ja naisleskien avioituvuudessa on Lopatan
(1980, 107) havaintojen mukaan myos se, ette mieslesket avioituvat lyhy-
emmdn ajan kuluessa puolison kuolemasta kuin naislesket.

Naisleskien vlhdisempdd avioitumista erityisesti vanhemmissa ikdryhmis-
sd seiittdd osaltaan naisten haluttomuus uuden avioliiton solmimiseen.
Naisleskisti huomattava osa suikee kokonaan pois avioliiton mahdolli-
suuden. Lopatan (1980, 107) mukaan kaupungeissa asuvista izikkziistd
naisleskistd kolme neljdstd ilmoitti, ettei haiua avioitua uudeileen. He ei-
vdt haiunneet luopua vapaudestaan eivatkd sitoutua uudelleen vaimon
rooliin, mihin ehkd liittyi raskaita hoivatehtzivid miehen viimeisind elin-
vuosina.

Lopatan (1979, 161) tutkimuksessa avioliiton solmineille naisleskille o1i

tunnusomaista se, ctte he olivat nuorempia ja paremmin koulutettuja ja
he olivat olleet naimisissa myos paremman koulutuksen saaneiden ja pa-
remmin ansaitsevien miesten kanssa kuin leskind pysyneet naiset. Se, ettd
naisleskeild oli huollettavia lapsia, ei Lopatan mukaan ollut este avioiiitol-
1e, pikemminkin pdinvastoin. Naimisiin menneet naisiesket olivat useam-
min hakeutuneet ansiotyohon miehen kuoltua kuin leskind pysyneet nai-
set. Huomattava osa heistd oli avioiduttuaan pysynyt tyossd, eikii viiltt:i-
mdttd taloudellisista syisti. Tulotaso ndissd perheissd oli hyvzi verrattuna
leskind pysyneiden tulotasoon (Lopata & Brehm 1986, 146).

Valtaosa leskeksi jzizivistei on iiikkziitii ja suurin osa naisia, joten luonnolli-
sestikaan avioituminen ei ole yleinen sopeutumisstrategia leskeksi jdiinei-
den keskuudessa. Todenndkoisesti iekkeet lesket arvostavat riippumatto-
muuden sdilyttdmistd ja muita valintoja eldmdntilanteessaan enemmdn
kuin uuteen parisuhteeseen sitoutumista.
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Leskien terveydentila

Tutkimuksissa on suhteellisen vdhdn kiinnitetty huomiota siviilisziiidyn ja

sairastavuuden vdlisiin suhteisiin, vaikka sairastavuudessa on havaittu si-

viilisAiidyittdisid eroja. Tzimzi kiivi ilmi muun muassa Antti Kariston
(1984, 136-139) tutkimuksesta, jossa verrattiin sairastavuuden vdestoryh-

mittdisid eroja Pohjoismaissa. Huonoin terveydentila on Kariston tutki-
muksen mukaan leskillzi ja eronneilla. Tosin ikdvakiointi pienensi huo-

mattavasti siviilisddtyryhmien sairastavuuden eroja.

Sairastavuuden siviilisdddyittdinen vaihtelu on todettu myos muualla teh-

dyissd tutkimuksissa. Laajoihin ldhdeaineistoihin perustuen Lois

verbrugge (1979,267,281) osoitti leskien sijoittuvan toiselle sijalle, kun
eri indikaattoreilla on mitattu terveyteen liittlvien ongelmien esiintyvyyt-
td eri siviilisddtyryhmissa. Ensimmdistd sijaa pitdviit hallussaan eronneet
ja erossa asuvat henkilot. Heillti on eniten sekd akuutteja oireita ettd so-

siaalista aktiviteettia rajoittavia kroonisia vaivoja ja tyokyr.yttomyyttd.
Verbruggen mukaan leskilll ei ole niinkddn akuutteja ongelmia. vaan toi-
mintaa rajoittavia kroonisia vaivoja. Heillzi esiintyy eniten myds tdyttd
tyokpryttomyyttd. Leskien jdlkeen tuievat naimattomat henkilot, ja ter-

veimpid tutkimuksen mukaan ovat naimisissa olevat henkilot. Vertailut
on tehty ikdvakioidussa aineistossa.

Naimisissa olleiden - leskien ja eronneiden - keskimei2irdistzi suurempaa
sairastavuutta on selitetty muun muassa stressiteorian avulla. Muutos
perhesuhteissa, kuten avioliiton pdattyminen on stressaava tapahtuma,
mikd vaikuttaa haitallisesti henkilon terveyteen. Stressid kenties pyritaen
lieventdmddn k,iytteytymiselld, johon liittyy ilmeisid terveysvaaroja. Yhte-
nd esimerkkind tdsti on runsas alkoholin ktiytto. Yhteys terveyden ja si-

viilis2iiidyn vzilill2i voi ol|a, kuten verbrugge (1979, 268) toteaa, mytis
peinvastainen. Terveydentila saattaa vaikuttaa avioliiton solmimiseen ai-

heuttaen aviollista valikoitumista. Avioliitossa olevilla taas huono terveys
voi edesauttaa avioliiton purkautumista.

Vaikka leskeksi jddmiseen liittyviin psykososiaalisen rasituksen terveydel-
lisistd vaikutuksista on olemassa paljon tutkimustietoa, on yhd epdvar-

maa, missd mddrin leskeksi jddneet henkilot kdrsivdt huonontuneesta ter-

veydestd. On jopa esitetty arvioita, ettd puolison kuolemasta johtuvaa sai-

rastavuuden lisddntymistd on liioiteltu (esim. clayton 1982, 407). Toi-
saalta on runsaasti ndyttozi stressaavien eldmdnmuutosten ja fyysisen hy-
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vinvoinnin vdlisestii yhteydestd. Muun muassa Thomas Wanin (1982,
1 l0) paneelitutkimuksessa, jossa selvitettiin elimdnmuutosten vaikutusta
terveyteen, havaittiin viidestd tutkitusta rooiin menetyksestd leskeys ensi-
sijaiseksi huonon terveyden ennustajaksi. Havainto puhuu sen puolesta,
ettd leskeksi jldminen stressaavana eidmdnmuutoksena vaikuttaa haitaili-
sesti henkilon hyvinvointiin.

Leskeksi jddmisen terveydellisid vaikutuksia on pyritty selvittdmddn ver-
taamalla leskeksi jiiiineiden terveydentilaa vertailuryhmddn kuuiuvien
vastaavan ikdisten henkiloiden terveyteen 10. Leskeksi jddneiden on
muun muassa todettu ilmoittavan merkittdvdsti enemmdn hiljattain saa-
tuja tai pahentunerta sairauksia, lddkkeiden runsaampaa kdyttozi ja hei-
kommaksi arvioitua terveyttd yleensd. Myos aikohoiin kdyton ja tupa-
koinnin on havaittu olevan yleisempdd leskeksi jiiiineillii kuin vertailuryh-
mdssd (Thompson ym. 1984,309,313; ks. myos Maddison & Viola 1968,
301, 304-305). Samoin lddkdrissd kdynnit on todettu yleisemmiksi leskeksi
jzizineilld kuin muulla vastaavan ikdisellzi vdestolld (Bowling 1987, I l9).

Puolison sairauden keston on todettu olevan yhteydessd lesken lzizikziripal-
velujen kziyttoon ja sairauden kokemiseen akuutin surun aikana. Irwin
Gerber tutkijatovereineen (1975,225) tuli siihen pddtelmdin, ettd puoli-
son kroonisen, kuolemaan johtaneen sairauden jiilkeen lesket voivat huo-
nommin kuin lyhytkestoisen sairauden jrilkeen. Kuolleen puolison sairau-
den kestoila saattaa olla vaikutusta fyysisten oireiden, mutta ei valttdmdt-
td depressiivisten oireiden ilmenemiseen leskillzi. Paula Claytonin tyoryh-
md (1973, 49-50) ei havainnut, ettd puolison sairauden kestolla olisi oilut
vaikutusta puolison kuolemasta johtuvan masennuksen oireiden esiinty-
vyyteen.

Leskeksi jddmisen psykososiaalista rasitusta koskevissa tutkimuksissa on
jetetty vzihtille huomioile kuolemaa edeltdvdt ja siihen ldheisesti liittyviit
tapahtumat. Kaliforniassa suoritetun vanhuksia koskevan tutkimuksen
mukaan puolison sairaus kuuden kuolemaa edeltdneen kuukauden aikana
korreloi enemmdn kuin mikiiiin muu muuttuja lesken kokemaan tervey-
dentilaan (Minkler 1985, 204-205). Tzimii herdttdi kysymyksen, missd
mddrin puoiison kuolemaa edeitdnyt ajanjakso silloin, kun siihen liittyy
intensiivistd hoitotyotd, selittdd leskeksi jdffneen henkilon heikentynyttd
terveytte. Kysymystl ei ole perinpohjin selvitetty.

Yhteenvetona leskeyden ja terveydentilan vdlisistl yhteyksistd viitatta-
koon Kenneth Ferraron tutkimuskatsauksen (1989, 75) johtopziiitoksiin
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siite, ette valtaosa leskeyttd koskevista empiirisistd tutkimuksista osoittaa

lesken terveydentiian huonontuneen puolison kuoleman jiilkeen. Tutki-
muksissa, joissa on kiinnitetty huomiota vaikutuksen kestoon, terveyden

huononemisen on usein piiiitelty oievan lyhytaikaista. Pitkdnajan haitalli
set vaikutukset ovat lieviii.

Lesken sukupuoli ia terveys

Tietoa mies- ja naisleskien terveydentilan eroista on olemassa niukasti.
Saatavissa oleva tieto on lisdksi jossain mddrin ristiriitaista. Tutkimus-
katsauksessaan Ann Bowling (1987, 119) tuli kuitenkin siihen pditel-
mddn, ettd naisiesket ilmoittavat enemmen akuutteja sairauksia ja mies-

lesket enemmdn kroonisia vaivoja. Naisieskilld on havaittu enemmdn toi-
mintaa rajoittavia vaivoja ja osittaista tyokyvyttomyyttd kuin miesieskilld.
Avioliiton pddttymisellii nziyttdisi oievan, kuten Lois Verbrugge (1979,
283) on huomauttanut, negatiivisempia vaikutuksia naisten kuin miesten

terveyteen.

Larry Thompsonin ym. (1984, 309, 313) tutkimuksessa lesken sukupuoli
ei kuitenkaan osoittautunut mddrddvziksi tekijziksi terveydeiiisten ongelmi
en ilmenemisessd. Tutkimus tehtiin kahden kuukauden kuiuttua puolison

kuolemasta, joten siind selvitettiin liihinn:i akuutteja vaikutuksia. Irwin
Gerber tutkijakollegoineen (1975, 225) ei myoskddn havainnut merkittd-
vid eroja mies- ja naisleskien velilld silloin, kun puoliso oli kuollut lyhytai
kaisen sairauden jiilkeen. Kroonisten sairauksien ollessa kyseessd sairau-
den kestolla oli vaikutusta. Miesleskillii oli tdlltrin enemmen terveydeilisid
ongelmia kuin naisleskille. Neihin johtopziltoksiin pii[dyttiin tutkimuk-
sessa, joka tehtiin puolen vuoden kuluttua leskeksi jldmisestd, tosin ver-

raten pienelld aineistolla.

Lesken sukupuolen ja sairastavuuden tai terveyspaivelujen kziyton vzilinen
yhteys on joidenkin tutkijoiden mukaan ndenndinen. Sharon Homan ja

muut tutkijat (1986, 793) ovat selittiineet yhteyden koimansien tekijoiden,
yksin asumisen ja tybssdkdynnin aiheuttamaksi. Yksin asuvien henkiloi-
den sekd niiden, jotka eivdt kdy ansiotydssd, on todettu kiiyttiivitn enem-

mdn terveyspaiveluja. Naislesket asuvat miesleskid useammin yksin ja
kiiyviit harvemmin ansiotyossd, joten ndiden seikkojen katsottiin selittd-
vdn naisleskien runsaamman terveyspalvelujen kiiyton miesleskiin verrat-
tuna.
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Sen selvittdminen, vaikuttaako puolison kuolema haitallisemmin mies- vai
naisleskien terveyteen, on ongelmallista sen tzihden, ette sukupuoli on si-
ndnsd md,dradvd. tekijd terveydentilassa. Naisten sairastavuus on yleisesti
suurempaa kuin miesten (Karisto 1984, 132-136), mikzi pitdd paikkansa
myos psyykkisen sairastavuuden suhteen (Lehtinen 1989, 9: Lehtinen &
Vdisdnen 1979, 3l-34). Tunnettu tosiasia on, ette huonommasta ter-
veydestddn huolimatta naiset eldvdt pitempddn kuin miehet. Lois
Verbrugge ja Deborah Wingard (1987, 137) toteavatkin anaiyysissddn
miesten elinidn olevan lyhyempi ja lddketieteeiliseltd kannalta miesten ole-
van elinaikanaan todenndkoisesti vdhemmdn terveitd kuin naisten. Sosio-
lddketieteellisestd ndkokulmasta arvioiden naiset ovat kuitenkin sairaam-
pia. He eivdt tunne voivansa hyvin yhtui yleisesti kuin miehet.

Sukupuolen pddvaikutuksen erottamiseen leskeksi jdimisen vaikutuksesta
terveyteen ei ole kiinnitetty riittdvdd huomiota. Yksi keino sukupuolen
pddvaikutuksen kontrollointiin tutkimuksissa on juuri huoleila suunnitel-
lun vertailuryhmdn kziytto. Laajassa tutkimuskatsauksessa, jossa p1'rittiin
huomioimaan sukupuolen vaikutus terveyteen yleensd, Margaret ja
Wolfgang Stroebe (1983, 219,294) tuiivat siihen pddtelmddn, ettzi jos on
olemassa miesten ja naisten v:ilisizi eroja leskeksi jddmisen vaikutuksissa
henkiseen ja t'yysiseen terveyteen, niin vaikutukset ovat haitallisemmat
miehille.

Depressio ja mielenterveyden hliritit

Masennuksen katsotaan yleensd kuuluvan normaalina reaktiona puolison
menetykseen, joten ei ole ylldttirvdd, ettd. depressio on yleisempi ongelma
leskeksi jiiiineillzi kuin naimisissa olevilla henkiloiilzi (Balkwell 1981, 119).
Margaret ja Wolfgang Stroebe (1983, 283) korostavat site, ette suruun
oleellisesti kuuluvan depression ja henkisten sairauksien vdlille on tehteve
seivd ero. Vaikka masennus leskeksi jiiiineiilii henkiloillii saattaa joskus
vaatia liiiike- tai psykiatrista hoitoa, valtaosa tdilaisista oireista kdrsivistd
selviytyy ilman nditd, eiki heitd luokiteila henkisesti sairaiksi. Paula
Clayton (1982, all) ja Dale Lund koilegoineen (1986, 319) ovat havain-
neet oireiden olevan voimakkaimmillaan ensimmdisten kuukausien aika-
na. Monet potilaat ilmoittivat voivansa paremmin puolen vuoden kulut-
tua, ja useimmat ilmoittivat toipuneensa vuoden kuluttua puolison kuoie-
masta.
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claytonin tyoryhmzi (1972,75-16) ei havainnut eroa depression esiinty-
vyydessd sukupuolten vdlil1ii. Tutkimuksissa on pziddytty myos toisenlai-
seen tulkintaan nais- ja miesleskien henkisen terveydentilan eroista. Useat

selvitykset leskeksi jddneiden henkisestd terveydestd ndyttdvdt osoittavan
naisten kokevan suurempaa ahdistusta ja masennusta kuin miesten.

Doiores Gallagher ja muut tutkijat (1983, 569-570) ovat todenneet, ette
naiset kokivat suurempaa ahdistusta kuin miehet sekd tutkitussa ieskiryh-
mdssd ettd vertaiiuryhmdssd. Mies- ja naisleskien vdiillii ei ndin ollen ar-
vioitu oievan puolison kuolemasta johtuvia eroja henkisessd terveydenti-
lassa.

Yhtend vaikeutena todellisen eron seivittdmisessd on Margaret Ja

Wolfgang Stroeben (1983, 284) mukaan se, ette mieslesket kziyttdvdt
useammin aikoholia selviytydkseen surutyosta kuin naislesket. Mieslesket
saatetaan diagnosoida alkoholisteiksi sen sijaan, ettd heiddt diagnosoitai-
siin depressiosta kdrsiviksi. Osaksi tdstd syyste depressiosta kdrsivien
miesleskien osuutta ei ole kyetty vertaiiukelpoisesti selvittdmddn.

Tulkinta siitd, ettd leskeksi jddminen vaikuttaisi haitallisemmin naisten
kuin miesten henkiseen terveyteen, saattaa olla vdard juuri siitd syystd,
ette sukupuoien pddvaikutukseen ei o1e kiinnitetty riittev[sti huomiota.
Kun sukupuolen pldvaikutus - depressio on siviilisdddystd riippumatta
naisilla yleisempdd kuin miehilld - otetaan huomioon, leskeksi jddmisen

on arvioitu vaikuttavan haitallisemmin mies- kuin naisleskiin (mm.
Stroebe & Stroebe 1983,286,288; ks. myos Balkwell 1981, ll9). Saman-
kaltaiseen johtopzidtokseen on tultu myos muiden henkisten sairauksien
osaita.

Depression syntymistd saattaa edesauttaa sosiaalisen tuen puuttuminen,
silld sosiaalisilla siteille ja sosiaalisella tuella niiyttdisi olevan yhteyttd
psyykkisten hiiirioiden ilmenemiseen puolison kuoltua. Paula Claytonin
tyoryhmii (1972,76) havaitsi, ett6 oireista kdrsivistii leskistd harvemmilla
oli omia lapsia ldhialueella. Heilld ei ollut emotionaalista, fyysiste eikd ta-
loudellista tukea saataviila. Kdsitys siitd, ettd tuen puuttuminen voi toi-
mia depressiota edistdviinii tekijiinl leskeydesse, on saanut tutkijoiden
keskuudessa kannatusta (esim. Bornstein ym. 1973,565). Sosiaalisten si-

teiden muodostaman suojaverkon puuttuminen voi olla riskitekijiind les-

keksi jiiiineiden henkiseile terveydelle.
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Leskien kuolleisuus

Samoin kuin sairastavuusiuvut myos kuolleisuusluvut ovat ikevakioidusti
tarkasteltuna suuremmat ei naimisissa olevaila kuin naimisissa olevalla
vdestolld. Kuolleisuusluvut ovat Lois Verbruggen (1979, 261,282) mu-
kaan erityisen suuret aiemmin naimisissa oileiila eli leskillii ja eronneilla.

Sekd mies- ettd naislesket kuolevat nuorempina kuin naimisissa olevat.
Leskeksi jddminen on Margaret ja Wolfgang Stroeben (1983, 293) mu-
kaan kuitenkin erityinen riskitekijd nimenomaan miehille, sillii ylikuoliei-
suus on vieid suurempaa mies- kuin naisleskillzi. Se, ettd leskeksi jiiiiminen
vaikuttaa kuolleisuutta lisddvdsti ja vielii voimakkaammin miehiild, kdvi
ilmi myos Dan Mellstromin ja muiden tutkijoiden (1982,33) pitkiiaikai-
sesta seurantatutkimuksesta Ruotsissa 11.

Kaikki tutkijat eivdt yhdy kzisitykseen siitd, ettd leskeksi jddminen ylipziii-
tiiiin lis2iii kuolemanriskiii ja suhteellisesti vieli enemmdn miehillti kuin
naisilla. Paula Clayton arvioi (1982, 410 ja 1974, 147) kuoileisuuden li-
sddntymistd esiintyvzin ainoastaan idkkdimpien miesleskien keskuudessa
ensimmdisten kuuden kuukauden aikana. Samansuuntaisia tulkintoja
ovat esittdneet Knud Helsing ja Moyses Szklo (1981,51). Heiddn mu-
kaansa leskeksi jiiiineillii naisilla ei esiinny ylikuoileisuutta lainkaan. Ai-
noastaan leskeksi jddneiden miesten kuolleisuus on merkittdvdsti naimisis-
sa olevien miesten kuolleisuutta suurempaa, eikd riski painotu ensimmdi-
siin kuukausiin leskeksi jiiiityii, vaan jakautuu tasaisemmin usealle vuo-
delle.

On huomattava, ett:a leskivdeston suurempi kuolleisuus ei vdlttdmdttd
eikii yksinomaan johdu leskeksi jiiiimisen aiheuttamasta kuolleisuuden
kasvusta. Leskivdeston suuremman kuolleisuuden syynd voivat olla koko-
naan eri tekijdt, kuten eldmdntapaan liittyvet seikat, aviollinen valikoitu-
minen eli terveimmdt avioituvat uudelleen. Siviilisiiddyittlinen kuollei-
suusvaihtelu on kuitenkin tosiasia. Myos Suomessa naimisissa olevan tyrir-

ikziisen vdeston kuolleisuus on esimerkiksi Markku Koskenvuon ja Jaakko
Kaprion (1980, 130-133) tutkimuksen mukaan alhaisin ja leskien ja eron-
neiden suurin. Vaihtelua on myos iiin ja sukupuolen mukaan. Nuorten
leskien ylikuolleisuus on merkittiivii ja miesleskien huomattavasti suurem-
pi kuin vastaavan ikdisten naisleskien.

Suomalaisesta tutkimuksesta on saatu tukea myos siile kdsitykseile, ettd
leskeksi jiiiiminen on riskitekijzi sindnsri. Leskien ylikuolleisuus todettiin
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Koskenvuon ja erdiden muiden tutkijoiden (1982, 194) mukaan huomat-
tavaksi ainoastaan ensimmdisten viikkojen aikana leskeksi jiiiimisestii. Tii-
miin jlilkeen riski voimakkaasti pieneni. Luonnoilisissa kuolemansyissd
kuolleisuus havaittiin yli kaksinkertaiseksi ensimmdisen viikon aikana
sekd miehilli ettd naisilla. Ylikuolleisuutta ei naisilla esiintynyt ensimmdi
sen kuukauden jdlkeen. Miehillii sitd vastoin riski jatkui pitempIdn, noin
puolen vuoden ajan.

Itsemurhat ja vikivaltaiset kuolemat

Siviiiiseiiityryhmien vdliset erot ovat vield suuremmat vdkivallan aiheutta-
massa kuoileisuudessa kuin tautikuolleisuudessa sekd miesten ette naisten
keskuudessa. Markku Koskenvuon ja Jaakko Kaprion (1980, 132-135)
mukaan vdkivallan aiheuttama kuolleisuus Suomessa on miesten keskuu-
dessa suurin juuri leskilld, yii kuusinkertainen naimisissa oleviin miehiin
verrattuna.

Siviilisddtyryhmien vdliset erot ovat selvdsti havaittavissa myos naisilla,
joskin vdhdisempind. Naisleskien vdkivaltakuolleisuus on noin kolmin-
kertainen naimisissa oleviin naisiin verrattuna. Koskenvuon ty6ryhmdn
(1982,194) myohempi selvitys osoitti lisdksi, ettd vdkivaitaisen kuoleman
esiintymistodenndkoisyys leskeksi jiizineillti on erityisen suuri ensimmdisen
viikon aikana, jonka jzilkeen riski pienenee voimakkaasti.

Tapani Valkosen (1982,156-157) mukaan itsemurhiin ja alkoholiin liitty-
vissd kuolemansyissl on leskillii huomattavan suuri kuoileisuusriski.
Miesleskilld riski naimisissa oleviin miehiin verrattuna on yli kaksinkertai-
nen, kun taas naisleskillii ero naimisissa oleviin naisiin nlhden ei ole ko-
vinkaan suuri 12. Todenndkoisesti yksineisen mieslesken on huomatta-
vasti vaikeampaa kestdii el[miiiinsd kuin yksiniiisen naislesken.

Itsemurhista johtuva miesleskien ylikuolleisuus verlattuna muista syiste
johtuvaan kuolleisuuteen on todettu myos ulkomaisissa tutkimuksissa
(Stroebe & Stroebe 1983,293-294; Balkwell 1981, ll9). Erityisen selvii
ero on juuri miesleskien ja naimisissa olevien miesten viilillii. Itsemurha-
riski, kuten kuolleisuusriski yleensdkin, on miehillii suurin viilittomiisti
vaimon kuolemaa seuraavien ensimmdisten kuukausien aikana. Naisiila
riski nziyttiiisi jakautuvan tasaisemmin pidemmiille periodille.
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Tutkijat eivdt ole kyenneet selvittdmdin syit6 mies- ja naisleskien erilaisil-
le itsemurhaluvuille, vaikka itsemurhien etiologiaa ja sosiaalisia korrelaat-
teja on tutkittu paljon. Emile Durkheim (1985, l9l-232) seivitti jo vuonna
1897 ilmestyneessd tutkimuksessaan sukupuolen ja siviilisdddyn yhteyttd
itsemurhiin sekd tutki avioliittoa ja perheyhteisod suojatekijoind itsemur-
hia vastaan. Hdn korosti eritoten perheen merkitystd suojatekijdnd. Avio-
1iito1la on oma suojeieva vaikutuksensa, mutta tosiasiassa perhe vanhem-
pien ja lasten taydellisend kokonaisuutena on naimisissa olevien henkiioi-
den immuniteetin olennainen tekijzi. Hzin nziki avioliiton tuovan mieheile
enemmdn etuja kuin naiselle. Avioliiton pddttyminen puolison kuole-
maan on hdnen mukaansa tAstA syyste tuhoisampi miehille kuin
naisille 13.

Leskien ylikuolleisuutta koskevista teorioista

Leskien ylikuolleisuutta on Ann Bowlingin (1987, lll-121) mukaan seli-
tetty kirjallisuudessa kolmesta en viitekehyksestd, stressiteoriasta, sosiaali-
sen tuen merkityksen tarkastelusta ja rooliteoriasta kasin. Stressiteorian
mukaan voimakkaan surun on oletettu aiheuttavan stressid, josta seuraa
sekd henkisen etta fyysisen terveydentilan jdrkkyminen ja jopa kuoiema.
Koska puolison kuoleman aiheuttamasta kriisistd yiitsepadseminen on
vaikeampaa miehille ja koska miesleskien ylikuolleisuus on suurempaa
kuin naisleskien, stressiteoria voisi olettaa, etti puoiison menetys on stres-
saavampi tapahtuma miehille kuin naisille. Tutkimusten avulla on pyritty
vastaamaan kysymykseen, kdrsivdtko miehet enemmdn kuin naiset puoli-
son kuolemasta tai onko muutos lesken rooliin vaikeampi miehille kuin
naisille. Monet tutkijat ovat taipuvaisia ndkemddn muutoksen rankempa-
na nimenomaan miesleskille.

Sosiaalisen tukiverkoston merkitystd korostava selitysteoria ldhtee oletuk-
sesta, ettd ldheiset ihmissuhteet suojaavat stressaavien eldmdntapahtumi-
en haitallisilta vaikutuksilta (Bowling 1987, 120-l2l). Tutkimukset vah-
vistavat pitkiiikiiisyyden ja sosiaaiisen tuen vdlisen positiivisen suhteen.
Myos leskitutkimuksissa on havaittu yhteys kuoileisuuden ja sosiaalisen
tuen puuttumisen v6lilld, minkd on nihty liittyvdn erityisesti miesleskiin.
Miesleskien ylikuolleisuutta perustelisi tdssd teoriassa se havainto, ettd
leskeksi jddmisen on nimenomaan miehillii todettu heikentdvdn sosiaalisia
siteitd ja sosiaalisen tuen saamista (esim. Wan 1982,112). Felix Berardon
(1970, l8) mukaan muun muassa Peter Townsend on kiinnittlnyt huo-
miota miesten ja erityisesti leskimiesten suurempaan kuolieisuuteen ja ko-
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rostanut yksiltin sosiaalisten olojen ja perhesuhteiden merkitystd; sosiaali-

sesti eristdytyneet henkilot eivdt selvid hengissd yhtii pitkziiin kuin turval-
lisessa perhejdrjestelmdssd toimivat yksilot.

Kolmas yleinen selitys leskien ylikuoileisuudeile on rooiiteoria. Se ldhtee

Bowlingin (1987, 121) mukaan siitd, ette puoiison kuolema ei ainoastaan
poista partnerin tarjoamaa suojamuuria, vaan jdttiizi lesken vaikeampaan
asemaan kuin missd naimaton henkilo on. Erityisen ongelmallisessa ase-

massa ovat mieslesket, silld roolimuutos on suurempi mies- kuin naisles-

kel1e. Varsinkin iekkeet mieslesket ovat vaikeassa tilanteessa, silld heilld

on vdhiten vaimiuksia selviytyd vaimon aikaisemmin tekemistd kodinhoi-
toaskareista. Tulkinta siitd, etta leskeksi jddminen on riskitekijd erityises-
ti miehiile, on sopusoinnussa sen teorian kanssa, ettd avioiiitto on suojate-
kiid nimenomaan miehille. Tzimii havainto on tehty my<is sairastavuutta
koskevissa tutkimuksissa (esim. Karisto 1984, 138). Vaimon kuolemaan
Iiittl,vzi psyykkinen rasitus yhdistettyne tdmzin suojatekijdn poistumiseen

saattaa oletettavasti miesten kestokwryn kovemmalle koetukselle kuin
naisten vastaavassa tiianteessa.

Avioiiiton suojatekijdteoriaa puoltaa se tutkimushavainto, ettd eroa on to-
dettu myos uudelleen avioituneiden miesleskien ja leskind pysyneiden

kuoileisuudessa (Bowling 1987, ll8). Naimisiin menneiden kuoileisuus on

vdhdisempdd kuin leskind pysyneiden miesten. Eroon saattaa vaikuttaa
osaltaan juuri se, ettd avioituneet saavat hoivaa ja huolenpitoa enemmen,
mikd vdhentiiA kuolleisuutta. Toisaalta ei ole pystytty luotettavasti selvit-
tdmdiin, mikd on esimerkiksi luonnollisen valinnan vaikutus havaittuun
eroon. Terveiden miesleskien uudelleenavioituminen on luonnollisesti ylei-

sempdd kuin sairaiden.

Ei voida sulkea pois muitakaan selityksid leskien suuremmalle kuolleisuu-
delle verrattuna naimisissa oleviin henkiloihin. Eroon saattaa vaikuttaa
myris luonnollinen valikoituminen. Kuten Felix Berardo (1970, l8-19) on

huomauttanut, toistensa kaltaiset yksilot, joilla on heikot eloonjddmis-
mahdollisuudet, avioituvat keskend[n, tai samat epdedulliset ympdristote-
kijdt voivat vaikuttaa molempiin puolisoihin. Dan Mellstrom tutkijatove-
reineen (1982,33) arvelee myos eiiimdntapaan liittyvien tekijoiden vaikut-
tavan kuolleisuudessa havaittuun eroon leskien ja naimisissa olevien hen-

kiloiden viilillzi.

Bowlingin (1987, 122) katsauksen mukaan yhteys leskeksi jddmisen ja
suuren kuolleisuuden viilillei on pyritty osoittamaan jopa keinotekoiseksi.
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Yhteyden on arveltu selittyvdn muun muassa leskien alemmasta so-
sioekonomisesta asemasta, silld alemmissa sosiaaliryhmissd kuolleisuus on
suurempaa 14. Ndenndistd yhteyttd koskevat tulkinnat eivdt o1e saaneet
laajaa kannatusta.

Selitys leskien ylikuolleisuudelle ioytyy todenndkoisesti eri tekijoiden yh-
teisvaikutuksesta. Aviollisella valikoitumisella samoin kuin ympdristoteki-
joiilzi lienee oma osuutensa, mutta myos puolison kuoleman aiheuttama
stressi, suru ja huolet sekd pdivittdisten rutiinien muuttuminen todennd-
koisesti yhdessd vaikuttavat negatiivisesti heikentdmdlld sairauksien vas-
tustuskykyd ja vaikuttamalla jopa henkilon eldmdnhaluun.

Sukupuolia yhdisttiv:it ia erottavat piirteet leskeydessi

Leskeyttzi on tutkittu eldmeinmuutoksena, jossa pddhuomio on kiinnitetty
naisieskien elimdntilanteen rnuuttumiseen. Leskeksi jddmisen on sanottu
vaikuttavan haitallisemmin naisiin juuri siitd syystd, ettd heiddn identi-
teettinsd on voimakkaammin sidoksissa puolisona olemisen rooliin.
Carolyn Balkwellin (1981, 120) sanoin naislesken on oietettavasti vai-
keampaa omaksua yksindisen henkilon status kuin mieslesken. Miehen
kuolema todenndkoisimmin kuin mikddn muu menetys saattaa naisen eld-
mdn perusteeilisesti sekaisin, kuten Ira Glickin tyoryhmdn (1974,62) tut-
kimuksessa todetaan. Muun muassa ndiden argumenttien perusteella tut-
kija voi peetelle, ettd naisleskillii on enemmdn vaikeuksia puolison kuoi-
tua kuin miesleskiild, ja heitzi on sen vuoksi erityisesti tutkittava.

Tulkinta siitd, ettd naisleskilld oiisi enemmdn ongelmia kuin miesleskilld,
on Helena Lopatan (1979,7 ja 1980,96-101) mukaan vaard. ja se heijas-
taa yhteiskunnan patriarkallista harhaa. Hdn arvioi miehillii olevan so-
peutumisvaikeuksia enemmdn. Miehet ovat haavoittuvampia, koska vai-
mot huolehtivat yieensii kotitoistii, pitdvdt yhteyttd sukulaisiin, ystdviin
jne. Vaimon kuolema merkitsee miehelie usein sosiaaiisten kontaktien
heikkenemistii ja yksiniiisyyttii. Sopeutumisvaikeudet ndkyvzit miehillzi
naisia yleisemmin muun muassa alkoholismina ja itsemurhina, kuten
edelld todettiin.

Naisten on havaittu orientoituvan toiminnallisemmin kuin miesten, oli sit-
ten kyseessd perhe, ystevet tai muodolliset onganisaatiot. C.T. Pihlbladin
ja David Adamsin (1972,330) tutkimuksen mukaan mitdiin suurta muu-
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tosta naisten toimintamalleissa ei esiintynyt puolison kuoleman jiilkeen
edes ajan mittaan, kun taas miesleskillii oii lineaarinen aleneminen eri-
tyyppisessd osallistumisessa, mitd enemmdn aikaa oli kulunut vaimon
kuolemasta. Leskeyden on siten arvioitu aiheuttavan suuremman eld-

mdnmuutoksen miehille kuin naisille.

Yleisesti leskeyteen liittyy molemmilla sukupuolilla suurempi kuolleisuus,
mutta riski on vield suurempi miehillii. Stressiteoria yhdessd rooiiteorian
kanssa niiyttdisi tarjoavan mahdollisen selityksen miesten ylikuolleisuu-
delle. Avioliitto toimii ikiiiin kuin suojamuurina stressissd, tukijdrjestelmd-
nd suojaten erityisesti miehiii lukuisilta terveyteen kohdistuvilta uhkilta.
T:imii suojamuuri kompensoituu vdhemmiin todenndkoisesti miesleskien
keskuudessa muilla sosiaalisilla tukiverkoilla, koska miesten yhteydet ovat
heikommat. Leskeystapahtuma ja siihen liittyviit olot on niihty erityisesti
ndiden seikkojen takia haitallisempina miehille ja nimenomaan hyvin idk-
kziille miehille.

Miesleskien tiiannetta on pidetty ongelmallisena myos siitd syystd, ettd
kodinhoitotehtdvistd selviytyminen tuottaa heille vaikeuksia. Tdmd vaatii
erityistd sopeutumista miehiltd, mutta ei useinkaan naisilta. Mieslesket
ndyttdisivdt olevan myos sosiaaiisesti kaikkein eristyneimpid. Felix
Berardon (1970,13-15) mukaan tiimd pitdii paikkansa varsinkin iiikkdim-
piin, huonosti koulutettuihin ja maaseudulla asuviin miesleskiin ndhden.
Sosiaaliseen eristyneisyyteen vaikuttaa iiikkiiiden leskien keskuudessa Ii-
sdksi huono terveys. Toisaalta miesleskien ja erityisesti nuorimpien kes-

kuudessa uudelleen avioituminen on melko yleistd, mikd ratkaisee ainakin
osaksi puolison kuolemasta johtuneita ongelmia eri eldmdnalueilla.

Puoiisoiden roolit perheessd ja tyoeldmdssd ovat viime vuosikymmenini
ratkaisevasti muuttuneet. Sidonnaisuudet kotiin ja ansiotyohon eivit enid
oie sukupuolia samalla tavalla erottelevia kuin vield pari kolme vuosikym-
mentd sitten. Johtopiiiltoste siite, etta leskeyteen sopeutuminen olisi vai-
keampaa jommalle kummalle sukupuolelle, ei voida yleistiien tehdd. Dale
Lund ja muut tutkijat (1986, 318-319) korostavat pikemminkin sitd, ettd
mies- ja naisleskien veilillei on sopeutumisessa enemmdnkin yhtiiliiisyyksiii
kuin eroja. Johdonmukaista todistetta siitd, ette leskeyteen sopeutuminen
olisi oleellisesti erilainen mies- ja naisleskilld, ei ole saatu'
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2

TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

2.1
Eliimiinkulkua ohiaavat muutostapahtumat

Yksii6n eidmdnsd aikana kokemat tdrkezit piiltapahtumat tai el6mdn-
muutokset viitoittavat henkilon eldmdnkaaren. Tutkimuksissa on kehitet-
ty erilaisia eidmdntapahtumien typologioita, joissa keskeisiii muuttujia
ovat tapahtuman esiintymistodenniikoisyys sekd se, liittyyko tapahtuma
milrfrttyyn eldmdnvaiheeseen eli korreloiko ,se yksiion idn kanssa 1s

(esim. Brim & Ryff 1980, 375). Tutkijat Richard Schulz ja Marie Rau
(1985, 130-134) ovat kehitteneet eldmdnkulkuun liittyviile tapahtumiile ja
muutoksille kdsitteellisen iuokitteiusysteemin kahden dimension, tiiastolli-
sen ja ajallisen normatiivisuuden mukaan. Typologia nelikentdn muodos-
sa on seuraava:

Taulukko l. Eldmdnkaareen liittyvien tapahtumien typologia esimer-
kein kuvattuna

ELiiMANKAAREEN LIITTYVT TAPAHTUMA:

Tilastollisestinormatiivinen

Ajallisestinormatiivinen

Nuorena solmittu
avioLiitto
Ensimmdisen lapsen
syntym5 nuorellaierleEl5kkeelle siir-
tyminen iiikk5SnH
Yleneminen j oh
asemaan keski-
Huomattava per
iiikkAAnS

Aiallisesti ei
normatiivinen

Ensimm5isen
lapsen syntym5
keski-i5ss5
Leskeksi jSSminen
nuorella i5I15
Ammatt ikoulutus
keski-i5ssH
LottovoittoPotkut tytistS
Ammatin vaihto

Tilastol
ei norma

esti
vinen

to-
iSssAintii

Iistii

Liihde: Schulz & Rau 1985, l3l

Tapahtuma miiiiritelliiiin tilastollisesti normatiiviseksi, kun se sattuu
useimmille yksiloille kyseisessd kulttuuripiirissd. Avioliitto ja elfikkeelle
siirtyminen esimerkiksi ovat tilastollisesti normatiivisia tapahtumia. Suu-
ren omaisuuden periminen, arvostetun palkinnon voittaminen, liikenneon-
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nettomuuden uhriksi joutuminen ovat esimerkkejI tilastollisesti ei-norma-
tiivisista tapahtumista. Tapahtuma on ajallisesti normatiivinen, kun se

esiintyy ennustettavan ja suhteellisen rajoitetun ajanjakson aikana joko

biologisista syistd tai kultuurisista normeista johtuen.

Tilastoilisesti ja ajallisesti normatiivisiin tapahtumiin voidaan ennakolta
varautua. Ndiden tapahtumien on arvioitu aiheuttavan vdhemmdn stres-

sid ja negatiivisia vaikutuksia henkilon eliimddn, kuin ei-normatiivisten
tapahtumien. Tiillaisia tapahtumia varten on olemassa erilaisia informaa-
lisia sekd formaalisia tukijzirjesteimid kuten esimerkiksi se, ettd eidkkeelle
siirtyvii valmennetaan, hiijattain leskeksi jiiiineille on oiemassa tukiryh-
mid, avioliittoon aikoviiie annetaan rahallista apua ja lahjoja. Ndiden tar-
koituksena on auttaa seiviytymddn eldmdn suurista muutostapahtumista.

Tilastollisesti normatiiviset, mutta ajallisesti ei normatiiviset tapahtumat
ovat vdhemmdn ennustettavissa ja oletettavasti siten stressaavampia. On
henkiloitd, jotka saavat ensimmdisen lapsensa joko hyvin varhaiseila idllA
tai hyvin idkkzitin5, henkiloitd, jotka hankkivat ammattikoulutuksen kes-

ki-iiisszi tai jzidvzit nuorena eidkkeelle jne. Nzimii ovat useimpien ihmisten
eldmiinsd aikana kokemia tapahtumia, mutta ei odotettavissa olevana ai-
kana. Ajallisesti einormatiivisiin tapahtumiin on usein mahdotonta en-

nakkoon varautua. Tdllaisiin tapahtumiin oletetaan liittyviin enemmdn
sopeutumisongelmia.

Tilastollisesti ei-normatiivisen, mutta ajallisesti normatiivisen tapahtuman
kokee suhteellisen harva ihminen. Esimerkiksi iiikkiizind koettu sydlnkoh-
taus kuuluu tdhdn kategoriaan. Koska tdhin luokkaan kuuluvat tapahtu-
mat ovat suhteellisen harvinaisia, ei uhrilla enempdd kuin tukiverkostolla-
kaan ole tietoja ja taitoja, joista voisi olla hyotyzi tapahtumasta selviyty-
misessd.

Schuizin ja Raun (1985, 133) mukaan tilastollisesti sekd ajailisesti ei-nor-
matiiviset tapahtumat voidaan jakaa vield kahteen pddkategoriaan: ta'
pahtumiin, jotka koskevat suurta joukkoa tietyssd kulttuurissa ja tapah-
tumiin, jotka koskevat yksiloiti. Ensiksi mainittuihin lukeutuvat sodat,
luonnonkatastrofit jne. Esimerkkejii jiilkimmiiisiste ovat irtisanominen
tyostd, ammatin vaihdos ja liikenneonnettomuuden uhriksi joutuminen.
Tdilaiset tapahtumat ovat harvinaisia, eivdtkd ole ennustettavissa. Voi-
daan oletta a, etta tuen saaminen on vdhdistii ja ndistii tapahtumista sel-

viytyminen vaikeata.
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Merkittdvdt muutostapahtumat voidaan ymmdrtiid joko eldm6n kddnne-
kohtina tai prosesseina. Esimerkiksi ensimmdinen raskaus on merkkipaalu
perheen eldmdnkulussa tai eldkkeelle jddminen merkitsee yksilon eldmdn-
kulussa muutosta aktiivisesta tyoroolista vapaa-ajan rooliin. Steven
Danish ym. (1980, 342) ovat huomauttaneet siitd, etta jos tarkastellaan
eldmdntapahtumia ainoastaan kddnnekohtina, aliarvioidaan tapahtumien
kontekstin merkitys. Tapahtumat eivdt esiinny tyhjioss2i, vaan yksilon
eldmdnpiirissi, joka kesittee eri eldmdnalueiden kilpaiievat vaatimukset
ja yksiloile tirkedt ihmiset. Tapahtumat eivdt ole myoskdzin irrallisia,
vaan ne vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi raskaus on perheessd usein tie-
toinen pdiitos, joka saattaa vaikuttaa puolisoiden tyorooleihin, terveyden-
tilaan ja perheen taloudelliseen asemaan. Tapahtuman tarkastelu proses-
sina vaatii laajentamaan ndkokulmaa kdsittdmddn tapahtuman ja yksilon
eldmdn eri alueiden vdliset yhteydet ja vaikutussuhteet.

Tarkasteltiinpa tapahtumaa kddnnekohtana tai prosessina silld on kaksi
tdrked.di ominaisuutta: tapahtuman rakenteelliset piirteet ja tapahtuman
tyyppi. Viimeksi mainittu tarkoittaa sitd, ettd eldmdntapahtumat voivat
oila tyypiltdiin joko yksiloii tai koko kulttuuria koskevia tapahtumia. Yk-
silod koskevat eldmdntapahtumat viitoittavat henkilon eldmdnkaaren tai
kehityskulun. Eldmdntapahtumien rakenteellisia ominaisuuksia on
Danishin ym. (1980, 342-349) raportissa systematisoitu seuraavasti:

Tapahtuman ajoittuminen viittaa joko yksilon tai yhteison odo-
tuksiin siitd, miiloin sen pitdisi tapahtua. Esimerkiksi eldkkeeile
jldminen alie 50 vuoden idssl ei ole odotettavissa oleva tapahtu-
ma. Kun tapahtuma sattuu "oikeaan aikaan", sitzi todenndkoi
semmin sekd formaalinen ettd informaalinen tukiverkosto on
olemassa muutosta helpottamaan. Tiilloin on kyseessd ajallisesti
normatiivinen tapahtuma.

Tapahtuman kesto viittaa tapahtuman kokemisen pituuteen.
Kun tapahtumaa tarkastellaan prosessina, tapahtuman kesto
klsittiiii sekd ennakolta odottamisen, tapahtuman itsensii sekd
tapahtuman jdlkeiset vaikutukset. On esitetty hypoteesi, ettd
ennalta asennoituminen ja valmistautuminen odotettavissa ole-
vaan tapahtumaan helpottaa uuteen eldmdntilanteeseen sopeu-
tumista.

Tapahtumien jrirjestys viittaa siihen esiintyyko tapahtuma yksi-
lon tai yhteison odottamassa jzirjestyksessd..Esimerkiksi.lapsen
saaminen ennen avioliittoa on normaalin perheen eldmdnkaaren
jiirjestyksen vastainen tapahtuma.

Tapahtuman kohorttispestftsyys viittaa siihen, ette tiety[e tapah-
tumalla voi olla eri merkitys ja vaikutus eri kohorteille tai suku-
polville. Esimerkiksi naisen yleneminen suuryrityksen johtajaksi
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oli merkitykseltiiln erilainen tapahtuma vuosisadan alkupuolelia
kuin mitd se on nykyisin.

Tapahtuman kontekstuaalinen puhtaus viittaa siihen, missd mid-
rin tapahtuma esiintyy suhteellisen vakaana aikana, jolloin ei
esiinny muita merkittiiviii tapahtumia.

Tapahtuman esiintymistodenneikdisyys viittaa todenndkois)ryteen,
ette suuri osa vdestostd kokee tietyt tapahtumat ajan mittaan.
Tapahtumilia on joko suuri tai pieni esiintymistodenndkoisyys.
Suuren esiintymistodenndkoisyyden tapahtumiin on usein viitat-
tu "normatiivisina ei6mdn kriiseind".

Useimmat luetelluista ominaisuuksista ovat reievantteja tutkittaessa les-
keksi jiilmistd, yhtd eldmdnkaaren merkittdvintd muutostapahtumaa.
Leskeksi jdlminen on Richard Schulzin ja Marie Raun (1985,131) luoki-
tuksen mukaan tilastollisesti normatiivinen tapahtuma, joka on myos
ajallisesti normatiivinen, kun se ajoittuu suhteellisen myohdiseen vaihee-
seen elimdnkaarella, ja ajallisesti ei-normatiivinen sattuessaan nuorella
iiillii. Liihtokohtana on oletus, ettii izikkzirind leskeytyminen ei tuota yht[
paljon sopeutumisvaikeuksia kuin keski-ikdisend tai nuorena leskeytymi-
nen. Sopeutumiseen vaikuttavat myos muut jeljempdnd tarkastellut teki-
jdt, joten kovin suoraviivaisia johtopiiiitoksid yksinomaan tapahtuman
ajoittumisen perusteella ei voida tehdd.

Leskeyden oletetaan yleensd tapahtuvan myohiiisellii iiillii ja kuuluvan si-
ten normatiivisiin tapahtumiin. Taulukosta 2 nzihd2idn, ette vaitaosa on
ieskeksi j[2idess2iiin 60-vuotiaita tai sitd vanhempia.

Taulukko 2. Vuonna 1989 leskeksi jiiiineiden ikd sukupuolen mukaan

Ike leskeksi
j SSdessd

aIle 50-vuotias
50-59-vuotias
60-59-vuotias
70-vuotias tai
sitd vanhempi

YhteensS

1t
L7
55

9
L2
23

Naiset

39

100

Miehet

56

100

Liihde: SVT Vriesto 1992:3,85
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On vaikea vetaa rajaa leskeksi jddmisen ajalliselle normatiivisuudelle.
Jonkinlaisen arviointiperusteen antaa tiiastotieto siitd, ettd naisten medi-
aani-ikd aviomiehen kuollessa on 67,2 vuotta. Miesten vastaava ikd on
71,8 vuotta (SVT Vziesto 1992:3, 58).

Toinen tdrked ulottuvuus on tapahtuman kesto, joka kiisittzid myos kuo-
lemaa edeitdneen eldmdntilanteen. Muun muassa puolison sairauden kes-

ton selvittdminen on tdrkedd. Kun leskeksi jiidmistzi tarkastellaan proses-

sina, eikd kddnnekohtana henkilon eldmdssd, on ongelmana mddritelld
koko tarkastelujakson pituus, sil1d mitddn selvdd kuvaa leskeyteen sopeu-
tumisen kestosta ei tutkimuksista oie saatu (vrt. luku 1.2 ). Taloudeilisten
ja sosiaalisten vaikutusten esille saamiseksi tarkastelujaksoa ei liene jdrke-
vad rajata kovin lyhyeksi.

Merkitystd on myos tapahtuman kohorttispesifisyydeild ja kontekstuaali-
se1la puhtaudella, jota voidaan selvittdd esimerkiksi tiedustelemalla, mita
muita merkittdviii eldmdntapahtumia on esiintynyt tutkittuna ajanjakso-
na. Leskeksi jziiimiselld saattaa niin ikddn olla eri merkitys historiallisesti
eri aikoja eldneille henkiloille. Tdmdn sukupolviin kytkeytyvdn erilaisten
elinolojen vaikutuksen puhdistaminen tutkittavan ilmion vaikutuksista
lienee kuitenkin vaikeaa.

Muutostapahtumat eliminvaiheluokituksen perustana

Eldmzinkaaren n5kokulmasta ldhtevdd laajempaa tarkasteiua on kaivattu
sosiaalitutkimukseen siitd syystd, ettd eiimiseen liittyvdt ilmiot, kuten an-
siotyossA kdyminen, vapaa-ajan aktiviteetit ja ystdqyssuhteet vaihtelevat
yleensd eldmdnvaiheen mukaan (Pearlin 1985, 52-53). Aikuisen henkilon
tai perheen eldmdnkaari I6 jaksottuu eri vaiheisiin tiiastollisesti ja ajalli-
sesti normatiivisten elAmdntapahtumien perusteella, jotka sattuvat useille
henkiloille ennustettavina aikoina eldmdnkaarella.

Eldmdnvaiheluokitukset on aiun perin kehitetty perhesosiologiassa per-
heen roolijaon ja -konfliktien, aviollisen sopeutumisen jne. tutkimiseen'
Luokitusten kiiytto on myohemmin yleistynyt myos muissa yhteiskunta-
ja vdestotieteellisissi tutkimuksissa, joissa kdytdnnon sovellutukset ovat
saattaneet etddntyd verraten kauas alkuperdisistd ldhtokohdista tz.
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Tunnetuin luokittelu perheen eldmdnvaiheista on Evelyn Duvallin ja

Reuben Hillin kehittdmd, jossa iuokittelukriteereind ovat pddasiallinen
muutos perheen koossa, vanhimman lapsen kehitysvaihe ja perheen toi-
meentuiosta huolehtivan pzidmiehen tyostatus (Mederer & Hill 1983, 40-
41). Perheen eldmdnkaari jakautuu ndiden tekijoiden perusteella kahdek-
saan eri vaiheeseen.

1. Perheen perustamisvaihe (lapseton avioitunut pari)
2. Ensimmdinen vanhemmuus (ensimmdinen lapsi alle 3-vuotias)
3. Perhe, jossa on esikouluikdinen lapsi (vanhin lapsi 3-5-vuotias)
1. Perhe, jossa on kouluikdinen lapsi (vanhin lapsi 6-12-vuotias)
5. Perhe, jossa on "nuori aikuinen" (vanhin lapsi 13-20-vuotias)
6. Supistuva perhe, jossa lapset ldhtevdt kotoa
'7. Keski-idssd oleva perhe (tyhjn peszi)

8. ElAkeidssd-olevat puolisot (p6iimies 65-vuotias tai sitd vanhempi)

Luokitus on kuvaus kunkin rraiheen sisiillii - ainakin jossain mddrin - val-
litsevasta rakenteellisesta stabiliteetista. EldmAnvaiheluokitusten taustaila
on teoreettisia oletuksia perheenjdsenten vdlisisti suhteista ja rooleista
perheen eri kehitysvaiheissa. Ldhtokohtana on oletus perheenjzisenten voi-
makkaasta keskindisestzi riippuvuudesta. Perheenjdsenten keskindisen
kanssakdymisen sddntojd joudutaan tarkistamaan aina, kun uusi jdsen tu-
lee tai ldhtee perheestd tai kun vanhin lapsi tulee tiettyyn kehitysvaihee-
seen jne. (Mederer & Hill 1983,40-.11).

Yleensd on oletettu, ette vaiheet ovat suhteellisen pitkiii ja kestiiviii ja

muutostapahtumat, jotka erottavat vaiheet toisistaan, ovat lyhyitd ha-
jaannuksen ja uudelleen organisoitumisen jaksoja, jotka ovat herdttdneet
vdhemmdn tutkijoiden kiinnostusta. Pddhuomio onkin kiinnitetty vaihei-
den rakenteelliseen stabiliteettiin. Perheen kehitysvaiheita koskevia teo-
rioita on arvosteltu siitd, ettd mallit eivdt tarjoa vdlineitd kehitysproses-
sien tutkimiseen. On kritisoitu myos sitd, ettzi mallit kdsittelevdt ennus-
tettavia ja kaikkialla esiintyvid muutostapahtumia, kuten lapsen synty-
md6, lapsen kotoa pois muuttoa, eldkkeelle jiiiimistd. Muuntyyppisten
stressitapahtumien vaikutuksia perheen toimintaan ja kehitykseen ei sitd
vastoin ole riittlvdsti tutkittu (Mederer & Hill 1983, 42'44). Perheen eld-
mdnvaiheita ja kehitystii koskevilla formuloinneilla on kuitenkin yhtymii-
kohtia perheen stressid ja eldmdnmuutoksista johtuvaa kriisizi koskeviin
tutkimuksiin, joita kiisitellzi2in tuonnempana.
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Eriis kiiytiinnon vaikeus luokitusten soveltamisessa piilee siind, ettd yhd
harvemmin esiintyy "normaaiia eliimdnkulkua" siihen kuuluvine vaihei-
neen. Yksilollinen vaihteiu kronologisen idn ja eri tapahtumien ajoittumi-
sen vdlilld on suuri. Lisiiksi avioerojen ja avoliittojen yleistyminen on laa-
jentanut perhemuotojen skaalaa. Myos uudelleen avioituminen monimut-
kaistaa luokitusta. Ratkaisuna ongelmaan on ehdotettu jonkinlaisen pe-

rusvaiheluokituksen kdyttdmistd, jossa jiisentivinI tekijoind ovat perheen
"syntyminen" ja "kuoieminen". Perhevaiheita on telloin vain muutama
(Jaliinoja 1985 a, 37).

Ei ole kovinkaan helppoa siszillyttiiii erilaisia perheratkaisuja yhtendisen
eldmdnvaiheluokituksen piiriin. Voidaan aiheellisesti kysyd, onko ylipiiii-
tddn olemassa normaalia eldmdnkulkua tai voidaanko kehittiiii luokitusta,
joka riittdven kattavasti kuvaisi perheen eldmdntilanteiden variaatiot si
ten, ettd vaiheet olisivat teoreettisesti perusteituja ja sisdisesti stabiileja.
Eldmdnvaiheluokituksen kaavamainen kdytto saattaa jopa kdtkei tdr-
kedd, muuhun kuin suoranaisesti eldmdnvaiheeseen liittyvee variaatiota.

Yksilon ja perheen eldmdnvaiheiden muotoutumiseen vaikuttavat ajan
mittaan demografiset muutokset, kuten syntyvyytte, kuolleisuutta ja avio-
eroisuutta koskevat muutokset. Syntyvyyden voimakas vdheneminen on
lyhentdnyt perhevaiheiden kestoa, joiloin perheeseen kuuluu huollettavia
lapsia. Eliniiin kasvu on osaltaan pidentdnyt aikuisen henkilon eldmdssd
niin sanottua "tyhj2in pesdn" r'aihetta, joiloin lapset ovat jo muuttaneet
pois kotoa. Naisten elinikii on pidentynyt suhteellisesti enemmdn kuin
miesten, joten naisten ieskendoloaika eldmdnkaaren lopussa lienee myos
jonkin verran pidentynyt.

)',
Eldmfrnmuutosten tutkiminen stressiteorioiden avulla

Stressin kfrsitteesti

Stressiii koskevat teoriat kattavat useista liihtokohdista syntyneiden kdsi-
tysten ja teorioiden kokonaisuuden, joka ei ole yhtendinen. Stressiteorian
luomiseen ovat aluksi osallistuneet liihinnii fysiologian tutkijat, myohem-
min psykologian, psykofysiologian ja kognitiivisen psykologian sekd 1960-
luvulta liihtien myos yhteiskuntatieteen tutkijat sekd psykiatrit. Marja-
Liisa Honkasalon (1988, 34) mukaan stressiteoriasta on tullut eriziniainen
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yleinen kehys monenlaisten mielenterveyden, somaattisen ja psyykkisen
terveyden hdirioiden, koetun hlruinvoinnin ja eliimziiin tyytyviiisyyden tut-
kimiseksi 18. Stressiteoriaan on siten omaksuttu osittain historiallisista
syistd eri tieteenalojen kdsitteistod. Tdmd on johtanut kdsitekirjavuuteen,
jota useat stressiteorian tutkijat ja soveltajat pitiivdt valitettavana. Joiden-
kin tutkijoiden mieiestA stressin kdsitteesti pittiisi kokonaan luopua (esim.
Huttunen 1981, 1726-1727). Kd.site on eittdmdttd moniselitteinen le.

Stressikzisitteen luojat Walter Cannon homeostaasiteoriallaan ja Hans
Selye yleisen adaptaation teoriallaan liittivet stressin alunperin eiimiston
fysiologisen tasapainon hiiirioon. He havaitsivat, ette erilaiset ulkoiset dr-
sykkeet ja esimerkiksi psyykkinen paine, jdnnitys, suru tai yksindisyys
voivat aiheuttaa fysiologisia stressireaktioita. Ympdristossd esiintyy suuri
joukko mahdollisia stressitekijoitzt eli stressoreita. Seiyen (1976,24) mu-
kaan stressori on uhkaava stimulus ympdristosti, joka saattaa asettaa J/k-
silolle liian suuria vaatimuksia tai uhata hinen psyykkistzi tai fyysistd hy-
vinvointiaan.

Steressiteoreettisen perinteen ydinajatus on, ettd sairaus syntyy kun tiettv
kuormitus tai altistus stressoreiile jatkuu pitkdiin tai yiittzid yksilon sieto-
kyrryn. Fysiologisen stressikdsityksen mukaan stressi muodostuu climistol-
le haitalliseksi vasta yksipuolisen stressin pitkittyessd ja kuiuttaessa lop-
puun elimiston sopeutumismekanismit (Huttunen 1981, 1723).

Stressin kdsite on sittemmin laajentunut puhtaasti lysiologisesta stimulus-
responssimallista kdsittdmddn oleellisina elementteind yhtdtiltii ympdris-
ton ja toisaalta yksilon ja hzinen kykynsd ja ominaisuutensa. Huomatta-
va osa nykyisestd stressitutkimuksesta pohjautuukin psykologiseen ja psy-
kiatriseen tutkimusperinteeseen.

Kdsitteellinen analyysi mzidrittelee, ette stressi on olemassa kun elinymp6-
ristoon liittyvien negatiivisten tapahtumien vaatimukset ylittiivAt yksilon
resurssit ja olemassa olevat selviytymiskyvyt (Wills 1985, 65). Richard
Lazarusin ja Susan Folkmanin (1984, 21) mukaan stressi on nimenomaan
yksilon ja ympdriston vdlinen tila, jonka yksilo kokee voimavarojaan ve-
rottavana ja hyvinvointiaan vaarantavana. Pddtelmd siiti, ettd tietty yksi-
lon ja ympiiriston suhde on stressaava, riippuu kognitiivisesta arvioinnis-
ta. Yksilon kyky arvioida itsensd ja ympdriston vllistd vuorovaikutussuh-
detta on td.ssd prosessissa tdrked, sill6 arviointi tuottaa informaatiota, jota
yksilo voi kZiyttiiii selviytymis- ja hallintapyrkimyksissddn. Adekvaatin
tiedon saaminen ympdristostI on sopeutumisen onnistumiselle tdrkedd.
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Ellminmuutosten stressiteoreettinen tutkimus

Yhdysvalloissa 1950-luvuila aloitettu stressin psykologisten syiden tutki-
mus korostaa eldmdnmuutosten ja kriisien merkitystd stressin synnytteji-
nd. Viimeaikaisissa tutkimuksissa stressi liittyykin kiintedsti eldmzinkrii-
sien (life crises) ja stressaavien eldmdntapahtumien (1ife event) ja niiden
vaikutusten tutkimiseen (Lazarus & DeLongis 1983. 246). Ttillaisina ta-
pahtumina on tutkittu muun muassa perheen hajoamista, tyopaikan me-

netyste, eldkkeelle siirtymistd. asuinpaikan muutosta, tyokyr,ryttomdksi tu-
lemista jne. Stressaavat eldmdntapahtumat voivat olla sisdlloltddn myos
positiivisia muutoksia, kuten avioiiiton solmiminen tai lapsen syntymd.
Eldmdntapahtuma moniulotteisena kdsitteend sisdltdd siten sekzi muutok-
sen laajuuden tiettyne ajanjaksona ettd laaduilisia ominaisuuksia, kuten
muutoksen haluttavuuden.

Stressaavia muutostapahtumia on tutkittu laajasti psykologian piirissci 20.

Tutkimuksissa on muun muassa selvitetty elfimantapahtumien ja eldmdn-
laadun subjektiivisten arvioiden vdlisizi suhteita sek:i erikseen positiivisten
ja negatiivrsten tapahtumien vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin (esim.

Zautra & Reich 1983). Psykosomaattisessa lciaketieteessa "Iife-stress re-

search"-tutkimustraditio on selvittdnyt kasautuvien eldmdnmuutosten vai-
kutuksia ja lukuisten tapahtumien kokemista sekd niiden yhteyttd fy"vsi-

sen ja henkisen sairauden ilmenemiseen. Gerontologian piirissci on tutkit-
tu vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvie eldmdnmuutoksia stressiteorioi-
hin nojautuen. Vanhusvdestoon kohdistuneissa stressitutkimuksissa on
yleensd pyritty mittaamaan ikddntlvdn vdesttjn tai vdestoryhmien flysis-
td tai psyykkistd hyvinvointia. Suuri osa stressin tutkimuksesta gerontolo-
gian alueeila Richard Lazarusin ja Anita Delongisin (1983, 245) mukaan
kdsittelee ikddntyvien ihmisten tyytyvdisyyttd eidmddnsd'

Stressiin kohdistuva lddketieteeilinen ja psykologinen tutkimus on kohta-
laisen luotettavasti osoittanut, etta eri tavoin ihmistd rasittavat ja hdnen
sopeutumiskyky d,dn kuormittavat eldmanmuutokset ja -tapahtumat liitty-
vztt psyykkiseen ja somaattiseen sairastamiseen. Mitd stressaavampi eid-

mdnmuutos on, sitf suurempi on todenndkoisyys. ettd eldmdnmuutokseen
liittyy sairauden puhkeaminen (Hoimes & Masuda 1974, 57-68; Mattila
& Salokangas 1979; Mattila ym. 1989, 7). Eldmdnmuutosten on todettu
muun muassa iisddvdn riskid infarktiin sairastumiseen, itsemurhiin ja al-
kohoiismiin. Stressatut ihmiset ovat ylipddtddn taipuvaisempia sairauk-
siin, depressioon, alhaiseen itsetuntoon ja tyytymiittomyyteen kuin ei

stressatut ihmiset (Abbey & Andrews 1986, 88-89). Kaiken kaikkiaan
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stressie kdsittelevd laaja kirjallisuus osoittaa stressin hyvinvointia heiken-
tdvdn vaikutuksen 21.

Etsiessddn menetelmid stressin ja sairauksien vdlisen syy-yhteyden selvit-
tdmiseen epidemiologian tutkijat Harold Wolffin johdolla loivat kdsitteen
"life stress", jonka avulla pyrittiin selvittzimzidn ihmisen erilaisten ei6man-
tapahtumien mahdollinen spesifinen merkitys eri sairauksien synnyssa
(Huttunen 1981, 1725). Epidemiologinen tutkimus on sittemmin kyennyt
osoittamaan erilaisten sairauksien puhkeavan usein rasittavien eldmdnti-
lanteiden yhteydessa.

Tiihiin tutkimustraditioon kuuluu oleellisesti Thomas Holmesin ja
Richard Rahen (1967) kehittAmd eldmeinmuutosta mittaava instrumentti.
Stressi- ja kriisitutkimuksissa on yleisesti viitattu tdhdn arviointiasteik-
koon, joka on eldmdnmuutosten vaikutuksia kuvaava yksinkertainen pis-
teytysjarjestelmd (Holmes & Masuda 1971,,15-68; Rahe 1974, 73-84;
Moos & Tsu 1976, l2). Mittaria kehitettdessd selvrtettiin, kuinka paljon
sopeutumista erilaiset eldmdn stressitapahtumat - niin myonteiset kuin
kielteisetkin - vaativat. Holmes ja Rahe antoivat tutkittavien arvioida
empiiriseen aineistoon pohjautuvaa sarjaa eldmdnkaaren muutostapahtu-
mia.

Asteikossa kaikkein ylimmdksi sijoittuva eldmdnmuutostapahtuma (life
event) on puolison kuolema. Se vaatii arvioiden mukaan eniten sosiaalista
mukautumista. Tiimdn jzilkeen tulevat avioero ja puolisoiden erillddn asu-
minen. Kun puolison kuolemaa merkitdzin asteikossa 100:11a, avioero saa
arvon 73, avioliiton solmiminen arvon 50 ja esimerkiksi asuinpaikan vaih-
to arvon 20. Eliikkeelle jddminen sijoittuu asteikossa suurin piirtein avio-
Iiiton solmimisen rinnalle (Holmes & Masuda 1974, 52). Myohemmdt em-
piiriset tutkimukset (esim. Wan 1982, 111-112) vahvistavat sen, ettd les-
keksi jiieiminen huomattavana eldmzinmuutoksena vaatii eniten sopeutu-
mista.

Kdsitteelliseksi siteeksi stressin ja sen vaikutusten veiliile Thomas Holmes
tutkijakollegoineen (1914,59-61) mdziritteli eleimdnkriisin, jossa on kysy-
mys elimdntapahtumien kasautumisesta. Tutkijat havaitsivat eldmdn-
muutosten kasautumisen ja sairauksien vdlillzi selvdn yhteyden. Tutki-
muksessa selvitettiin henkiloiden kokemat kuormittavat muutostapahtu-
mat, joiden "stressipisteet" laskettiin yhteen. Tutkijaryhma meeritteli ela-
mdnkriisin muutostapahtumien kasaumana, jossa yhteeniasketut stressi-
pisteet (LCU : Life Change Units) ovat vuoden aikana viihintdiin 150
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yksikkoii muutospisteiden midrdn kohotessa laajassa kriisissd yli 300 yk-
sikon. Eliimdnkriisin laajuutta osoittavan stressipisteiden mddrdn ja ter-
veydentilan muutosriskin vzilillii todettiin merkittdvd lhteys 22. Muutos-
tapahtumien vaikutuksia pidetddn siten additiivisina. Mitd enemmdn koe-

taan stressaavia muutoksia, sitd suurempi todenndkoisyys on sairauden
puhkeamisella.

Eldmdntapahtumien stressaavuuden mittaamisessa keskeisenzi ongelmana
onkin kysymys siitd, voidaanko tapahtumien stressaavuutta mitata objek-
tiivisesti esimerkiksi mddrittdmdlld tapahtumien stressipisteet vai subjek-
tiivrsin yksiiokohtaisin arvioin. Joidenkin tutkijoiden oietuksena on, ettei

kokemukset vaihtelevat yksilostzi toiseen, joidenkin mukaan vaihtelua on

Iaajojen ryhmien vdlillii ja toisessa Ziiiripdzissii ovat ndkemykset, joiden

mukaan kokemukset eldmdntapahtumien stressaavuudesta ovat univer-
saalisia.

Universaalisuutta koskeva oletus voitaneen tehdd joistakin tapahtumista,
silld melko laajojen sosiokulttuuristen ryhmittymien piiriss2i ndyttdisi ole-

van yksimielisyyttd joidenkin keskeisten ellmdnpiirien tapahtumista ja

niiden kokemisesta (Dohrenwend & Dohrenwend 1974, 327). Eldmdnta-
pahtumien stressaavuutta koskevien tutkimusten perusteella oletetaan
puolison kuoleman olevan universaalisti strcssaavan kokemuksen ldnsi-
maisessa kulttuurissa, vaikka kokemuksessa on aina mukana myos yksi-
lollistzi vaihtelua.

2.3
Eliminmuutos perheen kriisin aiheuttaiana

Sosiologisesti painottuneeseen stressitutkimukseen kuuluu perheen kriisiti-
lanteita ja niihin sopeutumista tutkiva suuntaus (family stress, family cri-
sis) perhesosiologian piirissd. Uraauurtavaa tyote perheen kriisin tutkija-
na teki Reuben Hill (1971) klassisessa tutkimuksessaan "Families under
Stress" vuodeita 1949. Tutkimus kdsitteli perheen sopeutumista sodan ai-
heuttaman eron ja jiilleenyhdistymisen kriiseihin. Hillin kehittdmd abcx-
malli kuuluu perheen kriisiii kdsittelevln kirjallisuuden tiirkeimpiin for-
mulointeihin. Malli on sdilynyt perusteiltaan muuttumattomana sen ke-

hittiimisestd ldhtien huolimatta siitd, ettd mallia on jdlkeenpdin muokattu
ja tiiydennetty (Burr 1973, Imig 1981, McCubbin ym' 1982). Mallia on

sittemmin sovellettu erilaisten kriisien tutkimiseen perheessd.
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Liihtokohtana on perheen eliimii2i mullistava tapahtuma, kuten vakava
sairaus, avioero tai perheen talouden ikillinen romahdus. Tdliaista tapah-
tumaa tai eldmdnmuutosta kutsutaan stressitapahtumaksi (stressor
event). Stressitapahtuma ja sitd seuraavat vaikeudet kohdistavat paineita
perhejdrjestelmdn toimintaan. Seurauksena voi olla kriisi eli vaikea hdi-
riotila perheen toiminnassa. ABCX-mallin teoreettinen kehikko kziy iimi
kuviosta l. Liihtokohtaisesti stressitapahtuma vaikuttaa kriisin laajuu-
teen. Muutoksen milrii perhejiirjestelmdssd ja perheen "altistuminen"
stressille sidtelevdt stressitapahtuman ja kriisin laajuuden vdlistd suhdet-
ta. Perheen arviointi muutosten vakavuudesta vaikuttaa puolestaan sii-
hen, miten altis perhe on stressin vaikutuksille (Burr 1982, l0).

MUUTOKSEN
MAIRT

SIRESSt-
TAPA{TUUA

KRIISIN I.^A,lUUS
PERHEEN
sostl LtsEssA
J,IRJEsrEsrELilIssA

PERHEEN,HAAVT'ITI1MJUS'
SIRESEiILIE

PERHER{
KAsrm
uuuroKsE'l
VAHVTJUDESTA

Kuvio l. ABCX-malli

Ldhde: Burr 1982, l0

Reuben Hiilin kehittdmd malli tarjoaa sekd kuvauksen ettd seiityksen sil-
Ie, mitkl tekijiit vaikuttavat perhejdrjestelmdn toimintaan, sen muuttumi-
seen ja mahdollisen kriisin syntyyn tai sen ehk[isyyn. Kuviossa 2 on tar-
kemmin analysoitu nditzi yleisid vdliin tulevia tekijoitii. Seuraavassa selos-
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tetaan paepiirteisseen perheen muutosprosessia Helen Medererin )a
Reuben Hillin (1983, 45-50) sekd Hamilton McCubbinin Ja Joan

Pattersonin (1983, 7-20) esittiimien ajatusten pohjalta.

Kuvion vasemmanpuoleinen osa kuvaa Hillin alkuperdistd mallia, jossa

ldhtokohtana on stressitapahtuma (a) ja siihen liittyvat vaikeudet. Per-
heen vastoinkdymiset (hardships) on mddritelty perheyksikkoon kohdistu-
vina vaatimuksina, jotka liittyvdt erityisesti stressitapahtumaan. Muutok-
sesta selviytymiseen vaikuttavat sekd perheen resurssit (b) ettd perheen

arviointi tilanteen vakavuudesta (c). Nzimd tekijzit vaikuttavat perheen

kyklyn ehkriistd stressitapahtumaa muodostumasta kriisiksi (x). Stressi -
vaatimusten ja kykyjen epdtasapaino perheessd - ei ehkd aiheuta kriisid,
jos perheeilzi on kykyjii keyttee olemassa olevia resursseja perheen tasa-
painon saavuttamiseen. Kriisizi luonnehtii perheen kyvyttomyys palaut-
taa tasapaino ja tdstd seuraa jatkuva paine muutoksiin perhejdrjestelmds-
sd ja perheen vuorovaikutuskuvioissa.

Mallin b-tekijd kuvaa perheen resursseja ltohdata ndmd vaatimukset ja
ehkdistd perheen sosiaalisen jIrjestelmrin muutosta muodostumasta krii-
siksi. Resurssit, joita ovat perheenjdsenten henkilokohtaiset resurssit, per-

heen sisdiset resurssit, kuten perheen yhteenkuuluvuuden tunne ja kiinty-
mys, sosiaalinen tuki ja perheen sopeutuvuus eli kyky kohdata vastoin-
kziymisid ja muuttaa toiminnan suuntaa. ovat osa perheen kykyjii vastus-
taa krrisid. Resurssien tehtdvdnd on auttaa vdhentdmddn stressitapahtu-
man synnyttdmdd jdnnitettd, hallitsemaan konfliktia ja tyydyttdmiizin
perheen tarpeita.

Mallin c-tekijii on perheen suorittama mddrittely koetun stressitapahtu-
man vakavuudesta. Se on perheen subjektiivinen arvio stressitapahtumas-
ta ja sen aiheuttamista vaikeuksista perheelle. Edellii viitattiin objektiivi-
siin kulttuuriin iiittyviin mddrityksiin eldmdntapahtumien ja -muutosten
vakavuudesta (Holmes & Rahe 1961). Ne edustavat sosiaalisen jdrjestel-
mdn kollektiivisia arvioita.

Hillin miizirittelemd x-tekija, kriisin laajuus perhejdrjestelmdssd, on ylei-
sesti hyveksytty "tulosmuuttujana", joka kuvaa kriisin aiheuttamia hdi-
rioitd perherutiineissa. Kriisi pitii:i sisiilliiiin disorganisaation tilan ja vaa-
timuksen rakenteellisiin muutoksiin perheyksikossd, jotta tasapaino saa-
taisiin takaisin joko aikaisemmalle tasolle tai joilekin perheen toiminnan
alemmalle tai korkeammalle tasolle.
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Kuvio 2. Kaksois-abcx-malli

Ldhde: McCubbin ym. 1982,46

Maliia kehitettiin edelleen, kun havaittiin perheiden kiiyviin ldpi erilaisia
vaiheita (Mccubbin & Patterson 1983, 10-11). Alkuperdinen abcx-malli
kiinnitti huomiota pldasiassa kriisiii edeltdviin tekijbihin. Malliin lisdttiin
kriisin jzilkeiset tekijat, alkuperdiseen tapahtumaan liittyvdt lisdstressorit
ja vaikeudet, joita perhe saattaa kokea ja jotka vaikuttavat kriisistd toipu-
miseen. Tutkimushavaintojen perusteella kehitettiin kaksois-abcx-malli.
Jakokehittelyn tulos on ndhtdvissd kuvion oikeanpuoleisessa osassa.

Tdydennetyssd mallissa izihdetddn siitd, ettd perheet joutuvat harvoin te-
kemisiin yhden stressitapahtuman kanssa, vaan kokevat stressitapahtumi-
en kasauman (pile-up of stressors) erityisesti vaikeiden eldmdnmuutosten,
kuten leheisen kuoieman seurauksena. Tdhdn ilmioon on mallissa viitattu
aA-tekijrilld. Kasaumailmiolle on esitetty useitakin syitzi. yksi ndistd on
se, ettd stressitapahtuman haittavaikutuksia ei useinkaan kyetd heti rat-
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kaisemaan ja jatkuessaan ne muodostuvat perheelle lisdpaineeksi, joka

tuottaa lisiiii ahdinkoa.

Laajennettuun malliin on lisdtty myos olemassa olevien resurssien lisdksi
uudet hankitut resurssit (bB-tekije). Uudet resurssit on kehitetty vastauk-
sena kriisitilanteesta syntyneisiin vaatimuksiin ja haasteisiin. Esimerkiksi
vaimo joutuessaan ottamaan vastuun perheen toimeentulosta hankkii lisd-
koulutusta parantaakseen mahdollisuuksiaan tyomarkkinoilla. Niimzi
henkilokohtaisen kehityksen mahdollisuudet lis2izivdt samalla itseluotta-
musta ja itsetuntoa. Erds tdrkeimmist?i resursseista, joista bB-tekijd muo-
dostuu, on sosiaalinen tuki. Perheet, joilla on tai joilla on kykyjd kehittzid
sosiaalisen tuen idhteitd, ovat vastustuskykyisempid erilaisille kriiseille ja
kykenevdt paremmin toipumaan kriiseistd ja sdilyttdmddn perheen tasa-

painon.

Tiiydennetyssd mallissa cC-tekijtiil2i tarkoitetaan sitd arviota, minkd perhe

antaa koko kriisitilanteeile pitden sisiillzidn alkuperdisen stressitapahtu-
man, uudet stressorit ja paineet, sekd kriisii edeltdneet ettd uudet hanki-
tut resurssit samoin kuin arvion siitd, mitd olisi tehtdvd perheen tasapai-
non palauttamiseksi.

Prosessin lopputuloksena on jokin tila sopeutumisen asteikolla. Asteikon
positiivisessa pddssA perhe on onnistunut sopeutumisessaan kriisin jdlkei-
seen eldmdan (bonadaptation) ja asteikon negatiivisessa pidssd tdssd ta-

voitteessa on epdonnistuttu (maiadaptation). Epdonnistumisen seurauk-
sena on jatkuva epdtasapaino perheyksikon toiminnassa. Tilaa voidaan
luonnehtia a) perheintegraation heikentymisend, b) perheyksikon hyvin-
voinnin tai perheenjdsenten henkiiokohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin
huononemisena ja c) perheen riippumattomuuden tai autonomian heik-
kenemisend. Vastaavasti hyvin sopeutuminen merkitsee perheyhteyden
eheyden sdilymistd, yksityisten perheenjdsenten ja koko perheen hyvin-
voinnin jatkumista sekd perheen riippumattomuuden sdilymistzi ulkopuo-
Iisiin ndhden.

Perheen kriisiii kuvaavassa mallissa tulee esiin muutostapahtuman ajalli-
nen ulottuvuus ja eri tekijoiden kytkeytyminen prosessiin, jonka lopputu-
lokseen vaikuttavat yksityiset perheenjdsenet, perhe kokonaisuutena sekd

ympiiroivii yhteiskunta, jossa perheet toimivat. Kriisistd selviytyminen on
perheen resurssien, tilanteen arvioinnin ja perheen keytteytymisen vuoro-
vaikutuksen tulos. Kriisi ei vllttdmdttd merkitse katastrofia, vaan erddn-
laista kddnnekohtaa tai muutosperiodia, jonka kautta edet[dn uuteen eld-
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mdnvaiheeseen. Siirtymdvaihe voi tarjota myos kehityksen mahdollisuu-
den. Perheen stressin ja kriisin tutkimisen yhtend ongelmana on se, etta
kdsitteiden mittaus on varsin vaikeaa. Esimerkiksi hyvin tai huonosti so-
peutuminen ovat teoreettisia klsitteita, joidcn operationalisoinnissa on
yhd kehittdmistd.

Perheen stressiteoriaa (family stress) ja perheen kehitystil tai eidmanvai-
heita koskevaa teoriaa (family deveiopment, family life span) on verrattu
toisiinsa ja todettu erona olevan ldhinnd sen. ettA nzimd teoriat pyrkivdt
korostamaan suhtautumista ja sopeutumista erityyppisiin tapahtumiin.
Perheen eldmanvaiheita koskevan teorian kiinnostuksen kohteena ovat si-
sdiset. normatiiviset ja yleisesti esiintyvdt tapahtumat, kun taas perheen
stressizi tai kriisiii koskevassa teoriassa painopiste on akuuteissa, ennusta-
mattomissa ja ulkoapdin tulevissa tapahtumissa (Mederer & Hill 1983,
;15). Kriisit voidaan siten jakaa karkeasti kahteen ryhmddn, ensinndkin
voi olla kysymys 2ikillisistd ja odottamattomista koetteiemuksista, kuten
puolison kuolemasta ja toisaalta normaaliin eldmddn kuuluvista liehitys-
kriiseistd.

Tarkasteltaessa eldmzinmuutosta ja sopeutumista sekl normatiivisten per-
heen eldmdnvaiheiden ette ei-normatiivisten stressitapahtumien kehikossa
stressi- ja eliimanvaiheteorioiden erilaiset painotukset voidaan ndhdd sa-
man ongelman eri aspekteina, nimittdin perheen selviytymrsend muutok-
sen aiheuttamasta stressistd eri aikoina ja eri eldmdnvaiheissa.

3 433895V
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2.4
Ekimin hallinnasta ia hallinnan resursseista

Helena Hurme (1981, 2-3) kuvaa onnistuneesti stressaavan muutostapah-
tuman aiheuttamaa hdmmennystd yksilon eldmdssd:

Aikuinen henkild, joka on kokenut avioeron, vaikean sairauden tai
lciheisen kuoleman, tietcici ettci elcimrinmuutos edellyttcici arvoien uu-
delleen arviointia. Tcillaisessa tilanteessa on pdcitetttivci, mitkd ast'
at ovat trirkeitri ja mitkri eivrit. Kaikki aikaisempi on ehkci asetet-
t av a ky s e e na lais ek s i. E lcimcinmuut o s e de I ly t t ciri my o s re sur s s ien uu-
delleenarviointia. Henkild on tilanteessa, iossa hcinen tavanomaiset
kdyttriytymismallinsa eivcit enrid pcide. Tilanne voi olla hcimmentci'
vri, koska toisten ihmisten asenteet muuttuvat, kun yksik)n rooli
tnuuttuu - hcinestci tulee leski, potilas, yksinhuoltaja.

Kokemus siita, ettd pystyy vaikuttamaan tapahtumien kulkuun ja ohjaa-
maan omaa eidmddnsa, on eldmiinmuutoksissa, kuten eldmdssa yleensd-

kin, yksilolle tdrkedd. Tdtd osoittaa muun muassa suomalaisten eldmdker-
toja koskevan tutkimuksen tulos, jonka mukaan keskeisin cldmdkerroista
ilmenevd ulottuvuus oli oman eldman hallinta. Syvimmlksi pettymyksen
aiheeksi J.P. Roosin (1987, 64-65) mukaan koettiin juuri se. ette tapahtu-
mat seuraavat toisiaan ilman ettd kertojalla oiisi oilut niihin otetta. Vaik-
ka kyse oli subjektiivisista henkilokohtaisista arvioista, eldmdn hallinta ei

ollut pelkdstdin kuviteltua vaan, kuten kirjoittaja toteaa, mitd suurim-
massa mddrin todellista.

Elzimrin hallinta viittaa Roosin tutkimuksessa toimijan subjektiiviseen ko-
kemukseen mahdollisuuksistaan tai kyvyistedn vaikuttaa tapahtumien
kulkuun. Eldmdn hallinnan kAsitteelld on psykologisissa stressitutkimuk-
sissa hieman spesifisempi merkitys. Hallinta viittaa lAhinnd psykologisiin
keinoihin ja strategioihin, joita ihmiset eldmdnmuutosten yhteydessd so-

veltavat. Seuraavassa pyritddn hahmottamaan pddpiirteissddn psykologis-
ten stressitutkimusten terminologiaa keskeisimpien kdsitteiden osalta.

Psykologinen stressiteoria ldhtee oletuksesta, ettd stressaavat eldmdnmuu-
tokset aiheuttavat psyykkistii kuormitusta 23, joka kdynnistdd ihmisen si-
sdiset puolustusmekanismit tilanteen hallitsemiseksi. Tilannetta ei vdlttd-
mittd koeta pelkdstddn uhkaavafla, vaan yhtd hyvin se voidaan nzihdd
haastavana ja liittiid siihen myonteisid odotuksia. Niiitfi eldmanmuutok-
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sen ihmisessi kdynnistdmid prosesseja voidaan nimittdd hallintaproses-
seiksi. Keinoja, joilla ihmiset pyrkivdt selviytymddn psykologisesta stres-
sistd, nimitetddn hailintareaktioiksi tai puoiustuskeinoiksi (Houston 1987,
384). Hailintareaktiot voivat olia tysiologisial psykosomaattisia, psykoio-
gisiai emotionaalisia sekd kdyttziytymisen tasolla ilmenevid reaktioita 24.

Hallintamekanismeista (coping mechanism), kyvyistd hallita (coping
skills) ekimdnmuutoksia ja hallintakeinojen k:iyton strategioista (coping
strategies), joita ihmiset eldmdnmuutosten yhteydessd soveltavat, on kir-
joitettu paijon. Richard Lazarus ja Susan Folkman (1984, 174) puhuvat
myos hallintatyylista (coping style). Heiddn kdsitteistossddn kompleksi-
suus viittaa siihen, ettd henkilo kziyttriii tyypillisesti useita strategioita
stressaavan tilanteen kdsittelyssd. vastaavasti yksinkertainen tyyli tar-
koittaa sitd, ettd henkilolle on luonteenomaista yhden strategian kziytto.

Erilaisia hailintastrategioita, joita ihmiset valitsevat itseileen tietoisesti tai
tiedostamatta, ovat esimerkiksi ongelman kohtaaminen tai sen kieltdmi-
nen, avun etsiminen, kuvitelmat haavoittumattomuudesta, sosiaalinen
vertailu alaspdin 2s (Snyder & Ford 1987; Lazarus & Delongis 1983,
2,19). Sopeutumis- ja hallintastrategioista on laadittu erilaisia luokituksia
ja kuvauksia. Esimerkiksr Geraid Capian (ks. Moos & Tsu 1976, i.l) on
identifioinut seitsemzin piirrettd, jotka ovat ominaisia tehokkaalle hallinta-
kiiyttziytymiselle eidmanmuutoksissa ja kriiseissd.

Kirjallisuudessa kdsiteltyjen hallintakeinojen asteikko on siksi laaja, ettd
esimerkiksi Kent Houston (1987, 397) on kysynyt, mitd sellaisia reaktiotta
tai strategioita jiiii jziljelle, joita ei voida lukea seiviytymisstrategioihin.
Kuten hdn itse toteaa, ratkaisevaa on se, mikd motivoi yksiion tiettyyn
reaktioon tai kdyttdytymiseen. Riippuu tilanteesta, onko kysymys stres-
sin hallintakeinon kdytosta vai jostakin muusta toiminnosta.

Sopeutuminen, selviytyminen, puolustautuminen ja hallinta

Teoreettinen kdsitteisto, jolla nziitii prosesseja on kuvattu, on laaja ja jos-

sakin mddrin selkiintymdton. Kdsitteitzi kiiytetiiiin usein toistensa syno-
nyymeind ilman tarkempaa mddrittelyd. Keskeisimpiii kzisitteitd ovat so-
peutumisen (adaptatron), selviytymisen (coping), puolustautumisen (de-
fense) ja hallinnan (mastery) kdsitteet. Tziysin vakiintunutta suomenkielis-
td terminologiaa ei ndille kdsitteille ole muotoutunut. Esimerkiksi coping-
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kdsitettd kdytetdiin toisinaan viittaamaan liihinni adaptaatioon ja toisi
naan hallinnan merkitYksessd.

Stressitutkimusten kenties keskeisin kasite on "coping". Alunperin kdsit-
teelld on tarkoitettu fysioiogisessa stressitutkimuksessa kykyd adaptoitua,
myohemmin psykologisessa ja erityisesti kognitiivisessa psykologisessa

stressitutkimuksessa yksilon kykyzi selviytyd uudesta tilanteesta tai hallita
ristiriitatiiannetta, joka on koettu uhkaavaksi, turhauttavaksi' haastavak-

si tai palkitsevaksi. Coping on myos mddritelty erddksi puolustusmekanis-

miksi tai sitd muistuttavaksi vain silld erotukseila, ette hallinta on puolus-

tusmekanismista eroten enemmdn arvoslruntautunut ja tietoinen tapahtu-
rna 76 (Honkasalo 1988, 37). Stressin hallinta, "coping" edustaa yritystd
vdhentdd fyysistd tai psyykkistd tuskaa, joka iiittyy negatiivisiin elamdn-

tapahtumiin ja niiden aiheuttamiin kielteisiin tunteisiin. Onnistuminen
yrityksessd koetaan tuskan vdhenemisend tai psykologisena hyvinvointi-
fla.

Richard Lazarus ja tutkijakollegat (1974.250-251, 259) mddrittelevdt co-

ping- kdsitteen yksilon ongeimanratkaisun pyrkimyksiksi, kun hdntd koh-

Laaval vaatimukset ovat relevantteja hdnen hyvinvoinnilleen ja kun nzimzi

vaatimukset verottavat hdnen adaptiivisia resurssejaan. Tutkijat korosta-
vat erityisesti vdliin tulevan kognitiivisen arviointiprosessin merkitystd
hallinnassa eli kykyd erottaa potentiaalisesti vahingollinen potentiaalisesti
hyodyllisestd tai irrelevantista. Tasapainotilan saavuttamisessa ja siiiiyttzi-
misessd on tdrkedd yksilon kyky arvioida sitzi, minkdlainen kaynnissd oie-

va vuorovaikutussuhde hdnen ja hdnen ymparistonszi vzilillzi on. Tdmd ar-

viointi tuottaa informaatiota, jota yksilo voi kdyttiid seiviytymis- ja hallin-
tapyrkimyksissddn. Myos Robert White (1976, 26) korostaa ympdristostd
saatavan informaation merkitystd adaptiiviselle kiiyttdytymiselle.

Lazarusin ym. (1974,250-251ja 1984, 178) mddritelmd tekee eron ongei-

manratkaisun pyrkimysten (coping) ja automatisoituneen adaptiivisen
keytteytymisen vdlille, joka ei siszillzi pyrkimystd. Lazarus ja Folkman
(1984, 140) korostavat myos sitd, ettd coping pitdd erottaa lopputulokses-
ta. NdmI pyrkimykset voivat merkitd epdonnistumista yhtd hyvin kuin
onnistumista. Coping ei niin ikddn tarkoita ympdriston hallintaa. Monia
stressin liihteitd ei voi hailita. Tehokas coping ndissd oloissa merkitsee
sitd, ettd yksilo sietdd, minimoi, hyvZiksyy tai kieltdii sen, mitd ei voi halli-
la.
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Yhteistd kongnitiivisen psykologian coping-kdsitteelle on ollut sen ymmdr-
tdminen kziyttiiytymistasoiseksi toiminnaksi, joka tdhtdd ongelman tai uh-
kan kdsittelemiseen tai hallintaan joko seetelemelle tilanteen arviota, sen

merkitystd, muuttamalla tilannetta tai pyrkimdlld hallitsemaan sen syn-

nyttdmat negatiiviset emootiot. Tallaisesta kziyttdytymisestd on kyse, kun
yksiloii kohtaa merkittdvi muutos tai ongelma, jonka ratkaisemiseen ta-
vanomaiset keinot eivAt riitd. Coping viittaa adaptaatioon suhteellisen
vaikeissa oloissa (White 1976, 18-19; Honkasalo 1988, 37). Kognitiivisen
psykologian coping-kdsitettd on toisinaan kaytetty ldhes rinnakkaisena
adaptaation kdsitteelle.

Robert White (1976, 17-19) on kzisiteanalyysissddn tehnyt selkedn ratkai-
sun toisilleen ldheisten kasitteiden merkityksistii. Hzin suosittaa adaptaa-
tion kdsitteen ottamista perustaksi systemaattisen kuvauksen rakentami-
selle. Sopeutumisen strategiat (strategies of adaptation) on keskeinen
pddkdsite, jonka aile kdsitteet puolustautuminen (defensel, selviytyminen
(coping) ja hallinta (mastery) jzirjestyv2it. Whiten mukaan viimeksi mai-
nittua, psykologien keskuudessa vdhemmdn keytettye kdsitettd on yleensd

sovellettu kdyttdytymiseen, jossa ttustraatiot on voitettu ja sopeutumisyri-
tykset ovat padttyneet menestykseilisesti.

Hallinnan kiisite liittyy niin ikziiin terveyttd koskeviin tutkimuksiin, joissa

on haiuttu selvittdd sitzi, misszi mddrin yksilon oma kdsitys kyrrystddn vai-
kuttaa terveyteensd tai hailita sitd sziziteiee terveyskdyttdytymistzi, vaikut-
taa hoitotuloksiin, terveydentilaan jne. Kdsitettd "health locus of controi"
on soveliettu laajasti terveystutkimuksen alueella. Kristiina Hzirk:ipzizin
(1992,5) mukaan kdsitteen kehittiijtin2i voidaan pitdd Rotteria, joka mdd-
ritteli sen tarkoittavan "yleistynyttd odotusta siitd, ettd vahvistavat tapah-
tumat joko riippuvat yksilon omasta toiminnasta (sisdinen hallinta, inter-
nal control) tai yksilon haliinnan ulottumattomissa olevista voimista (u1-

koinen hallinta, external control)". Rotter kehitti kdsitteen pohjalta yksi-
dimensioisen niin kutsutun I-E-asteikon, jota on sovellettu mitd moninai
simpien ilmioiden seivittdmiseen.

Yleisestd kiiytost[iin huolimatta termilld "health locus of controi beliefs"
ei ole vakiintunutta suomenkielistd vastinetta2T. Hallintakdsitys-kon-
struktiota sivuavia kdsitteitd on monia (Hiirkzipiiii 1992, 5-6)' Yksi ndistd
on Aron Antonovskyn (1979) koherenssin kdsite (sense of coherence), jo-

hon muun muassa Sakari Suomisen (1993) koettua terveydentilaa ja eld'-

mzinhallintaa koskevia kytkentojii kdsitteievd tutkimus perustuu'
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Hallinnan resursseista

Psykologisten stressitutkimusten problematiikka liittly suureksi osaksi sii-
hen havaintoon, ettd sama eieimintapahtuma voi toiselle aiheuttaa sai-
rautta kun toinen pysyy terveenii. Tdsti herzid kysymys, mitkd ovat ne
valiin tulevat tekijdt, jotka vaikuttavat yksilollisiin eroihin. Kysymys ja-
kautuu tieteenalojen perusteella kolmeen osaan: mitka ovat ne l) tysiolo-
giset, 2) psykologiset ja 3) sosiaaliset vdliin tuievat prosessit, jotka saiitele-
vzit stressaavien eidmdntapahtumien vaikutusta yksiloon (Dohrenrvend &
Dohrenwend 197 4, 316-317). Psykologisissa stressitutkimuksissa kiinnos-
tuksen kohteena ovat olleet kaksi viimeksi mainittua kategoriaa.

Osa ihmrsten valisistd eroista eldmiinmuutosten hallinnassa se1itt1,y sii1d,
etta eldmdnmuutosten objektiiviset piirteet vaihteievat sekd mdzirAllisesti
ettd laadullisesti. Tdmd ei kuitenkaan yksistdan riitd selittamddn sopeutu-
misessa ilmenevid eroja. vaan lisdksi on otettava huomioon ihmisten eri-
iaiset edellytykset haliita niiitzt muutoksia. Ihmiset kayttavdt eriiaisia sel-
viytymiskeinoja eldman kriiseistzi ylitse pddsemiseen ja niitd kehittaessdan
heilid on kdytossddn enlaisia resursseja, edeilytyksid tai kykyj:i. joita voi-
daan nimittdd hallintaresursseiksi.

Tutkimuksissa on sovellettu erilaisia jaotteiuja, mutta pd[piirteissi:in re-
surssien jaotteiut noudattavat edellzi mainittua jakoa lysiologisiin, psyko-
logisiin ja sosraalisrin resursseihin. Psykoiogisissa tutkimuksissa resursseis-
ta on kdytetty usein kolmrjakoa l) sosiaalisiin resursseihin ja sosiaaliseen
tukeen, 2) selviytymiskeinoihin tai -strategioihin (specific coping respon-
ses) ja 3) yleisiin psykologisiin resursseihin tai persoonallisuustekijoihin :s
(Pearlin & Schooler 1982, 113-11;l). Kahden viimeksr mainitun kategorian
vdlistd eroa on luonnehdittu siten, ettd psykologiset resurssit edustavat
sita, mrtd ihmiset ovat riippumatta heiddn rooleistaan, kun taas selviyty-
miskeinot cdustavat ihmisten tekemisid, heiddn konkreettisia yrityksiddn
hoitaa jdnnitteitd tai ongelmia erilaisissa tilanteissa.

Richard Lazarus ja Susan Folkman (1984, 157-164, 179) tarkastelevat
hallintaresursseina (coping resources) terveyttd ja energiaa, positiivisia us-
komuksia (mindkuvaa, uskontoa ym.), ongelmanratkaisutaitoja, sosiaali-
sia taitoja, sosiaalista tukea ja materiaalisia resursseja. Nzimd resurssit
md.dtrdavd.t osaksi sen tavan, miten henkilo toimii vaikeassa tilanteessa.
Toisaalta ndiden resurssien k2iytto:i sddtelevdt erilaiset rajoitteet, kuten
kulttuuriin liittyvZit arvot. ympdriston esteet ja ulkoiset uhat.
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Stressaavia eldmlntapahtumia ja kriisien hallintaa koskevat tutkimukset
perustuvat oietukseen, ettd resursseilla on vdliin tulevina tekijoine sopeu-
tumista tai selviytymistd edistdvi rooli. Henkilot, joilla on resursseja
oman elfimdnsd hailintaan, sopeutuvat elamdnmuutoksiin, kuten eldkkeel-
1e jdamiseen ja vanhenemiseen paremmin kuin ne, joilta ndmd resurssit
puuttuvat tai joiIla niitd on vihdn (esim. Keith 1982,79). Henkilokohtai-
set ja sosiaaliset resurssit toimivat ikdiin kuin suojamuurina stressaavissa
eldmdntilanteissa.

Selviytymisen ja sopeutumisen tutkimus on painotetusti psykologista tut-
kimusta, jossa psykologisilla tai psyykkisillci resursseilla on keskeinen ase-

ma. Psykologisilla resursseilla on yleensd viitattu sellaisiin luonteenpiirtei-
siin, jotka auttavat vaikeista eldmantilanteista seiviytymisessd. Psykologi-
set resurssit ovat henkilon ominaispiirteitd, jotka "otetaan kdytttion" eh-
kdisemddn eldmiinmuutoksista aiheutuvia uhkia ja stressoreiden negatiivi-
sia vaikutuksia (Pearlin & Schooler 1982, 113-114). Tdllaisina resursseina
on pidetty muun muassa itsekunnioitusta tai tervettd itsetuntoa, oikean
mindkuvan hallintaa ja henkilokohtaista kompetenssia. Viimeksi mainittu
viittaa siihen asenteeseen. ettd henkilo tuntee hallitsevansa tapahtumia,
eikd ole tapahtumien tai kohtalon uhri (Dean 1986,91-111; McCubbin
ym. 1980, 861).

Joissakin tutkimuksissa on tarkasteltu myos "nirkyvid." ominaisuuksia, ku-
ten ulkoista miellyttdvyyttA tai rilykkyyttd. Aaron Antonovskyn 2e (1982,
107-114) mukaan henkilokohtaisia ominaisuuksia, joilla on merkitystd va-
liin tulevina muuttujina stressin ehktiisyssd, ovat muun muassa tieto,
dlykklys, rationaaiisuus ja joustavuus.

Leskeyttd koskevissa tutkimuksissa on niin ikddn todettu, ettd lesken hen-
kilokohtaiset ominaisuudet voivat toimia resursseina tukisysteemien ja
verkostojen luomisessa. Helena Lopata (1919,61-63 1a 1980, 114) puhuu
itsestd resurssina. Hdn raportoi muutoksista, jotka koettiin rtsessd leskey-
den seurauksena. Enemmdn koulutusta saaneet ja sosiaalisesti integ-
roidummat naislesket raportoivat suuremmasta riippumattomuuden ja
kompetenssin tunteesta. Ndiden muutosten taustalla vaikuttavat todenna-
koisesti myos psykologiset tekijlt.

Edellii olevat esimerkit osoittavat, ettd psykologisten ja psyykkisten re-
surssien mddritteiyssd on vaihtelua tutkimuksesta toiseen. Tutkimukset
vahvistavat kuitenkin sen, ettd yksiloiden vzilisillzi persoonallisuuseroilla ja
ominaisuuksiila on vaikutusta siihen, miten stressaaviin eldmdntapahtu-
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miin reagoidaan (Dohrenwend & Dohrenwend 1914, 317). Yksilopsyko-
loginen tutkimus onkin pyrkinyt korostamaan sitd, ettd ulkoisesti saman-
kaltaiset eidmdn kriisit koetaan hlvin eri tavoin ja t;istzi syystd olisi kiin-
nitettdvd enemmdn huomiota elamdntapahtumien henkilokohtaisiin mer-
kityksiin 30.

Sosiaalisilla resursseilla tarkoitetaan joko laajasti sosioekonomisia tekijoi-
td (koulutus, ammattiasema ja tulot), sosiaalisia suhteita ja sosiaalista tu-
kea tai suppeasti vain viimeksi mainittua. Sosiaalisen stressin (social
stress) tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota paitsi edeild viitattuihin sel-
viytymiskykyihin myos tukea antaviin sosiaalisiin suhteisiin. Hlvd pa-
risuhde ja yleensdkin hyvdt ihmissuhteet ndyttdvdt olevan merkitykseliisid
stressin ehkdisyssd. I(uten Alfred Dean (1986, 97) on huomauttunut, vii-
meaikaisissa tutkimuksissa sosiaalisen tuen merkitykseen eldmdnmuutos-
ten hallinnassa on kiinnitetty erityisen paljon huomiota.

Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin sekd sosioekonomisten te-
kijoiden, joihin luetaan tassA myos varallisuus, sekd sosiaalisten siteiden
ja sosiaalisen tuen samoin kuin fyysisen ja psyykkisen terveyden roolia
voimavaroina stressaavissa elzimdnmuutoksissa. Sosiaalista juurtumista
ja siten voimavaraa eldmdnmuutoksissa edustavat myos yhteisolliset si-
teet. T5llaisina siteind tarkastellaan asuinpaikkaan juurtumista, tydssd-
kdymistd ja yhdistyksiin ym. kuulumista. Nzimd oletettavasti toimivat
yhteiskuntaan integroivina tekijoind eldmdntilanteen radikaaiisti muut-
tuessa.

Sosioekonomiset resurssit

Katsauksessa leskitutkimuksiin todettiin sosioekonomisten tekijoiden 1ie-

vittdvdn ieskeksi jddmisen negatiivisia vaikutuksia sekd suoraan ettd vdlil-
lisesti muiden resurssien kautta. Sosioekonomisina tekijoind on tutkimuk-
sissa tarkasteltu koulutusta, ammattiasemaa ja tuloja. Henkilon so-
sioekonomisen statuksen katsotaan yleisesti mziiirziytyvdn ndiden tekijoi-
den perusteella (vrt. Larson 1978, ll3). Taloudellisena resurssina, kriisis-
td seiviytymiseen ja sopeutumiseen vaikuttavana voimavarana tarkastei-
laan jdljempdnd mytis perheen varallisuutta.

Sosioekonomisten tekijoiden on havaittu korreloivan selvdsti subjektiivi
sen hyvinvoinnin mittareiden kanssa. Reed Larsonin (1978, ll3) mukaan
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alhaisen sosioekonomisen aseman omaavat iekkeet henkilot kokevat hy-
vinvointinsa huonommaksi kuin paremmassa asemassa olevat henkilot.
Sosioekonomisten tekijoiden ja hyvinvoinnin vAlinen suhde ei kuitenkaan
ole luettavissa minkddn yksittdisen komponentin aiheuttamaksi, joskin tu-
loilla on selvityksen mukaan suurin ja ammattiasemalla ja koulutuksella
vdhdisempi vaikutus koettuun hyvinvointiin. Tutkimushavaintojen mu-
kaan tulojen ja subjektiivisen hyvinvoinnin vllinen korrelaatio on lisdksi
voimakkaampi alemmissa kuin ylemmissd tuioluokissa.

I(oulutus, ammatti, tulot ja varallisuus eivdt ole toisistaan riippumatto-
mia. Koulutus hankitaan yleensd eidmdnkaaren varhaisessa vaiheessa.
Nuorena saavutettu koulutustaso on suhteellisen pysyve lzipi elzimiin'
Koulutus vaikuttaa ammattiasemaan ja tuloihin, kun sen sijaan vaikutus-
suhde ei yleensd kulje pdinvastaiseen suuntaan.

Klytdnnossd tilanne ei aina liene ndin suoraviivainen, sil16 ammatillista
aikuiskoulutusta on nykyisin verraten paljon ja tyoeliimzin nopeassa muu-
toksessa sen tarve yhd kasvaa. Merkkejti ammatillisen aikuiskoulutuksen
voimakkaasta kasvusta on oliut havaittavissa jo 1970-luvulta lShtien
(Haven & Syvdnperd 1983).

Kolmesta sosioekonomisesta tekijdstd - koulutuksesta, ammattiasemasta
ja tuloista - ensiksi mainittu on vakain ja viimeksi mainittu epdvakain.
Tulojen alttius eiinoiojen muutoksille nzikyy esimerkiksi pitkaaikaisissa
sairaus- ja tyottomyystilanteissa. Tosin terveydentilassa tapahtuneet muu-
tokset voivat heijastua myos ammattiasemaan, mutta koulutuksen ollessa
kyseessd kausaalisuhteen suuntaa koskevalta ongelmalta yleensd vdlty-
tddn (vrt. Karisto 1984, 153-154).

Samaan seikkaan David Hay (1988, 1322) on kiinnittdnyt huomiota huo-
mauttaessaan siitd, ette tuiojen ja terveydentilan vdlinen suhde ilmentdd
osaltaan sosiaalista valintaa. Terveydentila saattaa vaikuttaa tuioihin,
kun taas kouiutus vaikuttaa todenndkoisemmin terveydentilaan kuin
pdinvastoin. Tulot voisivat siten olla koulutukseen verrattuna herkempi
sosioekonomisen aseman mittari kuvaten pikemminkin nykyistd kuin
mennytta statusta.

Sosioekonomisen aseman mittarina tulojen ongelmana on niiden liiallinen
epiivakaisuus. Kyse saattaa olla tilapdisesta tulotason alenemasta ilman,
ette muutos kuvastaisi todellista sosioekonomisen aseman muuttumista.
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Koulutus ja ammattiasema

Henkilon koulutustaso ja koulutukseen perustuva tyoura ja ammattiase-
ma mddrddvdt paljolti henkilon taloudeilisen aseman. Eldmdnkaaren var-
haisessa vaiheessa hankitun koulutuksen ja ammattiaseman taloudeliiset
vaikutukset heijastuvat ldpi eldmdn. Tlm:i kiivi hyvin esiin Joei Leonin
(1985, 503) paneelitutkimuksesta, jonka tavoitteena oli selittdd eidkkeelld
olevien henkiloiden taioudellista hyvinvointia ja kehittzizi taloudellinen
malli hlvinvointiin vaikuttavista tekijoistzi. Malli osoitti, ettzi suhteellisen
varhaisessa vaiheessa tyontekijzin uralla mddrdytyy hdnen eldkeaikainen
taioudeliinen asemansa. Jo koulun pddttymisen jiilkeen ja ammattiin siir-
ryttyd perdti .11 prosenttia taloudellisten resurssien varianssista eldkkeelld
ollessa on selitetty.

Koulutus ei ole yksinomaan taloudellinen resurssi, vaan se antaa myos
tiedollisia ja taidoliisia valmiuksia, joilla on merkitystd stressaavisra ele-
mdnmuutoksista selviytymisessd. Helena Lopata (1980, I l4) painotti kou-
lutuksen merkitystd leskeksi jiiiineillii naisilla yhteiskuntaan integroirumis-
ta ja sopeutumista edistdvdnd tekij2inii sivuuttamatta kuitenkaan koulu-
tuksen v5lineellistd roolia toimeentulon hankkimisessa. Leskilld se ndkyy
myos jatkokoulutukseen hakeutumisena ja tyoeldmddn sijoittumisena pa-
remman koulutuksen saaneina.

Koulutuksen on todettu edistdvzin sopeutumista myos muissa eldmdn
muutostapahtumissa. Angus Campbeilin ym. (1976, 314-316) amerikka-
laisten eidmdnlaatua mittaavan tutkimuksen mukaan paremmin koulute-
tut sopeutuvat eldkkeelldoloon helpommin kuin vdhemmdn koulutusta
saaneet. Koulutustason ja sopeutumisen vdlistd yhteyttd selittdd osaltaan
se, ettd koulutus liittyy muihin hyvinvointiresursseihin, kuten juuri tuloi-
hin. Koulutuksen myotii eriiaisten aktiviteettien ja harrastusten piiri laa-
jenee. Koulutetuimmat henkilot kuuluvat useampiin yhdistyksiin ja va-
paaehtoisjdrjestoihin. Yleensdkin vapaa-ajan toiminnot ovat monipuoli-
sempia koulutetuilla kuin vdhemmdn koulutusta saaneilla henkiloilki.

Mainitussa tutkimuksessa koulutuksen ja hyvinvointi-indeksin vdlinen
korrelaatio oli koko aineistossa positiivinen, joskaan ei kovin voimakas.
Tutkiessaan koetun hyvinvoinnin ja henkilon kdytossd olevien resurssien
vzilistd suhdetta Campbellin tyoryhmd (1976, 370-371) tuli siihen tuiok-
seen, ettd koulutuksella on kaksi komponenttia, jotka vaikuttavat subjek-
tiivista hyvinvointia ennustettaessa vastakkaisiin suuntiin. Toisaalta kou-
Iutus on resurssi ja siilzi on taipumus korreloida muiden resurssien kanssa.
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Niimii tekijet yleensd lisriiiviit tyytyvziisyyttri. Toisaaita koulutuksen toi-
nen ulottuvuus, kokemuksen laajuus tai tietoisuus vaihtoehdoista lisdd
kriittisyyttd ja rrdhentdd yleistd tyytyvziisyytte 3I. Koetun hyvinvoinnin
ja koulutuksen vdlinen heikko positiivinen yhteys selittyy ndistd vastak-
kaisista vaikutuksista.

Koulutus ja ammattiasema kuuluvat sosiaalitieteellisessd hyvinvointitutki-
muksessa keskeisiin hyvinvointitekijoihin. Suomalaisen yhterskunnan hy-
vinvointia ja huono-osaisuutta koskevassa tutkimuksessaan Olavi Riihi-
nen (1981, 195) korostaa erityisesti ndiden tekijoiden merkrtystd hyvin-
voinnin edellytyksind tdhdentden samaila, ettd ne selittdvdt vain osan hy-
vinvoinnin vaihtelusta ja niiden vaikutus rajoittuu toimeentulo- ja kasvu-
tarpeisiin. Erik Allardt (1980, 131-132) puolestaan liitti hyvinvointiana-
l}1rsissddn koulutuksen taloudeiliseen ulottuvuuteen, elintasoon. Hzin pe-

rusteli ratkaisua pohjoismaisella ndkokulmalla eli koulutuksen resurssi-
merkityksen painottamisella.

Koulutuksen resurssiluonne, yksilon keino aineellisten clinehtojen hallin-
taan, tulee hyvin esiin ylospdin suuntautuvassa sosiaalisessa liikkuvuudes-
sa (Pontinen 1983, 171). Koulutuksen resurssimerkitys sosiaalisen liikku-
vuuden vdlineend on ollut selvdsti havaittava Suomessa. Koulutus antaa
niin ikzizin tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, jotka vaikuttavat muihin
resursseihin, kuten henkilon terveyteen (vrt. Karisto 1984, 154). Koulu-
tus kytkeytyy myos sosiaaliseen kanssakiymiseen, vapaa-aikaan ja elti-
mentapaan laajemminkin.

Sosiaalisen aseman tunnusmerkkind on hyvinvointitutkimuksissa kaytetty
tyypillisesti ammattiasemaa (esim. Riihinen 1981, 182-189; Karisto 1984,

lzll-156; Heikkilzi 1990, 105-110). Vdeston hlvinvointieroja on tarkastel-
tu yleisesti yhteiskuntaluokkien ja kerrostumien suhteen, jolloin sosiaali
sen luokka-aseman ja kerrostuman mddnttdjiinii on kdytetty ammattiase-
maa. Sille on pantu suomaiaisissa hyvinvointianalyyseissd kenties enem-
mdn painoa kuin kouiutukselle tutkittaessa hyvinvoinnin korrelaatteja.

Ammattiasemaa on pidetty ensisijaisena stratifikaatioulottuvuutena kou-
lutuksen ja tulotason ollessa toissijaisia ulottuvuuksia. Kuten Antti Karis-
to (1984, l4l-142) Seppo Pontisen tutkimukseen viitaten huomauttaa,
tiirkeysjzirjestykselld tarkoitetaan tiilloin niiden asemaa eriarvoisuuden
synnyn ja ylliipidon mekanismeissa eii stratifioitumisprosessissa yleisesti.
Ammattiaseman ensisijaisuus ei merkitse sitd, ettd sen oletettaisiin yk-
siselitteisesti miiiirdlviin elinoloja.
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Tulot

Useissa gerontoiogisissa tutkimuksissa korostuu tulojen ja terveyden mer-
kitys vanhusvdeston tyytyviiisyyttzi parhaiten selittdvinzi tekijoinii. Esi-
merkiksi eidkkeelle jddneiden henkiloiden koetun hyvinvoinnin oleellisina
elementteind ovat riittAvdt tulot ja hyvd terveys tai tyon tekemisen jatka-
miskyky (Edwards & Klemmack 1973, Barfield & Morgan 1978,

Chatfield 1977, Riddick 1982, Dorfman & Moffett 1987, Atchley 1975 ja

1976, I2l). Tyytyviiisyyden kokemisessa kyse ei ole vain tulojen abso-
luuttisesta mddrdstd, vaan myos taloudeilisen aseman suhteellisista muu-
toksista ja niiden merkityksestd hyvinvoinnille (esim. Liang ym. 1980).
Akuutit kokemukset taloudeliisen tilanteen muuttumisesta vaikuttavat
tyytyveiisyyteen, kuten Angus Campbellin tyoryhmdn (197 6, 383-384) laa-
ja surveytutkimus osoitti.

Walter Chatfield (1977, 593) tuli tutkimuksessaan samoihin johtop2i2itok-
siin. Hiljattain eldkkeelie jddneiden tyytymdttomyys eldmddn johtui pii2i-

asiassa tulojen pienenemiseste. Tyytyvdisyyden ja tyytymettomyyden kog-
nitiivisissa arvioinneissa vertailu ei kohdistu tiilloin niinkddn muihin id-
heisiin henkiloihin 32 kuin omaan aikaisempaan eldmdntilanteeseen.

Tuloiila on havaittu paitsi suoria myos merkittzivid epdsuoria vaikutuksia
subjektiiviseen hyvinvointiin. Carol Riddickin (1982, 57-58) tutkimukses-
sa tuloilla oli tutkituista muuttujista merkittdvin epdsuora vaikutus tyyty-
vdisyyteen. Vaikutussuhde kulki vapaa-ajan aktiviteettien kautta. Samoin
edelld mainitussa Chatfieldin (1977,593) tutkimuksessa tuloilla oli vdlilli-
nen vaikutus hyvinvointiin. Hyviin tulotason havaittiin vdhentdvdn ter-
veydentilaan liittyvien ongelmien negatiivista vaikutusta tyytyvdisyyteen.

Tulot taloudeilisten voimavarojen osoittimena eivdt oie ongelmaton mitta-
ri. Jotta koetun hyvinvoinnin ja tulojen suhdetta voidaan tutkia, on kiy-
tettdve tulomittaria, joka paremmin kuin tulot sellaisenaan kuvaa niilli
saavutettavaa taloudellista tyydytystd. Samat tuiot antavat erilaisen toi-
meentulon kotitaiouden rakenteesta, kuten henkiloiden lukumd6rdstd ja
idstd riippuen.
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Kulutusyksikko ri kohti lasketut tulot tulotason mittarina

Mielenkiinto taloudellista hyvinvointia koskevaan tietoon on selvdsti li-
sddntynyt viime aikoin2 r:, mikd on virittzinyt keskustelua taloudeilisen
hyvinvoinnin tutkimisen menetelmistzi. Tzitzi osoittaa muun muassa kiin-
nostuksen kasvu ekvivalenssiasteikkoja kohtaan. Robert Hagforsin (1988,

7) mukaan mielenkiinto on suureita osin seurausta siitd, ettd vdhimmdis-
toimeentulorajan tuntumassa olevien kotitalouksien osuuden on havaittu
pysyneen kehittyneissd teollisuusvaltioissa ennallaan huolimatta voimak-
kaasta taioudeilisesta kasvusta sekA mittavista sosiaalipoliittisista tulon-
siirto-ohjelmista.

Taioudellisen hyvinvoinnin vertailussa on Hagforsin (1988, 'l) mukaan
yleisimmin kdytetty proxy-muuttujana 34 kotitalouksien kriytettcivissti ole-

via tuloja. Nziihin lasketaan mukaan paikka- ja yrittiijzitulot, omaisuustu-
lot, saadut tulonsiirrot, kuten lapsilisdt, asumistuet sekd eidkkeet. 1a vd-
hennetddn verot ja muut maksetut tuionsiirrot. Ndin saadussa kotitalou-
den nettotuiossa ei o1e mukana yhteiskunnallisina palveluina saatua [u-
1oa. Kun tdmd tulo otetaan huomioon, saadaan kotitalouden kokonaistu'
lo. Vaikka viimeksi mainittu onkin kattavampi tulokdsite, sitd ei ole

laajasti sovellettu. Yhteiskunnallisista palveiuista, kuten lasten koulutuk-
sesta, pdivdhoidosta ja terveyspalveiuista saatu tulo poikkeaa siind mdd-

rin rahatulosta, ettei kokonaistulon kdsitettd oie helppo omaksua yleiseen

kziyttoon.

Tavallisin tulomittari on kotitalouskohtainen tulo, mikd ei ota huomioon
talouksien rakenteellisia tekijoitS. Kiiyttiimiillii henked kohti laskettua tu-
loa saadaan indikaattori korjatuksi automaattisesti kotitalouden koolla.
Tulot henkezi kohti on kdyttokelpoisempi mittari toimeentulovertailuissa
kuin kotitalouskohtaiset tuiot. Tehtdessd reaalisia vertailuja taloudeliises-
ta hyvinvoinnista ei tiimiikziiin mittari ole tyydyttdvd, koska se ei ota huo-
mioon kotitalouden kokoon liittyvie taloudellisia mittakaavaetuja, jotka

ovat iimeisil esimerkiksi asumisessa ja kestokulutushyodykkeissd (vrt.
Hagfors & Koljonen 1984, 3; Hagfors 1988, 5-6; Uusitalo 1988, 22). Hen-
kilolukuun suhteutettu mittari yliarvioi siten pienten talouksien ja aliar-
vioi suurten taiouksien toimeentulon.

Ekvivalenssiasteikoilla on pyritty rakentamaan indikaattori, joka parem-

min kuin tulot kotitaloutta kohti ja tulot henkezi kohti kuvaavat kotita-
louden reaalista tulotarvetta ja sen pohjalta arvioitua keskindisti talou-
dellista hyvinvointia . Ekvivalenssi- eli kulutusyksikktiasteikoilla lasketut
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yksikkokohtaiset tulot sijoittuvat kotitaloutta kohti ja henked kohti las-
kettujen tulojen vziliin.

Kulutusyksikkoasteikkoja voidaan konstruoida usealla eri tavaila riippuen
siita, mitd tekijoitd halutaan ottaa tarkasteiuihin mukaan 35. Robert
Hagtbrsin (1988, 22-39,liite 8) tutkimuksessa on laaja katsaus kdytossa
oleviin asteikkoihin ja niiden laadintamenetelmiin. Ekvivalenssiasteikot
ovat deflaattoreita, joiden avulla voidaan verrata kahden rakenteeitaan
poikkeavan talousyksikon hyvinvointia ja reaalituloa. Kysymys on siitd,
miten kotitaiouksien hyvinvointi riippuu rakenteellisista tekijoistd sekd
niissd tapahtuneista muutoksista. Tiillaisia ovat esimerkiksi kotitalouden
jdsenten lukumddrd, ikl, sukupuoli ja laajemmin ymmdrrettyne sosioeko-
nominen asema ja alueelliset tekijet.

Ekvivalenssiasteikon, josta kdytetddn myos nimitystd tuloasteikko, ideaa
voidaan havainnollistaa kuvion 3 avulla. Oletetaan, ettd kotitaloudella
on pystyakseliila tulot y6 ja vaaka-akseliila rakenne a6. Kun kotitalou-
den koko kasvaa yhdellii henkiiolld, siirrytddn vaaka-akselilla pisteeseestd
as pisteeseen a. Jotta kotitalous yltdisi samalle hyvinvoinnin tasolle A,
olisi silld oltava tulot y2. Vastaavasti kotitalouden koon pieneneminen
vdhentdd tulotarvetta ilman ettd hyvrnvoinnin tasosta tingitddn. Jos koti-
talouden koko pienenee yhdelld henkiloilii a:sta ao :aan ilman, ette tulot
pienenevdt, kotitalouden hyvinvoinnin taso nousee hyvinvointikdyriiltd A
kiiyrziile B.

Rakenteellisten tekijoiden huomioon ottaminen tekee mahdolliseksi talou-
delliset vertailut poikkileikkausaineistoissa, vertailut vfiestojen ja eri vdes-
toryhmien toimeentuloeroista sekd mahdollistaa pitkittdisaineistolla ajalii-
sen vertailun. T2illoin voidaan tutkia esimerkiksi vdestoryhmien vdlisen
tulonjaon muutosta, mutta myos taloudellisen tilanteen muutosta talous-
yksikon sisdll2i e1i mihin suuntaan perheen taloudellinen toimeentulo on
tarkastelulaksona muuttunut. Perherakenteen muutokset eivdt este vertai-
luja.

Kulutusyksikkoasteikkojen kiiytto ei kuitenkaan ratkaise perusongelmaa.
Kulutusyksikkoii kohti lasketut tulot enempziri kuin talouskohtaiset tulot-
kaan eivdt paljasta perheen todellista toimeentuloa. Sitd, kuinka tulot
kdytetddn ja tyydyttiiviitko kiiytettdvissd olevat tulot perheen taloudelliset
tarpeet, ei tiedetd. Toimeentulon perusteellinen selvittiminen edellyttdisi
tulojen tutkimisen ohella kulutuksen tutkimista. Tiimii on moninverroin
tyoliiiimpi ja vaativampi tutkimushaaste, ellei tyydytii tutkittavien subjek-
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tiivisiin ja hyvin yleisiin arvioihin taloudellisesta toimeentulostaan, kuten
tietoon tulojen riittdvyydestl yleensd.

Kuvio 3. Kotitalouksientulohyvinvointikdyrlt

Ldhde: Hagfors 1988,21

Ktiyhyys ja deprivaatio

Koyhyyden kdsitettd on kdytetty eri yhteyksissii tarkoittamaan vdhin eri
asiaa ja toisinaan ldhes synonyymina sille ldheisten kdsitteiden, deprivaa-
tion, huono-osaisuuden ja syrjiiytymisen kanssa. Joissakin tutkimuksissa
hyvinvointi on samastettu kdyhyyden puuttumiseen. Hyvinvointia on tiil-
loin mitattu pelkiistiiiin taloudellisilla mittareilla 36. Viime aikoina onkin
kiiyty vilkasta keskustelua koyhyyden mdiirittelystii, erilaisten koyhyysra-
jojen mielekkyydestd, deprivaation suhteesta koyhyyteen jne. Tutkimuk-
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kittaessa (esim. Piachaud 1987, Townsend 1987, Walker 1987, Veit-
Wilson 1987).

Koyhyyden ja deprivaation suhdetta on kdsitelty useissa tutkimuksissa.
Peter Townsend (1979, 31, 915) on esittdnyt kenties tunnetuimman koy-
hyyden mddritelmdn suhteeilisen deprivaation kdsitteen pohjalta. Hdnen
mukaansa ihmiset ovat koyhid silloin, kun heiddn resurssinsa ovat niin
selvisti keskivertoihmisen tai heidiin perheittensd hallitsemien resurssien
alapuolella, ettd heiddt on itse asiassa suljettu tavanomaisten el5mdntyy-
lien, tapojen ja aktiviteettien uikopuolelle. Koyhyyden kdsitteen taustalla
on kuva keskivertoihmisestd tai keskimddrdisestd eldmdntavasta tarkastel-
laY ana olevassa yhteiskunnassa.

Nykyisin yieisesti omaksuttu kiisitys on, etti deprivaatio on koyhyyttd
iaaja-alaisempi krisite. Esimerkiksi Veit-Wilsonin (1987, 187) mukaan
deprivaatio merkitsee tarpeiden tyydyttdmdttomyytte, mikd johtuu eri-
laisten rusurssien puutteesta, kun taas koyhyys merkitsee rahan puutetta.
Myos Townsend (1987, 130) on sittemmin todennut, ette ihmiset voivat
kokea jonkin laatuista deprivaatiota iiman, ette eievet varsinaisesti koy-
hyydessd. Rahan puute, materiaalinen koyhyys on yksi deprivaatiotekij6,
puutteellinen asuminen, sairaudet, tyon puuttuminen ja yksindisyys ovat
muita deprivaatiotekijoitd.

Mddrittelemiillzi koyhyys deprivaatiokdsitteen kautta laajennetaan tarkas-
teiukulmaa oleellisesti. Hannu Uusitalo (1989b, l-3) kritisoi koyhyyden
kdsitteen ulottamista Stein Ringenin tapaan ja myos Peter Townsendin
(1987, 136) esittiimien ndkemysten mukaisesti sosiaalisen deprivaation ja
eldmdntavan tutkimiseen. Uusitalo perusteiee kantaansa sillii, ettd jos pi-
detddn kiinni moniulotteisesta otteesta hlvinvoinnin tutkimisessa, voi-
daan koyhyys kohtuudella mdiiritellii peikiistiiiin taloudellisten resurssien
avulla. Hiinen mukaansa toistuva taloudellisten resurssien puute on hy-
vinvointiongelma, jota kutsutaan koyhyydeksi. Koyhyys on ndin ollen
puhtaasti taioudellista tai materiaalista deprivaatiota.

Samoin huono-osaisuus deprivaatiolle ldheisend kdsitteenii on osittain
piiiillekkiiinen koyhyyden kdsitteen kanssa. Huono-osaisuuden kdsite on
liihellii Townsendin (1987, 136) miiiirittelemee deprivaation kiisitetti,
joka pitiiii sisiilliiiin sekd materiaalisen ettii sosiaalisen deprivaation. Suo-
malaisessa hyvinvointitutkimuksessa mielenkiinto on kohdistunut erityi-
sesti huonojen elinolojen, huono-osaisuuden, eikii yksinomaan materiaali-
sen koyhyyden tutkimiseen (Riihinen 1981, Rauhala 1988, 1991, Tuomi-
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koski 1989, Heikkilii 1990). Ensimmiiisiii hyvinvointianalyysejd, jossa

huono-osaisuuden kasautuminen ilmeni selvdpiirteisesti, oli Olavi Riihisen
(1981) moniulotteiseen hyvinvoinnin kdsitteeseen pohjautuva tutkimus.
Tutkimuksen tulokset osoittivat sen, ettd deprivaatiotekijiit pyrkivet koy-
hilld kasautumaan voimakkaammin kuin koko vdestollii.

Koyhyys sivuaa myos syrjiiytymisen kdsitettd, joka yleisesti ymmdrretddn
ihmisten ajautumisena marginaaiiasemaan, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
arvostetun eidmdntavan ulkopuolelle. Suomalaisista tutkijoista Heikki
Lehtonen kollegoineen (1986) on perusteellisimmin analysoinut syrjiiyty-
misen kdsitettzi. Syrjiiytymiskeskustelua on ktiyty eri ndkokulmista, muun
muassa syrjiiytyminen "uuskoyhyytend" ja syrjziytyminen sosiaalisten on-
geimien kasautumisena, yksilollisend moniongelmaisuutena. Niiktikul-
mien lukuisuus ja kdsitteen selkiintymdttbmyys on kuitenkin oilut sen

kdyton ongeimana. Lehtosen ym. (1986, 65) mukaan empiirisenl kdsit-
teend syrjdytyminen kattaa niin laajan ja heterogeenisen ilmiojoukon, ettd
kdsite menettee erotteiukykynsii.

Koyhyyden tutkimukseen liittyy keskeisesti klsitteet absoluuttinen ja suh-
teeilinen koyhyys. Absoluuttisen kdyhyyden kdsite perustuu ihmisen fysio-
logiseen sdilymiseen. Tdmdn koyhyyskiisitteen klassikoiden mukaan per-
heitd voitiin pitiiii koyhind, mikdli niiden tulot riittivet peiken fyysisen
toimintakyvyn ylliipitiimiseksi viilttdmAttomien hyodykkeiden hankin-
taan. Absoluuttinen koyhyyskdsite ei alkuperdisessd muodossaan ole
endd relevantti ldnsimaisessa hyvinvointitutkimuksessa. Matti Heikkiidn
(1990, l6) mukaan toimeentulominimiin pohjautuvia koyhyyden mddrit-
telyjzi voidaan pitiizi absoluuttisen koyhyyden kdsitteen myohiiisinzi perilli-
sini.

Esimerkiksi toimeentuiotukinormin tai vdhimmdisel[kkeen tasolle asetettu
k6yhyysraja edustaa absoluuttista koyhyyskisitettd perusteiltaan (kalori-
taulukot, ruokakorilaskelmat ym.) ja suhteellisen koyhyyden kdsitettd
normatiivisuudessaan. Raja heijastaa poliittista niikemystd siitd, mikii yh-
teiskunnassa on ndhtdvd kohtuullisena vdhimmdistasona (Heikkilii 1990,
l6-17). Vaikka absoluuttista koyhyyskiisitettii ja sen modernia varianttia,
vdhimmdistarvekiisitettd on viime vuosikymmenen aikana kritisoitu, eri-
laisia vdhimmiiistoimeentulon mittareita on yleisesti sovellettu myds suo-
malaisissa tutkimuksissa (Sailas 1987, Paananen 1988, Heikkilii 1990, Sa-
lavuo & Ritakallio 1986).
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Suhteellisella kdyhyydelki tarkoitetaan sitd, ettii k6yhyyttii tarkastellaan
suhteessa yhteiskunnan tai yhteison yleiseen varallisuuteen tai hyodykkei-
den ja palvelusten kokonaisjakaumaan yhteiskunnassa. Koyhiksi mddri-
teiliiiin ne, joiden katsotaan jziiivzin liian kauas yhteiskunnan keskimd[rdi-
seste tai yleisestd tulotasosta (vrt. Townsend 1979,31). Suhteellinen ktly-
hyysraja on siten jatkuvasti riippuvainen vdeston tuioista ja tulonjaosta.

Tyypillinen suhteellisen koyhyyden mddrittelytapa on liittdd raja alim-
paan tuloviidennekseen tai desiiliin. Toinen yleisesti sovellettu tapa rajan
mdirityksessd on asettaa se 40 tai 50 prosenttiin vdeston keskimddrlisestd
tulosta tai mediaanitulosta 37. Monissa suomalaisissa koyhyystutkimuk-
sissa on kdytetty OECD:n suosituksen mukaista 50 prosenttia kotitaiouk-
sien kulutusyksikkoii kohti lasketuista nettotuioista (mm. Uusitalo 1989;
Tuomikoski 1989, Heikkile 1990).

Varallisuus

Toistuvasti on esitetty kritiikkizi siitd, ettd taloudellista hyvinvointia ei tu-
lisi mitata yksinomaan tulomuuttujilla, vaan kattavan taloudellisen tar-
kastelun tuiisi kiisittiid sekd tulot ettd varallisuus. Potentiaalista kulutus-
kykyii luo myris kertynyt varallisuus. Taloudeilisen hyvinvoinnin stan-
dardimittarit koostuvat yleensd vain tulomuuttujista 38. Koyhyydestzi ja
toimeentulon muutoksista saatava kuva saattaa oila koko lailla toinen
riippuen siitd, katsotaanko toimeentulon perustuvan pelkiistzirin tuloihin,
vai tulojen lisiiksi myos eri muodossa olevaan varallisuuteen, kuten
Richard Burkhauserin ja James Wilkinsonin (1983, 656) tutkimus eldk-
keelle siirtymisen vaikutuksista osoitti.

Varallisuutta toisin kuin tuloja ei esimerkiksi pohjoismaisissa hyvinvoin-
tianalyyseissd ole luettu hyvinvoinnin osatekijtiihin. Tutkimuksissa ei si-
ten ole ollut tarvetta problematisoida varallisuuden merkitystd ja mittaa-
mista. Ndin ollen ei ole pohdittu ongelmia, joita varallisuuden kdyttoon
hyvinvointiresurssina liittyy. Ei ole liioin empiiriste tietoa siitd, miild ta-
valla varallisuus vaikuttaa hyvinvoinnin kokemiseen. Varallisuuteen liite-
tddn luonnollisesti positiivisia merkityksid, mutta joissakin tapauksissa ne
voivat olla myds negatiivisia. Varallisuuden jdrjestelyt ovat oleellinen, ei-
vdtkd aina ongelmaton osa kuolemantapausta ja ne voivat muodostua
jopa stressid lisddviksi tekijoiksi.
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Leskitutkimuksissa ei ole pohdittu varallisuuden hyvinvointimerkitystd,
joten niistd ei saada tukea hypoteesien muodostamiselle.

Se, ettei tutkimuksissa ole kdsitelty varallisuutta taloudellisena resurssina
tdmdnsuuntaisista ehdotuksista huolimatta, johtunee osaksi siitd, ettd luo-
tettavan ja vertailukelpoisen tiedon saaminen varailisuudesta on huomat-
tavasti hankalampaa kuin tulojen selvittdminen. Mittarin kehittdminen
varailisuuden taioudellisen merkityksen arvioimiseksi on niin ikiiiin ongel-
mallisempaa kuin vastaavan tulomittarin laatiminen (vrt. tulojen tarkas-
telu edelli). Syynii siihen, ettei varaliisuuteen taloudellista hyvinvointia
ja koyhyyttd tutkittaessa ole kiinnitetty paljoakaan huomiota, lienee lisdk-
si se, ettei varallisuus asuntovaraliisuutta lukuun ottamatta suurimmalla
osalla vdestod o1e merkittdvdd.

Huomattavimman varallisuuserdn, asuntovarallisuuden taloudellinen
merkitys on problemaattinen. Omistusasumisen vaikutus taloudelliseen
toimeentuloon kulutuskykyii lisddv:in:i tekijzind on pyritty ottamaan huo-
mioon mldrittelemdlld omistusasumisesta koituva asumisetu. Tdti on so-

vellettu sekd tilastollisissa tarkasteiuissa ette tutkimuksissa, mutta on
huomattava, ettd se on puhtaasti laskennallinen suure. Tdllaisten lasken-
nallisten erien kdyttdmisessd on sekd periaatteellisia ettd kdytdnnon on-
gelmia 38 (ks. myos viite 7e).

Taloudeilisen merkityksen ohella omistusasumisella on luonnollisesti tur-
vallisuutta lisiiiivii arvonsa: muihin asumismuotoihin verrattuna omis-
tusasuminen antaa asumisturvaa. Puolison kuolemasta johtuvassa, tur-
vattomuutta synnyttevessi eldmdntilanteessa omistusasumisen tiilki lunk-
tiolla on erityinen merkityksensd 3e.

Varallisuudella on eittiimdttd hyvinvointimerkityksid, joiden tutkimiseen
liittyy kuitenkin m[drittelyongelmia ja kdytiinnon vaikeuksia. Pliillim-
miiisiii kysymyksiii ovat, mistd kaikista eristii varallisuus koostuu ja miten
eri varallisuuserien taloudellinen arvo md.d,rdytyy. Niiistii jziikimmiiinen
kysymys on ongelmallisempi. Voidaan sopia siitd, mitd varallisuuseril
kulloinkin otetaan tarkastelun piiriin, mutta varallisuuden taloudellisen
arvon mittaaminen on huomattavan vaikeaa. Niiitii kysymyksiii kiisitel-
tiifin varailisuutta koskevissa empiirisissd tarkasteluissa.

Edellii kitsiteityjen henkilon sosioekonomista asemaa mddrddvien kompo-
nenttien, koulutuksen, ammattiaseman ja tulojen merkitystd tutkijat ovat
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painottaneet eri tavoin. Mitiiiin yhteistii mittaria ndiden ja varallisuuden
vaikutusten tutkimiseksi tuskin on mahdollista muodostaa. Osatekijoiden
painotusongelmien takia on vaikea mddritellii henkiltin sosioekonomista
asemaa esimerkiksi silloin, kun henkilon koulutustaso ja ammatillinen sta-
tus ovat korkeat ja tulot pienet tai pdinvastoin. Muutosta tutkittaessa
jouduttaisiin lisiiksi ratkaisemaan, mitd merkitsee esimerkiksi se, ettd les-

keksi jiidneen henkilon koulutustaso jatkokoulutuksen johdosta paranee ja

tulot puolison kuoleman johdosta pienenevdt. On vaikea arvioida, merkit-
seeko se henkilon sosioekonomisen aseman paranemista ja taloudellisten
resurssien lisddntymistd vai niiden vihenemist[.

Sosioekonomisen aseman mittarin laatiminen eri tekijoitii painottamalla ei

siten ole mahdollista. Kuten Amartya Sen (1987, 33) on huomauttanut,
eri komponenttien tarkastelulla ei oie yhtddn vdhempdd mielenkiintoa
kuin kokonaistilanteen arvioinniila. Jos esimerkiksi vdeston ravitsemusta-
so on parantunut ja asumistaso huonontunut, tdlld tiedolla on sindnsd
mielenkiintoa, vaikkei voidakaan ratkaista sitd, onko se merkinnyt elinta-
son nousua vai laskua.

Sosiaaliset suhteet ia sosiaalinen tuki

Edellii k2tsiteltyjen aineellisten voimavarojen ohella yksiloillii on kdytos-
sddn myos muita resursseja, joiden on havaittu auttavan vaikeasta eld-
mdntilanteesta selviytymisessd. Tiillaisia resursseja ovat ennen muuta so-

siaaliset suhteet, joista tutkimuksissa puhutaan sosiaalisen verkoston (so-

cial network) ja sosiaalisen tuen (social support) kdsittein.

Sosiaalisia verkostoja ja tukea kdsittelevd tutkimus on herdttdnyt suurta
kiinnostusta parin viime vuosikymmenen aikana. Kiinnostuksen laajuus
kiiy Sheldon Cohenin ja Leonard Symen (1985, 3) mukaan ilmi siitd, ettd
aihetta on kdsitelty antropologian, arkkitehtuurin, ympdristosuunnittelun,
epidemioiogian, gerontologian, terveyskasvatuksen ja -suunnittelun, psy-
kologian, sosiaalityon sekd sosiologian piirissd. Kiinnostusta sosiaalisten
verkostojen ja sosiaalisen tuen merkityksiin on ollut viime vuosina havait-
tavissa my6s suomalaisessa terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksessa
(esim. Kumpusalo 1988 ja Goth6ni 1990, l99l).

Sosiaalisilla verkostoilla ja sosiaalisella tuella on havaittu positiivinen elii-
mdnmuutoksiin sopeutumista edistdvii, jopa terveytte ja eliimiiii ylliipitii-
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vd rooli, kuten Lisa Berkmanin ja Lester Breslow'n (1983, ll4-116, 218)
laaja seurantatutkimus osoitti 40. Sosiaalisten suhteiden ja saadun tuen
positiivisesta vaikutuksesta sopeutumiseen on ndyttod myos leskitutki-
muksissa, joista yhteni esimerkkind on Margaret Dimondin tyoryhmdn
(1987, 601) tutkimus. Vastaavasti kontaktien vdhdisyyden tai niiden
heikkenemisen eidmdnmuutosten yhteydessd on arvioitu yieensd heikentd-
vdn muutoksiin sopeutumista.

Tutkimusten antama kuva sosiaalisista verkostoista ja niiden merkitykses-
td ei kuitenkaan ole tiysin yksiseiitteinen. Sosiaalisen verkoston koon ja
sopeutumisen vdlinen yhteys ei ole vdlttdmdttd lineaarinen, siild suhteiden
suuri mdird ei aina ennusta hyvdd sopeutumista. Ann Bowlingin ja Ann
Cartwrightin (1982, 170) tutkimuksessa lesket, joilla oli vain yksi tai kaksi
tukea antavaa llheistd henkiloA, olivat sopeutuneet ieskeyteen paremmin
kuin useamman ystaven maininneet lesket. Samoin Margaret Dimondin
ym. (1987, 599-604) tutkimuksen mukaan henkiloiden liiheisyydelld, kes-
kinziisellii luottamuksella, avunannolla jne. oii enemmdn vaikutusta so-
peutumisen onnistumiseen kuin sosiaalisen verkoston kooila, joskin myos
silld todettiin positiivinen vaikutus lopputulokseen. Monet tutkijat Karen
Connerin ym. (1979, 116) tapaan ldhtevdtkin siitd, ettd sosiaaiisen kans-
sakdymisen laatu pikemminkin kuin mddrd on ratkaisevaa esimerkiksi
vanhenemiseen ja vanhuuteen sopeutumisessa.

Tutkimuksissa on mitattu sosiaalista kanssak[ymistd yleensd kahdella eri
tavalla. Tutkijat ovat selvittdneet tapaamisten frekvenssid tai ovat laske-
neet henkil6iden mddrdd sosiaaiisessa verkostossa ilman, ettd on otettu
huomioon verkostoon kuuluvien henkiltiiden kanssakdymisen frekvensse-
jit. Niiiden mddrlllisten suureiden ohella tutkimuksissa on sittemmin kiin-
nitetty yhd enemmdn huomiota kanssakdymisen sisiiltoon ja laadullisiin
ominaisuuksiin. Kanssakdymisen laatua voidaan mitata erilaisilla mitta-
reilla, kuten tekemisen sisiillollii, sen vaihtelevuudeila, tunteiden voimak-
kuudella, toisinaan myos kanssakdymisen intensiteetillii ja henkilbkohtai
sella kdsitykselld kanssakdymisestd.

Pelkiistiiiin kvantitatiivisesti tarkastelien kyse on jatkumosta, jonka toises-
sa ddripdissl on laaja l[heisten ja ystdvien verkosto ja lukuisat kontaktit
sek6 toisessa iiiiripiiiissii tdydellinen eristeytyminen ja yksiniiisyys. Suhtei-
den tdydellinen puuttuminen tai niiden vdhdisyys ei vdlttiimdttii kuiten-
kaan johda yksinziisyyden kokemiseen. On erotettava kdsitteet yksinelii-
minen, yksinolo ja yksiniiisyys toisistaan. Fyysinen yksin jiiiiminen puoli-
son kuoleman jdlkeen on tyypillistii iiikkiiiden leskien eldmdntilanteessa,
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mikl ei velttemette merkitse yksinoloa, jos henkilollii on tiiviit kontaktit
ldheisiin.

Yksineldminen ja yksinolo eroavat yksineiisyydestd, joka on aina koke-
musperdinen asia. Henkiio voi kokea yksindisyyttl sekd perheen kanssa
ette yksin asuessaan. Fyysinen yksineldminen lienee kuitenkin suurempi
riski iiikkriiden henkiloiden kokemalle yksindisyydelle kuin perheen kans-
sa asuminen.

YksinAisyyttd tutkineiden Letitia Peplaun ja Daniel Perlmanin (1982, 3-'l)
mukaan yksindisyyden mddriteimid on monia. Mddritelmissd on havaitta-
vissa kolme yhteistd yksindisyyttei kuvaavaa piirrettd: l) yksindisyys joh-
tuu henkilon sosiaalisissa suhteissa havaituista puutteista, 2) yksindisyys
on subjektiivinen kokemus ja 3) kokemuksena yksindisyys on epdmiellyt-
tiivii ja tuskainen. Koska yksindisyys on tunneilmio, sitd voidaan tutkia
vain subjektin kokemusten perusteella. Yksineldmistd ja yksinoloa, kuten
sosiaalisten verkostojen olemassaoloa yleensdkin, voidaan tutkia myos ob-
jektiivisin havainnoin.

Sosiaalisen tuen klsitteesti

Viimeaikaisissa sosiaalista tukea koskevissa tutkimuksissa on kiinnitetty
huomiota tuen mddritteiyyn, mittaamiseen ja yleensdkin niihin oletuksiin,
jotka ovat saatujen tulosten taustalla. Erityisesti on painotettu sitd, ettd
vaikka sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki eivdt ole toisistaan irrallisia
ilmioitd, kdsitteellisesti ja myos empiirisesti kyse on eri asioista. Se ettd on
oiemassa sosiaalinen verkosto. on yleensd ensimmdinen askel tuen saami-
seen. Kuten Leonard Pearlin ym. (1981, 340) toteavat, tuen saaminen
riippuu lopulta suhteiden laadusta verkostossa.

Sosiaalisen tuen kesitteen mdiirittelysszi ja mittaamisessa on huomattavaa
vaihtelua ja myos epdjohdonmukaisuutta. On kritisoitu sit6, ette monet
sosiaalisen verkoston tutkijat ovat tutkineet suhteiden kvantiteettia pi-
kemminkin kuin kvaliteettia. Kuten Russell Ward (1985, 56-57) huo-
mauttaa, sosiaalinen tuki nekyy pikemminkin tarpeiden todellisessa tyy-
dytyksessd. Koetulla tuen riittdvyydelld on hSnen mukaansa merkittdvd
yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin sosiaalisten siteiden mddrdn ja frek-
venssin ollessa suhteellisen merkityksettomiii. Vaikeutena on se, etta kva-
liteettien tutkiminen on yieisesti ongelmallisempaa kuin kvantiteettien tut-
kiminen.
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Sosiaalisen tuen mddritelmid on lukuisia. Yksi laajimmin siteeratuista on
Sidney Cobbin (1976,300 ja 1982, 189) mddritelmd. Sen mukaan sosiaali-
nen tuki voidaan ymmdrtld henkiioiden vdlisend informaationa, joka tar-
joaa:

emotionaaiista tukea (emotional support), mikd saa henkil6n usko-
maan, ettd hdnestd vdlitetddn ja hdntzi rakastetaan
arvostuksen antamaa tukea (esteem support), mikd saa henkilon us-
komaan, ettd hdntd arvostetaan ja kunnioitetaan
verkoston tarjoamaa tukea (network support), mikd saa henkilon us-
komaan, ettd hdn kuuluu kommunikoinnin piiriin, joka kzisittdd mo-
lemminpuolisia velvoitteita ja ymmdrtdmystd.

Sosiaalisella tuella tarkoitetaan liihinnzi tukea antavia ihmissuhteita. Saa-
tu sosiaalinen tuki tulee ilmi sekri kiiyttZiytymisessd ettd kokemuksissa.
Tuki viittaa siihen, missd mddrin yksilot havaitsevat merkittdvien ldheis-
ten ihmisten ilmaisevan positiivista huomiota, kannustusta, tunteitaan ja
huolenpitoa erilaisissa avun tarpeissa. Sosiaalisella tueila on henkiloiden
vdlisessd kanssakdymisessd myonteinen merkitys, vaikka toisinaan puhu-
taan myos negatiivisesta tuesta viitaten tiilloin kanssakdymisen johtamiin
negatiivisiin kokemuksiin ja vaikutuksiin (vrt. Gothoni, 1991,57).

On monentyyppistii apua, jota voidaan antaa tai saada sosiaalisessa
kanssakdymisessd. Sidney Cobb (1982, 189-l9l) jakaa tuen neljddn kate-
goriaan, josta ensimmdinen ja tdrkein on edellzi mainittu sosiaalinen tuki.
Sen lisiiksi on instrumentaalinen tai neuvoa antava tuki, koimas on toi-
minnallinen tai aktiivinen tuki eii liihinnzi hoivatyo ja neijzis sekd tavaroi-
den etti palvelusten muodossa oleva materiaalinen apu. Cobb painottaa
sitd, ettd kaikkiin niiihin voi liittyii my<is sosiaalista tukea, eli huolenpitoa
ja vzilittzimistzi.

Sosiaalisessa kanssakdymisessd vdiittyvdd tukea on luokiteltu monin eri
tavoin. Esimerkiksi izikkiiiden ihmisten tukiverkoston tutkimuksissa on
erotettu instrumentaalinen ja ekspressiivinen apu toisistaan, tai kuten
Ward (1985, 56) Thoitsiin viitaten rinnastaa tdmdn erottelun instrumen-
taalisen ja sosioemotionaalisen avun erottamiseen toisistaan (ks. myos
O'Bryant & Morgan 1990, 391). Useimmat tuen muodot voidaan helposti
luokitella kolmeen peruskategoriaan: emotionaaliseen, informatiiviseen ja
aineelliseen tai instrumentaaliseen tukeen (esim. Schultz & Rau 1985,
140; Goth6ni 1991, 57). Neille erotteluilla tai teoreettisesti johdetuilla luo-
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kitteluilla on merkitystd, kun oletetaan, ettd erilaisilla avun ja tuen muo-
doilla on oma riippumaton vaikutuksensa yksilon hyvinvointiin.

On pidetty tdrkednd erottaa toisistaan seki kdsitteeilisesti etta operatio-
naalisesti saatavilla oleva sosiaalinen tuki ja sen kiiytto. Lisa Berkman
(1985, 255) huomauttaa, ette on ennen muuta empiirinen kysymys, anta-
vatko verkostot sosiaalista tukea vai eivdt. Ystdr,yyttii koskevassa ana-

lyysissddn Cari Cohen ja Henry Rajkowski (1982, 264) toteavat niin
ikddn, ettei esimerkiksi pidit olettaa ystevyyden edellyttdvdn kykyzi tarjo-
ta konkreettista materiaalista apua. Vastaavasti ystavien puute ei vdlttd-
mdttd merkitse sitd, ettei mitddn apua ole saatavilla.

Elaine Wethingtonin ja Ronald Kesslerin (1986, 78) tutkimus sosiaaiisesta

tuesta puolestaan osoitti, ette jo tietoisuudella tuen olemassaolosta ja sen

mahdollisesta saatavuudesta on enemmdn merkitystd ennustettaessa
stressaaviin elamdntapahtumiin sopeutumista kuin saaduila tuella. Tutki-
jat tulivat siihen johtopddtokseen, ette kasitys tuen saatavuudesta vaikut-
taa sopeutumiseen suoraan muokkaamalla tilannearvioita. Tieto siitd,
ette tukea on saatavissa, voi siten oila tdrke[ yksilon hyvinvoinnille.

Tutkimuksissa onkin kziytetty usein epdsuoria indikaattoreita sosiaalisen

tuen saatavuudelle, kuten sosiaalisten verkostojen struktuurisia
mittareita al esimerkiksi verkoston kokoa ja suhteiden frekvenssid. Niimd
voivat oila ainoastaan epdsuoria sosiaalisen tuen saatavuuden tai funk-
tioiden indikaattoreita (Cohen & Wills 1985, 315). Tiillaisiin epdsuoriin
mittareihin perustui muun muassa Cathy Sherbournen (1988, 1395) tutki-
mus sosiaalisesta tuesta ja sen yhteydestd mielenterveyspalvelujen kdyt-
toon stressaavissa eldmdntapahtumissa a2. Funktionaaliset mittarit ku-
vaavat suoraan sitd, miss[ mAdrin suhteet voivat palvella tiettyjii funk-
tioita erilaisen tuen antamisessa (Cohen & Wills 1985,315; ks. myos
Ward 1985, 56).

Tukiverkostot koostuvat joukosta eri ryhmiin lukeutuvia henkiloitii - puo-
lisot, lapset, sukuiaiset, ystdv[t ja naapurit - joiden funktiot ja merkitys
tuen antajina vaihtelevat. Lapset dominoivat tyypillisesti iiikkiiiden ihmis-
ten tukiverkostoa. Joidenkin tutkimusten mukaan 80-90 prosenttia iiik-
kiiistii henkiloistii saavat tarvitsemansa hoivan ja tuen perhepiiriin kuulu-
vilta henkiloiltzi (Coe ym. 1984, 396). Vanhuuteen liittyvissd eldmdnmuu-
toksissa mielenkiinto kohdistuukin yleense sukupolvien viiliseen tukeen.
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Sosiaalisen tuen merkityksestl stressaavissa ellminmuutoksissa

Tutkijoiden kiinnostus sosiaalisen tuen rooliin terveyden sdilymisessd ja
sairauksien etiologiassa on oilut parin viime vuosikymmenen aikana huo-
mattavaa. Ennen 1970-luvun alkua epidemiologisessa kirjallisuudessa oli
tuskin julkaistu mitddn sosiaalisia verkostoja ja sosiaalista tukea koskevis-
ta teemoista. sittemmin iukuisat tutkimukset ovat vahvistaneet henkilon
fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaaiisen tuen vdlisen yhteyden
(esim. Lin ym. 1986; Cohen & Wills 1985; Cohen & Syme 1985; Cobb
te1 6).

Edellzi mainittu Berkmanin ja Breslow'n (1983, tl4, Zt6-Zl8) tutkimus
vahvisti osaltaan sen, ettd sosiaalisen tuen avulia henkilo, jolla on va!
keuksia, ei kdrsi siini mddrin kuin eristetympi henkilo. Tdmri niin sanot-
tu Alameda-tutkimus 40 osoitti, ette laheisten ihmisten avulla eldmdstd
seividd hengissd vdhdn pitempddn. on iimeistd, ettd sosiaaliset verkostot
auttavat selviytymddn erilaisista eldmdn kolhuista, oli sitten kyse sosiaali-
sen ympdriston tapahtumista tai jo puhjenneesta sairaudesta.

Sosiaalisten verkostojen ja sosiaaiisen tuen merkitystd on niin ikddn tut-
kittu vanhenemiseen ja vanhuuden eldmdnmuutoksiin ja sopeutumiseen
liittyen. Gerontologiset tutkimukset sisdltdvdt runsaasti tietoa sosiaalisen
tuen merkityksestd eldmdnkaaren tesse vaiheessa. Kuvaavaa nziille tutki-
muksille on sosiaalisten suhteiden merkityksen korostaminen iiikkriiden
henkiloiden terveydessd ja hyvinvoinnissa yleensri (esim. Cobb 1982, 193;
cohen, Teresi & Holmes 1985 ja coe ym. 1984). Katsauksessaan idkkrii-
den ihmisten subjektiivista hlvinvointia koskeviin tutkimuksiin Reed
Larson (1978) toteaa niin ikddn, ettd hyvinvoinnin voimakkaita korrelaat-
teja eri ikdvaiheissa ovat terveys, sosioekonomiset tekijet ja sosiaalinen
kanssakdyminen.

Suhteet aviopuolisoon, lapsiin ja muihin l[heisiin muodostavat suojaver-
kon, jonka tehtriviind on turvata yksilolle sekd emotionaalista ettii kziy-
tdnnon tukea. Nziistd siteistd erityisesti aviosuhteen rooii leskeksi jdzimisen
kriisissii on ongelmallinen. Luvussa 1.2 viitattiin tutkimushavaintoihin,
joiden mukaan avioiiitto toimii suojatekijzinii erilaisissa stressaavissa eld-
mdntilanteissa. Myos Leonard Pearlin ja Joyce Johnson (1977,714) rut-
kiessaan siviiliszizidyn ja erilaisten el6mdnahdinkojen ja depression vdlisid
yhteyksid havaitsivat, ettd avioliitto voi toimia suojatekijdnd ulkopuolis-
ten uhkien haitallisille vaikutuksille. Avioliitto ei ehkdise taloudellisia ja
sosiaalisia ongelmia, mutta se voi auttaa ihmisiii torjumaan psykologiset
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uhat, joita sellaiset ongelmat synnyttevet. Avioliiton suojaavan merkityk-
sen totesi aikanaan jo Emiie Durkheim (1985, 212-213) tutkiessaan sivii-
liszizidyn ja itsemurha-alttiuden vdlistd yhteytte.

Avioiiiton pdiittyminen puolison kuolemaan katkaisee tdrkeimmdn tukea
antavan siteen ja poistaa avioliiton mahdollisen suojatekijdn. Puoiison
kuoiema heijastuu muutoksena myos lesken muihin suhteisiin, niin per-

he-, ystdlyys- kuin sukulaisuussuhteisiinkin. Itse asiassa monet eldmdn-
muutokset, kuten avioero, eldkkeelle siirtyminen ja asuinpaikan vaihdos
heikentdvdt sosiaalisia siteitd, jopa katkaisevat ne tai vaikuttavat niihin
muutoin haitallisesti. Tiimii pdtee mitd suurimmassa mddrin leskeksi jdd-

miseen, stressitapahtumaan, jossa nimenomaan suhteen katkeaminen ja
sosiaalisen verkoston hajoaminen on oleeilinen osa tapahtumaa ja itse

stressid. Tdtd problematiikkaa pohdittaessa on todettu, ette stressi ja tuki
eivdt ole kdsitteellisesti eivdtkd operationaalisesti toisistaan riippumatto-
mia muuttujia.

Tdltd kannalta arvioiden sosiaaliset suhteet tai pikemminkin niiden puut-
tuminen liittyessddn kiintedsti stressitapahtumaan voivat pohjimmiltaan
olla myos stressid aiheuttavia. On mahdoilista, ettd sosiaalisten siteiden ja

sosiaalisen tuen hyvin aihaisella tasolia deprivaatio on kyllin voimakas
toimiakseen osaltaan stressid lisddvdnd tekijdr,d.

Lisa Berkmanin (1985, 255) mukaan sosiaalisia verkostoja ja sosiaaiista
tukea voidaan siten tarkastella kahdesta ndkokulmasta, joista toisessa ne

n?ihdiiiin stressitekijoiksi ja toisessa ymmdrretddn jonkinlaisiksi puskureik-
si tai suojatekijoiksi (buffers) stressid vastaan. Hdnen mukaansa se, pide-
tiiiinko sosiaalisia verkostoja ja sosiaalista tukea puskureina vai stressite-
kijoinii riippuu paitsi mailin rakentamisesta ja tiiastollisista testeista,
myos sosiaalisten verkostojen ja tuen kdsitteiden muodostuksesta ja mit-
taamisesta 43.

Vaikka on esitetty arvioita siitd, ett2i sosiaaliset verkostot voivat toisaalta
olla stressin ja konfliktin ldhteitd, on vain vdhdn niiyttdii niiden negatiivi-
sesta vaikutuksesta esimerkiksi taudin oireiden ilmenemisenii (Cohen &
Wills 1985, 350-351). Myos Aaron Antonovsky (1982, 103 ll4-115) poh-
tiessaan kysymystd sosiaalisista siteistd toisaalta stressitekijoind ja toisaal-
ta vastustusresursseina esitti aikaisempiin tutkimushavaintoihin tukeu-
tuen ndkemyksenddn sen, ettd sosiaalisilla siteilld, ei ainoastaan niiden
puuttumiseila, on merkityst5. Sosiaaliset siteet kuuluvat hdnen kehittZi-
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mdssddn salutogeneesisessi mallissa yleisiin yastustusresursseihin, jotka
ehkdisevdt jdnnitystzi (tension) muodostumasta stressiksi.

Sosiaalisen verkoston ja terveydentiian yhteyksiii koskevien tutkimusten
ydinkysymyksid viime vuosikymmeneild on niin ikddn ollut se, onko tuki-
verkolla suora, riippumaton vaikutuksensa terveyteen vai ei. Positiivinen
korrelaatio sosiaalisen tuen ja terveydentilan indikaattoreiden vdiilld voi
syntyd kahden erilaisen vaikutussuhteen seurauksena. Toinen malleista
ldhtee oletuksesta, ettd sosiaalisilla resursseilla on hyodyllisizi vaikutuksia
riippumatta siitd, onko stressid olemassa vai ei. Tdtd kutsutaan pddvaiku-
tusmalliksi (main-effect model) tai suoran vaikutuksen malliksi, koska
vaikutussuhteen ei oleteta liittyvzin stressin ja sosiaalisen tuen vdliseen
suhteeseen (Cohen & Wills 1985, 310). Tiimd suora vaikutushypoteesi
vdittdd, etta tuki edistdd terveytte ja hyvinvointia stressin rasosra riippu-
matta. Vastakohtana suoran vaikutuksen mallille on esitetty puskurimalli
tai -hypoteesi (butfering model), jonka mukaan sosiaalisella tuella on hyo-
dyllisizi vaikutuksia stressin vallitessa, koska se suojaa ihmisizi stressin pa-
togeenisiltd vaikutuksilta.

Carl Cohenin tutkimusryhmdn (1985, ,178 ) mukaan sosiaaiisrlla tukiver-
kostoilla on suora riippumaton vaikutuksensa terveydentilaan ja hyvin-
vointiin, mutta ne vdhentdvdt myos oireita ehkdisemdlld lisddntyneen
stressin vaikutuksia. Niin ikiiiin Sheldon Cohen ja Thomas Wills (19g5,
353) toteavat laajassa sosiaalista tukea kdsittelevdssd analyysissddn, ettei
o1e aiheellista esittdd kysymystd, kumpi malleista on oikea, silld molem-
mat mallit liszizivzit ymmdrtdmystd sosiaaiisen tuen ja terveyden vdlisesta
suhteesta.

Terveydentila

Eldmdnmuutostapahtumien yhteyttd fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen
ja terveyspalvelusten keyttoon on tutkittu laajasti stressiteoreettisesta vii-
tekehyksest[ kiisin (esim. Wan 1982; Antonovsky 1982; Dohrenwend &
Dohrenwend 1974; Rozzini ym. 1988). Tutkimukset ovat pldsddntoisesti
tukeneet hypoteesia stressaavien eliimdntapahtumien negatiivisista tervey-
dellisistii vaikutuksista, kuten leskitutkimuksia koskevassa katsauksessa
voitiin myos todera 44. Miten vakavia ja pitkaaikaisia ndmd vaikutukset
ovat, on jossain mddrin kiistanalaista. Kyse voi olla myos tilapdisestd ter-
veyden heikkenemisestd.
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Stressin terveydellisid vaikutuksia ei juuri ole tarkasteltu kokonaisvaltais-

ten mallien avulla. Harvoihin poikkeuksiin kuuluu Aaron Antonovskyn
(1982,184-185) kehittiimii malli as, jossa hdn on esittdnyt systeemianalyy-

siin perustuvan ndkemyksensd stressin ja sairauksien vdlisestd yhteydestd'

Mallissa ihminen ndhdiiiin avoimena systeemind, joka on vuorovaikutuk-
sessa ympdristtinsd kanssa. Ympdristtissd on suuri mddrd stressoreita,
joita yksilti ja hdnen elimistonsd pyrkivdt vdlttdmddn ja taistelemaan niitd
vastaan.

Aaron Antonovsky (1982, 103) nimittiizi yleisiksi vastustusresursseiksi

(generalized resistance resources, GRR) niitd ominaisuuksia, jotka ovat

tehokkaita tdssd vilttdmisen ja taistelun prosessissa. Resurssien vaiikoima

on laaja. Niihin sisdltyy fyysisid, biokemiallisia, materiaalisia, kognitiivisia
ja emotionaalisia ominaisuuksia sekd arvostuksiin ja asenteisiin, henkiloi-

den vdlisiin suhteisiin ja makrososiokulttuuriin liittyvia tekijoitzi.

Terveyden ja stressaavien eldmdntapahtumien vdlisten yhteyksien ja vat-

kutussuhteiden tutkiminen on problemaattista sen tdhden, ettd hyvdn ter-

veyden oietetaan toimivan vastustusresurssina tai suojatekijdnzi kriisitilan-

teessa samalla, kun stressitapahtuma uhkaa terveytte. Tutkimuksessa tu-

lisi kyetii analysoimaan vaikutussuhteiden suuntaa ja voimakkuutta sekd

ottamaan huomioon myos vdliin tulevien teki;oiden vaikutukset stressin ja

terveyden vdiiseen suhteeseen.

Terveydentilaa voidaan pitiiii ja tutkimuksissa on usein pidetty eldman-

muutokseen sopeutumisen indikaattorina 46'

Yksi stressaavien eldmdntapahtumien terveysvaikutuksia selvittdvien tut-

kimusten vaikeuksista on erottaa analyyttisesti sairauden prosesseja, jotka

liittyvat toisaalta normaaliin vanhenemiseen ja toisaalta taudin ilmenemi-

seen tai voimistumiseen stressaavien eldmdntapahtumien, kuten eldkkeelle

jiidmisen tai ldheisen kuoleman aiheuttaman surun seurauksena (ks. esim'

Minkler 1985, 201). Ongelmailisinta se on i2ikkiiimmdlli vdestiinosalla,
jolla yleensd jo on erilaisia idn mukanaan tuomia sairauksia ja niiden ai-

heuttamia toimintakyvyn rajoituksia.

Stressaavien elfimdntapahtumien ja -muutosten terveydellisid vaikutuksia

tutkiva suuntaus on saanut mytis arvostelua osakseen' Tutkijoiden kes-

kuudessa on epdilemittd ndkemyseroja stressaavien ellmdntapahtumien
roolista somaattisten ja psyykkisten vaivojen etiologiassa (Dohrenwend &
Dohrenwen d 1g74, 313-318). Niihin erilaisiin ndkemyksiin ja arviointei-
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hin ei tdssd ldhemmin puututa. Yleisend havaintona tutkimuksista todet-
takoon, ettd painopiste on ollut stressin sairautta edistdvien mekanismien
tutkimisessa. Nzikemykset ovat nykyisin painottumassa enemmdnkin sen-
suuntaiseen ajatukseen, ette stressi kuuluu ihmisen jokapdivdiseen eld-
md.dn, ja taito kiisitellii stressii on osa eldmdntaitoa. Antonovskyn (1982,
196) tapaan voisi kysyd, mitkii ovat ne tekijdt, jotka edistdvdt yksilon ter-
veyden siiilymistd tai hdnen siirtymistddn ease/dis-ease-jatkumolla ter-
veytte edustavaan suuntaan.

Terveys ja koettu hyvinvointi

Katsauksessaan iiikkziiden ihmisten subjektiivista hyvinvointia koskeviin
tutkimuksiin 30 vuoden ajalta Reed Larson (1978, 109, I l2) totesi hyvin-
voinnin olevan kaikkein voimakkaimmin yhteydessd juuri
terveydentilaan 47. Empiiristen tutkimusten mytihemmAt synteesit (esim.
Wright 1985, 173 ja Willits & Crider 1988, Sl72) tukevat Larsonin tul-
kintaa. Terveyden ja koetun hyvrnvoinnin vdlisestl riippuvuudesta on
saatu neyttozi myos suomalaisesta terveyden ja hyvinvoinnin problema-
tiikkaa selvittdvdstl tutkimuksesta. Antti Kariston (1984) mukaan huono
terveydentila vdlittyy selviisti ihmisten koettuun eldmdnlaatuun, aina hei-
ddn onneliisuuden kokemuksiinsa asti.

Merkillepantava havainto Larsonin (1978, 112) vertailuissa ja myos myo-
hemmin tehdyissd tutkimuksissa (esim. Baur & Okun 1983, 264) on ollut
se, ettd henkilokohtainen arvio terveydentilasta on monissa tutkimuksissa
osoittautunut parhaaksi yksittiiseksi osoittimeksi koetulle hyvinvoinnille.
Tutkimuksissa, joissa on kdytetty liiiikiirin tai sairaanhoitajan tekemii ar-
vioita terveydestd onnellisuuden tai eldmiiin tyytyvziisyyden selittdjind,
on piiiidytty alhaisempiin korrelaatioihin kuin kdytettdessd vastaajan
omaa arviota.

Terveydelld niiyttiiisi olevan suurempi merkitys idkkiiiden kuin nuorem-
pien henkiloiden kokemalle hyvinvoinnille, sillzi yhteys koetun terveyden
ja tyytyviiisyyden vlilillii on todettu heikommaksi keski-ikfiisten kuin idk-
kiiiden keskuudessa (esim. Willits & Crider 1988, Sl76). Laaja paneelitut-
kimus itse arvioidun terveyden ja tyytyviiisyyden vdlisestd suhteesta osoit-
ti samoin, ettd korrelaatiot voimistuivat tutkimusryhmdn ikddntyessd ja
tutkimuksen edetess[ (W an 1982, 27).
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Terveyden ja hyvinvoinnin vdlistd suhdetta tutkittaessa on idn ohella

kiinnitetty huomiota myos muihin tekijoihin. Terveydentilan on todettu
vaihtelevan muun muassa sukupuoien ja sosioekonomisen aseman mu-
kaan. Sosioekonomisen aseman ja terveyden viilillii on havaittu positiivi-

nen korrelaatio eli mite parempi yksilon sosioekonominen asema on, sitd
parempi on terveys (esim. Karisto 1984; Hay 1988, 1317). Toisaalta kuten
Willits ja Crider (1988, Sl76) tutkimuksessaan toteavat' ei ole ndyttod sii-

td, ettd terveydentila olisi tdrkedmpi hlvinvointitekijd huonotuloisille kuin
hyviituloisille. Tilastoilista ndyttod ei ole myoskddn siitd, ettd terveys olisi
tdrkedmpi hyvinvoinnin osoitin miehille kuin naisille.

Terveys, sairaus, toimintakykyisyys

Hyvinvointitutkimuksissa terveyttzi voidaan tarkastella sekd yksilo- ettd

yhteisiitason resurssina. Yhteiskunnallisena voimavarana terveytte arvioi-
daan yhteiskunnallisen hyodyilisyyden, ennen muuta tyokykyisyyden nd-

kokuimasta. Yksilotasolla hyvei terveys on voimavara, joka mahdollistaa
tydnteon, sosiaalisen kanssakdymisen, itsensd kehittdmisen jne. Terveys

resurssina merkitsee kykyii tarpeiden tyydytykseen ja hyvinvoinnin koke-

miseen. Terveyden problematiikkaa tarkastellaan seuraavassa yksilon nii-
kokulmasta. Keskeinen kysymys on, miten mitata yksilon tiiaa
terveys-/ sairausulottuvuudella niin, ettzi sen avulla voidaan arvioida ter-

veyttd suhteessa jokapdivdiseen eldmddn.

Maailman terveysjdrjeston mddritelmd terveydest6 "ei vain sairauden

puuttumisen a, vaan tdydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin tilana" on vaikeasti soveliettavissa tutkimustarkoituksiin, vaikka
sill5 eittiimdttzi on terveyspoliittista arvoa. Tiillaisiile positiivisille terveys-

kisityksille, jota WHO:n mddritelmd edustaa, on omainaista se, ettei ter-

veys ole peikdstddn sairauksien puuttumista, vaan sen sisdlto sindnsd on

positiivinen. Terveyteen sisdltly samoja elementtejd kuin hlvinvoinnin
laaja-alaiseen kdsitteeseen, sosiaalista aktiivisuutta, onnellisuutta, ela-

mddn tyytyviiisyyttd jne. Positiivisesta terveyden meerittelystd ovat ldh-

teneet monet psykologian, psykiatrian ja myos gerontologian alaan kuulu-
vat tutkimukset.

Terveyden negatiivinen tarkasteiutapa, sairauksien, vammojen ja toimin-
takyvyn rajoitusten ndkokulma, on monesti osoittautunut kdytdnnon tut-
kimukselle soveltuvaksi. Negatiivista terveyden tarkasteiua voidaan vaiot-
taa WHO:n (1980, 27-30) sairauden ja vamman kdsitteisiin pohjautuvalla
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ja niiden vaikutuksiin ja ilmenemismuotoihin perustuvalla luokitukselia
(kuvio 4). Ensimmdisen asteen vaikutus on vaurio (impairment), joka tar-
koittaa yksilon fyysisessd tai psyykkisessa rakenteessa tai yksittdisissd
elintoiminnoissa iimenevdd puutosta tai poikkeavuutta. vaurio on elimis-
ton tasolia ilmenevd taudin seuraus. Toisen asteen vaikutus on toimin-
nanvajavuus tai toiminnalliset rajoitukset (disability) eli vaurion aiheutta-
mat ongelmat sellaisten fyysisten ja psyykkisten toimintojen suorittamises-
sa, joita pidetdzin ihmisille normaaieina, kuten kommunikointi, itsestd
huolehtiminen, kehon hallinta. Kolmannen asteen vaikutus, sairaudesta
aiheutuva sosiaalinen haitta, vajaakuntoisuus (handicap), on kdsikirjassa
mddritelty ristiriitana yksilon kokonaissuorituskyvyn ja hdnen sosiaaiisen
asemansa ja hzinelle asetettujen odotusten viilillii.

SAIRAUS, _-_-VA U R I 0 ___-,T0 I M I N NA N 

-VAJAAK 

U NTO I S U U S,

VAJAVUUS -SOSIAALINEN 
HAITIAVAMMA

(osrnsr
or DISORDER)

(|[{PA|R[Isr) (osmlur) (HANDTcAP)

Kuvio 4. Sairauksien ja vammojen iimenemismuotojen luokitus
(wHo 1980,30)

Analysoidessaan wHo:n kdsitteitd vauriosta, toiminnan vajavuudesta ja
vajaakuntoisuudesta Aila JArvikoski kollegoineen (1988, 7-g) painottaa
siti, ettd nriden kdsitteiden vdliset suhteet eivdt ole suoraviivaisia, vaan
niihin vaikuttavat monet tekijdt, kuten kiisitys itsestd, sosiaalinen tuki,
asenteet. Sairaus voi aiheuttaa sosiaalista haittaa myos silloin, kun siihen
ei liity toiminnan vajavuutta, rajoituksia fyysisissd tai psyykkisissd toi-
minnoissa. Tdllainen on esimerkiksi ulkonrikod haittaava vaurio.

on myos ilmeistii, ettzi yksilon toimintakyky voi alentua mddrdaikaisesti
tai pysyvdsti, vaikka vauriotasoista "loyd6ste" ei havaittaisikaan. Jdrvi-



96

kosken ym. (1988, 10) sanoin esimerkiksi vaikea eliimdntilanne voi sitoa

yksilon voimavaroja niin, ettd hinen toimintakykyisyytensd alentuu olen-

naisesti, ellei hdn saa ulkopuolista apua ongelman kisittelyyn. Fyysisesti

tai psyykkisesti rasittavat eidmdntilanteet ja -tapahtumat voivat, paitsi

raloittaa tilapdisesti yksilon toimintakykyd, kdynnistdd sairausprosesseja,

joika voivar edetesseen johtaa pitkdaikaiseen tai pysyviidn vajaakuntoi-

suuteen.

WHO:n vajaakuntoisuuden kdsite vastaa varsin pitkiille Tapani Purolan
(1g11,21) mallin kdsitettd sairaudesta sosiaalisena tilana. Purolan sai-

rauden kdsitteessd on erotettavissa kolme ulottuvuutta tai ndkokulmaa'

Ensinndkin sairaus on psykofyysinen tila, elinten ja aistien toiminnallinen
hdirio, jota useimmiten tarkastellaan lidketieteellisen taudin ndkokuimas-

ta 48. Toiseksi sairaus on myos sosiaalinen tila, yksilon toimintakyvyn ja

sosiaalisten roolien vdlinen ristiriita, mikd vastaa WHO:n mallissa l6hin-

nd kolmannen asteen tilannetta. Kolmanneksi sairaus ilmenee Purolan

mukaan koettuna tiiana yksilon tietoisuudessa. Kdsitemalli on oliut luon-

teva ldhtokohta sairauksien tarkastelulle sosiaalitieteen tutkimuksessa,
jossa kiinnostuksen kohteena on yksilon arkieldmdssi selviytyminen, hd-

neen kohdistuvat ympdristtin vaatimukset ja eldmdntilanne kokonaisuu-

dessaan sekd yksiion kokemukset selviytymisestadn'

Kiiytettiinpii ldhtokohtana kumpaa mailia tahansa, pelkk[ sairauksien

seivittdminen ei riitd kuvaamaan niiden sosiaalisia vaikutuksia' Monet

sairaudet, kuten kohonnut verenpaine ja sokeritauti ovat sellaisia, etteivdt

ne merkittdviisti vaikeuta arkieldmd6. Lisiiksi monien sairauksien oireita
ja haittavaikutuksia usein lievitetiiiin ltiiike- ja muulla hoidolla' Vanhus-

vdeston terveydentilaa koskevien tutkimusten yleinen havainto onkin ollut
se, ette sairauksien lukuisuudesta huolimatta suuri osa idkkdistii pitiiii
terveyttean hyviinii tai vdhintddn kohtalaisena (Heikkinen ym' 1990' 1).

Osaan pitkdaikaissairauksista sopeudutaan, niitd pidetiiiin normaaliin

vanhenemiseen kuuluvina. Sairauksien kanssa opitaan eidmdin.

Erityisesti gerontologian ja kuntoutuksen piirissd toimintakyvyn kisite on

keskeinen. Tutkittaessa toimintakykyii pyritiiein Arpo Aromaan ym'

(1989, 357) mukaan saamaan kiisitys siitd, miten henkikj kokee suoriutu-

vansa ja miten hcin suoriutuu erilaisista toiminnoista ia teht(ivistti sekti

minkcilaisia seurauksia toimintavaiayuudet ia olosuhteet ovat hrinelle yhdes-

sri aiheuttaneet. Toimintakyky ja terveys liittyvet toisiinsa, mutta eivdt

ole toistensa synonyymejd. Aromaan ym. (1989, 356) mukaan hyvi ter-

veys on hyvzin toimintakyvyn keskeinen edellytys tai osatekijd, mutta ei
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kuitenkaan tiiysin sama asia kuin toimintakykyisyys. Sairauden asettamia
rajoituksia voidaan kompensoida ja yksilolle asetettuja vaatimuksia voi-
daan muuttaa, jolloin hdn voi sairaudestaan huolimatta olla monissa tai
kaikissa rooleissaan toimintakykyinen. Tiim2i toimintakykyisyyden ndko-
kulma liittyy ldheisesti terveyden tarkasteiuun sosiaalisena tilana.

Toimintakykyd samoin kuin terveyttzi voidaan tarkasteila moniulotteisena
kdsitteend. Toimintakykyyn on varsinkin gerontologian piiriin kuuluvissa
tutkimuksissa katsottu sisdltyvdn sekd fyysisen, psyykkisen ettd sosiaali-
sen selviytymisen, jotka yhdessd muodostavat kokonaistoimintakyvyn.
Toimintakykyisyyden eri dimensioista on tutkittu eniten fyysistci toiminta-
kykyci, jolla tarkoitetaan yleensii yksilon kykyii suoriutua tietyistd fysiolo-
gisista toiminnoista. Fyysisen toimintakykyisyyden operationalisointi on
tapahtunut erilaisten jokapdivdiseen eiffmddn liittyvien perustoimintojen,
kevyiden kotitoiden sekd energiantuottoon liittyvien ominaisuuksien, voi-
man, tehon, kestdvyyden, notkeuden, liikkuvuuden, koordinaation jne.
avulla (Jeirvikoski ym. 1988, l0). Fyysisti toimintakykyisyyttd on tutkit-
tu myos koetun terveyden, sairastavuuden, toiminnoista suoriutumisen ja
avuntarpeen perusteella 49.

Psyykkisen toimintakyvyn kdsitteen mddrittely on ongelmallinen. Isto
Ruoppilan ja Timo Suutaman (1990, 4l) mukaan varsinaista mddritel-
mdd ei tutkimuksissa ole yleensd esitetty, vaan sitd on tarkasteitu sisdlto-
jen ja arviointimenetelmien kautta. Psyykkiseen toimintakykyyn on
useimmiten sisdllytetty kognitiiviset toiminnot (havaitseminen, muisti, op-
piminen, ajattelu ja kielenkdyton taidot). Toisena keskeisend alueena kd-
sitteeseen on sisillytetty yksilon suhdetta itseen ja ulkomaailmaan kuvaa-
via tekijoitzi, kuten minikdsitys, itsearvostus, pystyvyyden ja eldmdnhal-
linnan kokeminen s0. Toisinaan psyykkisellii toimintakyvyll[ on viitattu
yksilon valmiuksiin organisoida ja kdynnistdd toimintaa vaikeissa ongel-
manratkaisua vaativissa tilanteissa, jolloin psyykkisen toimintakyvyn k6-
site ldhestyy edelld kdsiteltyd coping-kdsitetti (vrt. Lazarus & Folkman,
1984, 178). Tiismzillistii m2ilritteiyd psyykkiselle toimintakyvyile ei voida
esittdi.

Sosiaalinen toimintakyky,.ryys on niin ikliiin ongelmallinen kdsite (vrt. Jir-
vikoski ym. 1988, ll). Etenkin sosiaalitieteilijiit ja -gerontologit ovat oi-
leet kiinnostuneita terveyden sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviiste ulot-
tuvuudesta. Kykyi tehdii tyotZi on usein pidetty ydinkysymyksend, joten
on luonnollista, ettd tyokyvyttomyyden laajuutta kuvaavia osoittimia on
kdytetty sairauden sosiaalisen ulottuvuuden mittareina. Sairaus voi mer-

4 433895V
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kitii yksilolle sosiaalisen toimintakyvyn menetystd monessa muussakin
suhteessa, harrastuksista luopumista, sosiaalisten siteiden katkeamista
jne. (Karisto 1984, 73). Esimerkiksi Riitta-Liisa Heikkisen (1990, 50) tut-
kimuksessa sosiaalisen toimintakyr,yn kisite perustuu ndkemykseen, jossa

ihmissuhteiden sujuvuus ja sosiaalinen toiminnallinen aktiivisuus ndh-
diiiin erillisind sosiaalisen toimintakylyn osa-alueina s1.

Yksilon sosiaalista toimintakykyd tutkittaessa on kiinnitetty huomiota
paitsi ulkoisiin edeilytyksiin, yksilon sosiaaliseen asemaan, omaan eld-
mdnpiiriin ja siihen liittyviin sitoumuksiin, myos yksilon fyysisiin ja
psyykkisiin rajoituksiin, kuten huonontuneeseen liikuntakykyyn, sairauk-
sista johtuviin toiminnan vajavuuksiin, muistin huonontumiseen. Henki-
lon fyysinen ja psyykkinen toimintakyky voivat oila sosiaalisen toiminta-
kyvyn edellytyksiii. Tutkittaessa henkilon toimintakyvyn rajoitusten, ku-
ten liikkumisen esteiden ja huonontuneen muistin sosiaalisia seurauksia,
on kiinnitetty huomiota siihen, mitd vaikutusta ndilld rajoituksilla on tyo-
ja toimintakykyyn, kotiaskareiden tekemiseen ja ylipd2itddn avuntarpee-
seen.

Edellii tarkasteitu toimintakykyisyys voidaan ymmdrtdd myos itsendiseksi
sairaudesta riippumattomaksi ilmioksi, jolloin se liittyy positiiviseen ter-
veyskdsitykseen (vrt. Aromaa ym. 1989, 356). Vanhustutkimuksissa tema
kdy ilmi sosiaaiisen toimintakyryn operationalisoinneissa. Siihen on sisdl-
lytetty yleisiii hyvinvoinnin elementtejd, kuten sosiaaiiset suhteet, kontak-
tien mddrd, sosiaalinen aktiivisuus yleensd sI. Joissakin positiiviseen ter-
veyden kisitykseen perustuvissa tutkimuksissa terveyden kdsite on laajen-
tunut koskemaan kaikenlaista hyvinvointia. Esimerkiksi Jorge Segovian
ym. (1989, 762) tutkimuksessa terveydentilaa on mitattu paitsi erilaisin
terveyttd arvioivin kysymyksin myos onnellisuutta ja emotionaalista tilaa
sekd sukulaisten ja ldheisten ystdvien lukumddrdd mittaavilla indikaatto-
reilla. Terveyden kdsite on siten hdmdrtynyt kdsittdmddn liihes kaiken,
miti jossakin kulttuurissa voidaan pittiii yksilolle toivottavana.

Aaron Antonovsky (1982,68) varoittaa vaarasta, joka liittyy terveyden
hyvinvointimerkityksen laajentamiseen koskemaan erilaista hyvinvoinnin
kokemista. Pdinvastoin tulisi tehdd selked rajanveto terveyden ja hyvin-
voinnin muiden dimensioiden viiliile. Midrittelemdlld terveys osana hy-
vinvointia muiden hyvinvointitekijoiden ohella, terveys on Antonovskyn
mukaan mielekds ja tiirkeii tutkittava. Selkeii rajanveto ei sulje pois sitd,
etteiko terveyden ja muiden hyvinvointitekijoiden vzilill2i olisi vuorovaiku-
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tusta. Tutkimusten tehtdvdnd on ndiden yhteyksien sekd teoreettinen tds-
mentdminen ettd empiirinen todentaminen.

Yhteistilliset resurssit

Yksilotason siteite, perhe- ja ystdvyyssuhteita sosiaalisen integraation ldh-
teind stressaavissa eidmdnmuutoksissa on kdsitelty tutkimuksissa laajasti.
Sen sijaan suhteeilisen vdhdn on kiinnitetty huomiota siihen, mika merki
tys kuulumisella paikallisyhteisoon tai laajemmin ymmdrrettynd kuittuu-
riin on voimavarana eldmdnmuutoksissa. Tdllaisten siteiden puuttuminen
tiedostetaan kuitenkin yksilotason ongelmaksi, josta on puhuttu muun
muassa syrjziytymisen kdsittein. Tutkimuksissa on viitattu sellaisiin ilmioi-
hin kuin maastamuutto, alueeilinen iiikkuvuus, sosiaalinen muutos ja ur-
banisaatio tekijoind, jotka aiheuttavat eristziytymistd, sosiaalisten siteiden
katkeamista ja syrjdytymistd keskeisistd sosiaalisista toiminnoista (esim.
Berkman 1985, 242). Tziydellist:i sosiaalista eristdytymistd merkitsee eld-
mAntilanne, jossa henkiioltd puuttuvat sekd yksilotason sosiaaliset kon-
taktit ette yhteisotason siteet, paikallisyhteisyys ja sitoutuminen ihmisen
eldmdnpiirin keskeisiin instituutioihin, kuten tyohon.

Aaron Antonovsky kuuluu niihin harvoihin stressitutkijoihin, jotka ovat
kiinnittdneet huomiota yhteisollisten siteiden merkitykseen stressaavissa
muutostapahtumissa. Hdnen (1974, 254) aiemmissa tutkimuksissaan yh-
teisolliset siteet edustavat yhte kolmesta vastustusresurssien pddluokasta,
joihin kuuluvat homeostaattinen joustavuus, siteet muihin ihmisiin ja yh-
teisolliset siteet s2. Viimeksi mainittua hdn tarkastelee normittomuuden,
merkityksettomyyden ja vallan puutteen kdsittein. Myohemmdssd saluto-
geneesisessd mallissaan hiin (1982, I l7-119) puhuu makrososiokulttuuri-
sista resursseista viitaten tdlloin kulttuurin tarjoamiin rooleihin ja normis-
toon. Toimiessaan resursseina ne antavat yksiloilie kaaoksen sijasta val-
miita vastauksia erilaisissa vastoinkdymisissri. Jo Emile Durkheim (1985,
400-416) esitti klassisessa itsemurhia kdsittelevdssd analyysissddn ajatuk-
sen, etteivet yksiloii suojaa ainoastaan sosiaaliset siteet, vaan myos yhtei-
sostii liihtoisin oleva normatiivinen kontrolli.

Erik Allardtin (1980, 13-44, 145) tunnetussa hlvinvointianalyysissii yh-
teisyyssuhteet ovat resursseja, jotka auttavat yksiloitzi toteuttamaan muita
arvoja. Yhteisyyssuhteet muodostuvat kyseisessd tutkimuksessa paikal-
Iisyhteisyydestd., perheyhteisyydestd ja ystiivyyssuhteista. Sosiologisessa
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kirjallisuudessa on lukemattomia esimerkkejii niiiden vaikutuksista yksi-
l$iden hyvinvointiin. Yhteisyyden puute neyttaytyy yksiiotasolla erilaise-
na pahoinvointina, turvattomuutena, pessimismind, yhteisyyden ulkopuo-
lelle joutuneen syrjityn yksiion mielenterveyden ongeimina, alkoholismina
jne.

Edellii on kdsiteity perheyhteisyytte ja ystevyyssuhteita sosiaaiisen ver-
koston ja sosiaalisen tuen viitekehyksessd. Tdssd yhteisollisten siteiden
katsotaan kuvaavan yksilozi ja yhteiskuntaa yhdistdvid siteitd kollektiivi-
semmalla tasolla, henkilon sitoutumisena yhteiskunnan sosiaalisiin insti-
tuutioihin, asuinpaikkaan, tyohon sekd eriiaisiin sosiaaiisiin ryhmiin yh-
distys- ja harrastustoiminnan kautta. Kyse on ihmisen sosiaalisesta juur-
tumisesta. Allardt (1980, 5l) piti pohjoismaisen h5ruinvointitutkimuksen
puutteena sitd, ettei siinii kiinnitetty riittdvdsti huomiota ihmisten juurtu-
miseen sosiaalisiin organisaatioihin ja instituutioihin. Kuten hln huo-
mautti, ihmiset tyydyttdvdt yhteisyyden tarpeensa nimenomaan organi-
saatioissa samalla, kun jdsenlys ndissd on yksiloille tdrked resurssi.

Paikallisyhteisyys

Paikallisyhteisyyttd mitattiin pohjoismaisessa vertailevassa hyvinvointitut-
kimuksessa yksiiotason tiedoilla (Allardt 1980, 145-150). Kysymykset
koskivat tunnepitoista juurtumista asuinpaikkakunnalle, asumisajan pi-
tuutta, paikallisryhmiin kohdistuvaa yhteisyyden tunnetta ja naapureiden
keskindistd avuliaisuutta. Paikallisyhteisyyden yhdistetty mittari koostui
siten erilaisista aineksista osioiden vzilisten korreiaatioiden jdddessii kui-
tenkin alhaisiksi. Yhteisyyssuhteita koskevia kysymyksiii ja yhteisyysmit-
tarin osioiden valintaa ei pidetty jiilkikziteen erityisen onnistuneina.

Asuinpaikkakuntaan juurtuminen, halu pysyii nykyisessd asuinkunnassa
iiittyi edellii lueteiluista tekijoistii selvimmin pitkaaikaiseen asumiseen
paikkakunnalia. Voisi olettaa, ettd asuinyhteisoon sitoutumiseen vaikut-
taa myos asuinpaikan kaupunkimaisuusaste. Maaseudulla saattaa syntyd
heipommin sosiaaiista yhteenkuuluvuutta asuinyhteison jisenten kesken,
kun ihmiset tuntevat toisensa. Maaseudulla ja kaupungeissa asuvien vdli-
siin eroihin asuinpaikkaan juurtumisessa vaikuttaa luonnollisesti se, ette
asumisen muutokset ovat vdhiisempid maaseudulla kuin kaupungeissa.

Koettua hyvinvointia koskevat tutkimukset antavat hieman ristiriitaista
tietoa tyytyviiisyyden eroista maaseudulla ja kaupungeissa asuvien vzililld.
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Joidenkin vanhustutkimusten mukaan maaseudulla asuvat vanhukset
ovat tyytyviiisempizi kuin kaupungeissa asuvat, joidenkin toisten mukaan
tdllaista eroa ei ole havaittavissa. Esimerkiksi Jersey Liangin ja Becky
Warfelin (1983, 97, 105) tutkimuksessa kaupunkimaisella asumisympdris-
tollii ei todettu olevan suoraa vaikutusta tyytyveisyyteen, mutta epdsuoria
vaikutuksia ja yhdysvaikutuksia kylldkin. Mitdiin johdonmukaista viitettd
asuinpaikkakunnan kaupunkimaisuusasteen liittymisestd subjektiiviseen
hyvinvointiin ei tutkimuksista saada.

Myos Reed Larson (1978, 115) totesi katsauksessaan, ettei useimmissa
tutkimuksissa ole havaittu eroa tyytyv:iisyydessd maaseudulla ja kaupun-
geissa asuvien viilillii. Sen sijaan asumisen ja hyvinvoinnin vzilillii niiyttdi-
si olevan yhteys. Parempaan asuntoon muuttaneiden on todettu olevan
tyytyvdisempiii eliimziiinsd huolimatta siitA, ette muuttoon liittyy sosiaali-
sen integraation heikkenemisti. Larson pddtteleekin, ettd asumisen fyysi-
set puitteet vaikuttavat suoraan hyvinvointiin. Tii115 havainnolla on mer-
kityst:i leskeksi jiiiimistii tutkittaessa, sill6 Heiena Lopatan (1979, 66-67)
tutkimuksen mukaan asuntoa vaihtaneet lesket muuttivat tyypillisesti pie-

nempiin asuntoihin. Sen sijaan tutkimuksesta ei ilmennyt, paraniko asu-
misen taso mahdoilisesti uudempaan tai paremmin varustettuun asuntoon
muuton myotii.

Asuinpaikkakunnan ja asunnon muutos on huomioitu myos stressaavien
muutostapahtumien tutkimuksissa yhtenii sopeutumista vaativana el6-
mdnmuutoksena (Holmes & Masuda 1974, 52). Muutostapahtumien
stressaavuuden asteikossa asumisen muutos ei tosin ole arvioitu erityisen
suureksi. Joissakin tutkimuksissa on pdddytty tulokseen, ettei asuinpaikan
muutoksiila oie yhteyttd hyvinvointiin (vrt. Larson 1978, 115), mutta
myos toisensuuntaisia tuloksia on saatu. Eldmdnmuutostutkimusten vii-
tekehykseen pohjautuvassa iasten kasvuympziriston epdvakaisuutta koske-
vassa tutkimuksessaan Helena Hurme (1981, 55,91-92) on kiinnittinyt
huomiota paikkakunnan ja asunnon vaihdosten vaikutuksiin lapsilla.
Paikkakunnan muuttumisen todettiin vaativan enemmdn sopeutumista
kuin asunnon vaihdoksen samalla paikkakunnalia.

Stressaavaa eldmdnmuutosta idkklillii henkiloillii merkitsee esimerkiksi
muutto lasten luo asumaan tai muutto vanhusten palvelutaloon. Omasta
taloudesta ja asumismuodosta luopuminen on todettu iiikkiiisiin naisiin
kohdistuneessa tutkimuksessa kriittiseksi el[mdnmuutokseksi (Voges &
Pongratz 1988, 63, 80). Muutto lapsen perheeseen tai aikuisen lapsen
kanssa asumaan ei todenniikoisesti koske kovinkaan monia leskeksi jiiiiviii
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henkiloitd, silli yleinen kehityssuunta on oilut izikkiiiden henkiloiden yk-
sin asumisen yleistyminen. Monet tutkimukset ovat vahvistaneet sen, etti
vanhukset haluavat siiilyttdii ldheiset suhteet lapsiinsa, mutta asua siiti
erillldn (esim. Tornstam 1992, 6l-62). Taustalla saattaa olla huoli itse-
ndisyyden ja riippumattomuuden menettamisestd lapsen perheen kanssa
asuessa.

Ansiotyti

Ansiotyolld on ensisijaisesti vAlineellinen, taloudellisen toimeentulon anta-
va funktio, mutta myiis sosiaalisia ja psykologisia merkityksid. Tutki-
muksissa on tarkasteltu tyon merkitystd roolimenetyksen korvaajana, so-
peutumismekanismina, surusta seiviytymisen strategiana jne. (esim.
Morgan 1980, 1984). Tarkastellessaan ansiotyon merkitysta naisleskilld
Helena Lopata (1979,319-324) totesi, etta tyo on heiild resurssi toimies-
saan paitsi toimeentulon myos ystevien, sosiaalisen tuen ja itsetunnon
ldhteend. Leskien subjektiiviset arviot tyooloista ja tyytyveisyys tyohon
olivat pddsdzintoisesti myonteisid. Valtaosan mielestd tyo tarjosi mahdol-
lisuuksia muun muassa itsensd kehittdmiseen.

Se. ettd tyollzi on paitsi vdlineellinen, toimeentuion antava tehtdvd myos
henkilokohtaista tyydytyste tuottava merkitys, on niin ikddn kdynyt ilmi
suomalaisen aikuisvdeston elinoloja koskevasta tutkimuksesta. 1980-lu-
vun puolivdlissii kerdtyn tutkimusaineiston mukaan valtaosalle tyollisistii
tyo antoi toimeentulon ohella henkiltlkohtaista tyydytyste. Tyoyhteison
merkitys sosiaalisten kontaktien, ystevlT/ssuhteiden ja myos emotionaali-
sen tuen ldhteend oli huomattava (Sauli ym. 1989, 67-159).

Tarjotessaan mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakiymiseen ansiotyolii on
osaksi samoja merkityksid kuin edelld kesitellyilla sosiaalisilla suhteilla ja
sosiaaliseila tuella. Sosiaalista tukea koskevissa tutkimuksissa on kuiten-
kin kiinnitetty vain vdhdn huomiota tyohon ja tyopaikan suhteisiin. Tyos-
sdoloa sindnsd tai kontakteja tyiitovereihin on kdytetty harvoin sosiaali-
sen tuen mittareina tai osioina tdllaisissa mittareissa, kun on tutkittu so-

siaalisen tuen vaikutusta stressin ja hyvinvoinnin vdliseen suhteeseen (vrt.
Cohen & Wills 1985,322-326).

Helena Lopata (1979,288-289 ja 1980, l0l-103) painotti kenties enem-
mdn koulutuksen ja sosiaalisen aseman kuin tyon merkitystd sosiaalisen
integraation lihteend leskeydessd. Koulutus, ammattiasema ja tyo kietou-
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tuvat kuitenkin erottamattomasti toisiinsa. Tiimii kiivi hyvin esiin Olavi
Riihisen (1981, 182-189) suomalaisia perheitd koskevasta hyvinvoin-
tianalyysistd. Suuri osa kouiutuksen hyvinvointivaikutuksesta ohjautuu
juuri tyon kautta, mikd korostaa tyon merkitystd instituutiona.

On sanottu, ettd tyo ja perhe ovat nyky-yhteiskunnassa ihmisten vdlisen
yhteisyyden tdrkeimmdt instituutiot. Jos syrjziytyminen tuikitaan, kuten
Urho Rauhala (1988, 12) Sipil2iiin viitaten toteaa, yksilod ja yhteiskuntaa
yhdistdvien siteiden heikkoudeksi, on tycin merkitys tdllaisena yhdistdvd-
nd siteena keskeinen. Tyottomyys on myos Heikki Lehtosen ym. (1986,
38-47, 65) mukaan syrjdytymisen merkitysten tarkastelun keskeistd aluet-
ta.

Tyosszikiiyminen ei kuitenkaan voi oila resurssi kaikille yksiloille. Tydlid
ei luonnollisesti oie samaa roolia eldkeikiisten henkiloiden kuin aktiivien
hyvinvoinnissa. Reed Larsonin (1978, I l4) toteamus siitd, ettd tyossikdy-
misen ja hlvinvoinnin vdlinen riippumaton suhde koskee vain hyvin rajoi-
tettua osaa vanhusvdestod, pdtee myos leskivdestossd. E16ke1;iisten ohe1la

ne, jotka ovat vailla tyota ja hakeutuvat tyovoimaan, ovat luonnollisesti
heikommassa asemassa oman eidmdnsd hallintaan kuin tyossd kziyvzit
henkilot. Johdannon leskitutkimuksia koskevasta katsauksesta kdvi iimi,
ettd ansiotyon jatkaminen ja ansiotyohon meno voivat olla sopeutumis-
strategiana sekd taloudellisessa ette muussa merkityksessd vain osaila les-

ki5. Vuosittain leskeksi jziiivistzi suomalaisista yli puolet on 65 vuotta
tdyttdneitd ja merkittdvalld osalla eldkevuodet ovat ldheild. Vain noin
joka kymmenes on leskeksi jiiiidessiiiin alle 50-vuotias (ks. luku 4.1).

Tyossdkiiymistd korvaavilla tai sille rinnakkaisilla aktiviteeteilla on yksi-
loilie samoja merkityksid kuin ansiotyolld. Esimerkiksi erilaisissa jiirjes-
toissd ja yhdistyksissa toimiminen ja muu yhteiskunnallinen osallistumi-
nen tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin, sosiaaliseen tukeen
ja se voi olla myos itsetunnon ldhteenfl. Osallistumisen merkitystd on
painotettu eritoten siind eldmdnvaiheessa, kun tyo vaihtuu vapaa-a'tkaan.
Se, ettd yhdistys- ja harrastustoiminnalla on eldkkeelle jdddessii muutok-
seen sopeuttava vaikutus, on saanut myos empiirisistd tukea (esim. Keith
1982,88).

Aktiivisuusteorian mukaan onnistuneen eidkkeelle siirtymisen edellytykse-
ni on osallistuminen ja sosiaaiinen aktiivisuus (esim. Atchley 1976, Il2).
Teorialle on tunnusomaista tyon merkityksen korostaminen eidmdn sisiil-
toii miiiirii2ivene tekijend. Kun yksilon on elikkeelle siirtymisen myotd
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luovuttava tyostdiin, on tdrkedl loytiiii korvaavia, henkilon identiteettid
tukevia toimintoja. Teorian mukaan aktiivisuus tasoittaa menetyksid, vai-
kuttaa myonteisesti yksiion mindkuvaan ja lisiiii tyytyvziisyytrd omaan
eldmddn.

Tyoroolin merkitystd ja siitii luopumisen aiheuttamaa kriisiii painottavas-
ta ndkemykseste on sittemmin siirrytty tarkasteluun, jossa eizikkeelle jzid-
mistd analysoidaan roolijatkuvuuden ndkokulmasta (Lipman & Osgood
1982, 44-49). Aikuisen henkilon identiteetti perustuu lukuisiin rooieihin,
joista tyorooli on yksi muiden roolien joukossa. Eliimii elAkkeelle jZiiityzi ei
radikaalisti eroa aikaisemmasta, kun ajankdyttod muissa rooleissa lisd-
tddn. Jatkuvuus muilla eidmdnalueilla turvaa sopeutumisen.

Yhdistys- ja harrastustoiminta

Vaikka seke aktiivisuus- ettd jatkuvuusteoriaa voidaan arvostella asioiden
liiallisesta yksinkertaistamisesta, erilaiset vapaa-ajan aktiviteetit, joihin
liittyy sosiaalista yhteenkuuluvuutta vahvistavia piirteit:i, eivdt ole merki-
tyksettomid eldmdnmuutoksiin sopeutumista tutkittaessa. Tdtd osoittaa
myos se, ettii yhdistyksiin, jdrjestoihin ja uskonnollisiin yhteisoihin yms.
kuuluminen ja aktiivinen osaiiistuminen niiden toimintaan on saanut pal-
jon huomiota stressid, sosiaalista tukea ja hyvinvointia koskevissa tutki-
muksissa. Mittareina on kdytetty sekd jdsenyyttd erilaisissa organisaa-
tioissa ettd osallistumisen useutta yhdistysten ja jiirjestojen kokouksiin tai
uskonnollisiin tilaisuuksiin (vrt. Cohen & Wills 1985,322- 326').

Yhdistys- ja harrastustoiminnalla on kytkentojd edeilzi krisiteltyihin pai-
kallisyhteisyyteen ja tyossdkiymiseen. Yhdistys- ja jdrjestotoiminta voi-
daan ymmdrtiiii Erik Allardtin (1980, 147) tapaan osaksi paikallisyhtei-
syyttd, jonka yhtend osoittimena oli nimenomaan paikallisryhmizi koh-
taan tunnettu yhteenkuuluvuus ja soiidaarisuus. Yhdistys- ja jiirjestotoi-
minnalla on liittymdkohtia myos ansiotyohon, sillI tyossd kdyvien ihmis-
ten yhdistystoiminnan keskeisend alueena on ammattiyhdistysten
toimintaan osailistuminen (Sauli ym. 1989, 164). Monilla tyopaikoilla
j drjestetzizin lisiiksi erilaista v ap aa- ajan harrastustoimintaa.

Tyon ja yhdistyksiin kuulumisen vdliset kytkenndt tulivat esiin myris
Helena Lopatan (1979, 323) tutkimuksessa: lukuisiin vapaaehtoisiin yh-
distyksiin kuuiuminen oli yleisint6 koulutettujen ja ansiotyossd kiiyvien
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naisleskien keskuudessa. Viihiten yhdistysten yms. jdsenyyksiii oli niillii
naisilla, jotka olivat olleet koko ajan pois ansiotyost[.

Koulutuksen rooli sosiaalisessa kiinnittymisessd, kun sitd mitattiin Yapaa-

ehtoisjdrjestojen jiisenyyksiile, erilaisiin sosiaalisiin aktiviteetteihin osailis-

tumisella, ystevien miiiirzillzi ja tukijtirjestelmiin kuulumisella, oli Lopatan
(1919,288-289) tutkimuksen leskillii kenties vielii selkedmpi kuin ansio-

tytin ja se korostui erityisesti iekkeilla naisilia. Samoin sosiaaliluokka oli
yhteydessd osallistumiseen. Lopatan (1980, lll) mukaan tyovdenluok-
kaan kuuluvat naislesket osallistuvat erilaisiin toimintoihin selviisti har-

vemmin kuin keskiluokkaan kuuluvat lesket.

Yhdistys- ja harrastustoiminnalla on ansiotyon puuttuessa erityistd mer-

kityst:i eliikeikiiisten henkiltiiden hyvinvoinnille. Yhtymiikohtia vanhus-

vdeston hyvinvointiin on ndhtdvissd myos sosiaalisen toimintakyvyn kd-

sitteen operationalisoinneissa. Sosiaaliseen toimintakykyyn - ymmerretty-
nd vuorovaikutussuhteiden toimivuudeksi - kuuiuu tdrkednd osa-alueena

toiminnallinen aktiivisuus (Heikkinen 1990, 47'52). Sosiaalista toiminta-
kykyii on mitattu muun muassa jdrjesto- ja seurakuntatoiminnalla, leh-

tien lukemiseila, liikuntaharrastuksiila, opiskelulla jne. (esim. Salminen
ym. 1990, 56, 99-103). Ndin mddritellyn sosiaalisen toimintakyvyn tulkin-
ta perustuu positiiviseen terveyden kdsitykseen, joka ei ole ongelmaton

ldhtokohta terveyden tutkimisessa.

2.5
Koettu hyvinvointi ia sopeutuminen

Eldmdnmuutokseen sopeutumista on psykologisissa ia sosiaaltgerontologi-
sissa tutkimuksissa mitattu yleisesti psykologisen hyvinvoinnin' eldmddn

tyytyviiisyyden, mielialan s3 (morale) tai onnellisuuden kiisitteisiin perus-

tuvilla mittareilla, toisinaan myos psykiatristen oireiden miiiirittelyll2i
(esim. Larson 1978, ll0; Edwards & Klemmack 1973,498; George &
Maddox 1977, 456; George 1979,2101' Lohmann 1980(a), 35; Baur &
Okun 1983, 262; Liang 1984, 613). Kdsitteellisti variaatiota on paljon.

Tutkimuksia on arvosteltu muun muassa siitd, ettei niissd useinkaan ole

perusteltu hyvinvoinnin mittarin valintaa tai mittaaminen ei ole perustu-
nut selvidn kesitteen muodostukseen (ks. esim. Hoyt & Creech 1983,

l l1).
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Mittareiden lukuisuudesta ja niiden eroista huolimatta on havaittavissa
myos yhdistriviii piirteiti mittareiden vdlillii. Meiko laajaa yksimielisyyttd
nriyttriisi olevan siitd, ettd subjektiivinen hyvinvointi on moniulotteinen
kdsite. Yksi yleisimpiii psykologisen hyvinvoinnin moniulotteisia indikaat-
toreita on Neugartenin ja kollegoiden kehittdmd ja gerontologisissa tutki-
muksissa ahkerasti kiiytetty tyytyvdisyyden mittari, LSR (a Life Satisfac-
tion Rating Scaie) s+. Tutkimuksissa ei tosin ole harvinaista sekddn, ettzi
psykoioginen hyvinvointi on mddritelty yksiulotteisena kdsitteend ss.

Psykologisen hyvinvoinnin mittaamisessa esiintyvdstd variaatiosta ja k[si-
tekirjavuudesta huoiimatta hyvinvoinnin kokemista on arvioitu mitatun
melko validisti, silld mittareiden vdliset korrelaatiot ovat osoittautuneet
suuriksi. Sekd Reed Larsonin (1978, 110-1ll) etti Nancy Lohmannin
(1977, 74) mukaan korrelaatiokertoimet vaihtelevat yleisimmin lukujen
0.5 ja 0.8 vdliild, joten eroista huolimatta mittareilla on yhteisid eiement-
tejri. Niilld on mitattu ainakin osaksi yhtzi ja yleistd ulottuvuutta, jota
voidaan kutsua subjektiiviseksi hyvinvoinniksi.

Vanhuuteen ja stressaaviin eldmdnmuutoksiin sopeutumista on mitattu
paitsi psykoiogisen hyvinvoinnin mittareilla usein myos hlwinvoinnin ko-
kemisena ainoastaan yhdellZi uiottuvuudella, terveydentilana tai negatiivi-
sesti meeriteltynd somaattisina sairauksina tai psyykkisind oireina (ks.
Cohen & Wills 1985). TdmZi on ollut tyypiilist2i erityisesti leskitutkimuk-
sille, joissa sopeutumista on mitattu usein lesken psyykkisend ja fyysisend
terveytend, surureaktioiden intensiteettind, depressiona tai ahdistuksena
(esim. Clayton ym. 1973, 48; ks. myos Clayton 1974, 748; Gerber ym.
1975, 226; Gallagher ym. 1983, 565; Hill ym. 1988, 793; Lowenstein &
Rosen, 1989,661-662). Ndissd tutkimuksissa korostuu itse koetun henki-
sen ja fyysisen terveyden merkitys hyvinvoinnissa.

Kuvatuilla mittareilla - psykologiseila hyvinvoinnilla, eiimddn tyytyvzii-
syydelld, terveydentilan osoittimilla ja vastaavilla indikaattoreiila - voi-
daan tutkia vain osaa ihmisen kokonaishyvinvoinnista. Hyvdn eldmdn
osasiin, kuten Powell Lawton (1983, 355) mridrittelee, kuuluvat psykologi-
sen hyvinvoinnin ohella toiminnallinen kyky 56, koettu ekimcjnlaatu seka
objektiiviset olot. Hyvinvoinnin kzisitteesszi yhdistyy psykologian ja yh-
teiskuntatieteiden nzikemyksiri siitd, mistd kaikista tekijoistii hyvii eldmd
muotoutuu. Ihmisen hyvinvointi ei mAiiriiydy yksinomaan subjektiivisista
kokemuksista ja henkiion persoonaan liittyvistd piirteistd, joihin edelld
viitatut mittarit suureksi osaksi perustuvat. Yhteiskuntatieteiden piirissd
on toisaalta joudu.ttu huomaamaan, ettei yksiloiden hyvinvointi johdu
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suoraan ulkoisista oloista, elintasosta ja sen komponenteista. Sosiaalitie-
teessd onkin laajasti omaksuttu se ndkemys, ette hyvinvointiin sisdltyy
myos laadullisia ja kokemuksellisia aspekteja.

Koettu hyvinvointi sosiaalitieteen tutkimuksissa

Mielenkiinto vdeston tyytyvziisyyden ja eidmdn laadun tutkimiseen virisi
yhteiskuntatieteissd toisen maailmansodan jdlkeen, kun tutkijat tiedosti-
vat koetun hyvinvoinnin ja elintason vdlisen ristiriidan. Koyhyyden pois-
tamiseila ja materiaalisten resurssien lisddmisell5 ei kyetty lisiiiimiiln ih-
misten tyytyveisyyttzi ja onnellisuutta, kuten pitkddn kuviteltiin. Ulkoi-
sesti mitattavan hlvinvoinnin, elinolojen ja elintason suhde subjektiivi-
seen, koettuun hyvinvointiin ei pitdnyt yhtii todellisuuden kanssa. Ai-
neellisen hyvinvoinnin kasvuun liittyi vielii nopeampi vieraantumisen,
huumeiden vddrinkdyton, itsemurhayritysten ja tyy|ymiLttdmyyden li-
sddntyminen.

Tdmdn ristiriidan selvittiminen synnytti runsaasti teoreettista ja empiiris-
td eldmdnlaatua koskevaa tutkimusta. Tietoa eldmdnlaadusta taloudellis-
ten ja mddrdllisten suureiden ohella alettiin kerdtd sosiaali-indikaattoreilla
1960-luvun Yhdysvalioissa alun alkaen ilmailu- ja avaruushallinnon
NASA:n toimesta. Varsin pian sosiaali-indikaattoreiden kehittaminen Ie-

visi myos Eurooppaan ja muihin teollistuneisiin maihin. Nditd hyvinvoin-
nin laadullisia aspekteja huomioon ottavia mittareita on sittemmin kehi-
tetty aktiivisesti Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jdrjeston OECD:n
piirissd. Sosiaali-indikaattoreiden kehittely avarsi Olavi Riihisen (1984,

7l-73) mukaan hyvinvoinnin kzisityksiii siihen suuntaan, ettd myos sub-
jektiivista kokemista pidetddn mittaamisen arvoisena ja viilttiimiittomdsti
mitattavana ilmionii.

Hyvinvoinnin kdsitysten avartumiseen sosiaalitieteissd vaikuttivat osal-

taan vdeston hyvinvoinnin kokemista ja eldmdnlaatua mittaavat sur-
veytutkimukset. 1970-luvun puolivdlissii julkaistiin USA:ssa kaksi laaiaa
surveytutkimusta, Angus Campbellin tyoryhmdn (1976) amerikkalaisten
eldmdnlaatua mittaava tutkimus sekd Frank Andrewsin ja Stephen
Witheyn (1976) tutkimus hyvinvoinnin osoittimista perustuen niin ikddn
vdeston eidmdnlaatua koskeviin kiisityksiin. Powell Lawtonin (1983, 352)
mukaan nditd voidaan pitiiii tunnetuimpina eldmdnlaadun tutkimussuun-
tauksen edustajina.
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Vastaavia kansallisen tason tutkimuksia tehtiin 1970-iuvulta liihtien mytis
muissa maissa. Antonia Abbey ja Frank Andrews (1986, 85) viittaavat
pohjoismaita (Allardt 1976), Euroopan talousyhteison maita (Rabier
1974), Australiaa (Headey 1981) ja muutamia muita maita koskeviin tut-
kimusraportteihin. Kiinnostus vdeston hyvinvoinnin laadullisiin kysy-
myksiin oli siten herdnnyt samanaikaisesti eri puolilla maailmaa. Tutki-
mussuuntaus synnytti huomattavaa kiinnostusta eldmdnlaadun, koetun
hyvinvoinnin, tyytyveislryden ja onnellisuuden empiiriseen ja teoreettiseen
tutkimiseen, joka on jatkunut niiihin piiiviin saakka s7 (esim. Michaios
1980, 1982, 1986; Andrews 1986; Vermunt ym. 1989). Eldmdnlaadun
tutkiminen liittyy kiintedsti hyvinvointi- ja elinolotutkimusten traditioon.
Painotus on kuitenkin aikaisempaa enemmdn subjektiivisissa ja ei-mate-
riaalisissa kysymyksissd.

Koetun hyvinvoinnin tutkimiseen painottuvaa eldmdnlaadun tutkimustra-
ditiota s8 voidaan Vermuntin ym. (1989,2-ll) tapaan analysoida tarkas-
telemalla kahta toisiaan taydentevid tarkasteiutapaa. Tutkimuksissa on
sovellettu niiitd moiempia. Ensiksi mainitussa tavassa on ldhdetty oletuk-
sesta, etta ihmiset mieltdv6t eldmdnsd erillisind, toisiinsa yhteydessd olevi-
na eldmdnalueina. Tutkimuksissa on selvitetty vdeston tyytlveisyytte
perheen, ystd.vien, erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien, asumisen, tyon, tu-
lojen, ympdriston jne. suhteen (esim. Campbell ym. 1976,85; Andrews &
Withey 1976, I l-12). Yksilon kokeman hyvinvoinnin oletetaan muodostu-
van tyytyvdisyyden kokemuksista ndillii eri osa-alueilla. Tutkimuksissa
on siten pyritty mddrittelemridn ihmisten merkittdvinii pitiimiit eldmin-
alueet. Niin ikiiiin on selvitetty eri alueita koskevan tyytyviiisyyden ja
kokonaisvaltaisen tyytyvdisyyden vdlistd suhdetta se sekd sitd, kuinka
tyytyviiisyys vaihtelee demografisten tekijoiden, kuten iiin, siviilisdiidyn ja
rodun mukaan.

Toisessa tarkastelutavassa on lehdetty oletuksesta, etta tyytyveisyyden ja
onnellisuuden tunteet ovat riippuvaisia siitd tavasta, jolla ihmiset kokevat
eri eldmdnalueensa ja arvioivat niitd suhteessa joihinkin standardeihin.
Tavoitteena on seivittdd, kuinka koetut ristiriidat henkil6n nykyisen el6-
mdn ja erilaisten vertailuperusteiden vzilillzi vaikuttavat koettuun hyvin-
vointiin. Vertailukohteena voivat olla merkittevat muut ihmiset, kuten su-
kulaiset, ystevet ja naapurit tai oma aikaisempi eldmdntilanne tai tulevai-
suuden odotukset (esim. Vermunt ym. 1989, 2, 8-9; Michalos 1986, 66-
67, 72-7 5). Tutkimuksissa puhutaan vertailustandardeista ja todettua ris-
tiriitaa tai eroa selittiivistii teorioista (gap theories) 60. Joissakin
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tutkimuksissa on samanaikaisesti sovellettu useita vertailuperusteita ja

pyritty niiin parempaan selitysasteeseen.

Koettu hyvinvointi elimi[n tyytyv:iisyytenl ia onnellisuutena

Hyvinvoinnin kokemista on edeild kdsiteliyissd eldmiinlaadun tutkimuk-
sissa ja laajemminkin yhteiskuntatieteen piirissd mitattu usein tyytyvdi-
syyden ja onnellisuuden indikaattoreilla 0t (esim. Campbell ym. 1976;

Michalos 1980, 1982, 1986). Tyytyviiisyyttd voidaan luonnehtia kognitii-
vis-evaluoivaksi kdsitteeksi ja onnellisuutta tunteisiin liittyveksi tai Georg

Henrik von wrightin (1963, 87) sanoin hedonistiseksi kdsitteeksi (vrt.
myos Vermunt ym. 1989, 3). Kdsitteiden vdlinen korreiaatio on eri tutki-
musten mukaan kuitenkin suuri 62. Tyytyviiisyyden ja onnellisuuden k6-

sitteiltri on siten loogisia yhteyksid, mutta niiden viililiii on ndhty olevan

myos seivid eroja.

Pddero tyytyvtiisyyden ja onneilisuuden viilillii on siind, ettd onneliisuu-
teen katsotaan liittyvdn voimakkaan tilapdisyyden ja satunnaisuuden piir-
teen, kun taas tyytyvdisyyden kokeminen on luonteeltaan stabiilimpaa.
Vermunt kollegoineen (1989, 3) muiden tutkijoiden tapaan toteavat on-

nellisuuden olevan riippuvaisemman hetkellisestd tilanteesta ja herkem-

mdn mielialan vaihteluille kuin tyytyviiisyyden. Tyytyvdisyyden ja onnei-

Iisuuden vdlinen eroavuus on paljolti rinnasteinen von Wrightin (1963,
gg) analysoiman hyvinvoinnin ja onnellisuuden vdliseen eroon 63. Pee-

erona molemmissa tapauksissa on niiden erilainen suhde sekd aikaan ettd

kausaalisuuteen.

Tyytyvdisyyden ja onnellisuuden kdsitteiden viilistd eroavuutta Isto

Ruoppila ja Timo Suutama (1990, l9) luonnehtivat Okunin ym. eritte-
lyyn viitaten siten, ettd tyytyvaisyys suuntautuu nykyhetkeste menneisyy-

teen ja painottaa kognitiivisia aspekteja, kun taas onnellisuus kattaa ny-
kyhetken ja painottaa tunnesdvyjii. Tyytyviiisyydessi heijastuvat siten
paitsi nykyinen eidmdntilanne myos aiemmat kokemukset ja eiinolot, kun
sitii vastoin onnellisuuteen ei tiiilaisia piirteite [ity.

Tyytyviiisyyden ja onnellisuuden kdsitteellisten erojen vuoksi elimlnlaa-
dun tutkimusprojekteissa onnellisuutta on mitattu yksinomaan suhteessa

elimdln yleensd, kun taas tyytyviiisyytte on tutkittu paitsi kokonaisarvio-
na elfmiistd myos tyytyvaisyytend eri eldmdnalueisiin. Joissakin ana-

lyyseissd (esim. Michalos 1980,403) on jopa todettu suoraan, ettei onnel-
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lisuus ole selitettdvdni muuttujana yhtd kiiyttokelpoinen eldmAnlaadun
tutkimuksissa kuin tyytyvziisyys.

Erik Allardl (1982,5) analysoi tyytyviiisyyden ja onnellisuuden kdsitteitd
nelikentdn avulla, jossa toisena luokittelijana on mittareiden objektiivi-
suus-/ subjektiivisuusdimensio. Tyytyvziisyys ja onnellisuus iimentdvzit hy-
vinvoinnin subjektiivista ulottuvuutta, mutta ne kytkeytyvdt hyvinvoinnin
materiaalisuus-/immateriaalisuusuiottuvuudella eri sektoreille. Tyyt)'vei-
syyden mittarit liittyvat tyytyviiisyyden tunteisiin materiaaiisten elinolojen
suhteen, kun taas onneilisuuden osoittimet ilmentdvdt ei-materiaalisia ja
sosiaalisia tarpeita. Onnellisuuden perusta ei siten oie materiaaiisissa
elinoloissa. Luokittelu implikoi my6s sen, etteivit tyytyvziisyyden tai tyy-
tymdttomyyden kokemukset liity ei-materiaalisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin,
kuten ldheisyyden ja itsensd kehittdmisen tarpeisiin.

Luokittelu ilmentdd hyvin kdsitteiden sisdll6llisi5 eroja, mutta rajaa tyyty-
vdisyyden sisdllollisesti ahtaammin kuin eldmdnlaadun tutkimuksissa
yleensd (vrt. Campbell ym. 1976, 63; Michaios 1986, 72; Vermunt ym.
1989, 17). Tyytyvdisyyden kokemukset kattavat ndissd tutkimuksissa hy-
vinvoinnin subjektiivisen dimension laajasti materiaalisista oloista yhtei-
syyssuhteisiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin saakka.

Tyytyvziisyyden ja onnellisuuden kdsitteiden sisdllolliset erot kdvivdt ilmi
myos Angus Campbellin tyoryhmd,n (1976, 34-37) tutkimuksesta, jossa
todettiin samoin selvd korreiaatio eldmdiin tyytyvdisyyden ja onnellisuu-
den vdiilll. Ikziryhmittziin tarkasteltuina eldmddn tyytyvziisyyden ja on-
nellisuuden arviot eivdt kuitenkaan varioineet yhdensuuntaisesti. Nuo-
rimmat ikiiryhmzit huolimatta keskimddrin suuremmasta tyytymettomyy-
destddn olivat suhteellisen onneilisia, kun taas vanhimmat ikiluokat tun-
sivat melko vdhdn onnellisuutta, vaikka he olivat huomattavan tyytyvdi-
sid eldmddnsS.

Myos siviilisddtyryhmid koskevat tulokset tukivat kdsitystd siitd, etta tyy-
tyvriisyydelld ja onnellisuudella on kdsitteellisid eroja. Naislesket ilmaisi-
vat keskimdiiriiistii suurempaa tyytyvziisyyttd eri eldmdnalueisiin, asumi-
seen, sddstoihin, elintasoonsa kuin muissa eldmdnvaiheissa olevat. Ai-
noastaan terveydentilansa arviossaan naislesket olivat vdhemmdn positii-
visia kuin muut. He eivdt kuitenkaan pitiineet itsedln erityisen onneilisi-
na. Yhdessd eronneiden naisten kanssa he arvioivat eldmddnsd
negatiivisimmin (Campbell ym. 1976,413-415). Itse asiassa naislesket oli-
vat kohtalaisen hyvin sopeutuneet tilanteeseensa, mutta aviopuolison me-
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netyksen takia heiddn eldmdnlaatunsa oli eriiilti osin selvdsti huonontu-
nut

Edellii esitettyyn perustuen voidaan sanoa, ettd tyytyvaisyys koetun hy-
vinvoinnin osoittimena on suhteellisen pysyvd ja pitkiiaikaisen prosessin

seurauksena saavutettu tila. Se suuntautuu nykyhetkestd menneisyyteen
ja siinzi painottuvat toisin kuin onneilisuudessa kognitiiviset aspektit. On-
nellisuus kokonaisvaltaisena tunnekokemuksena on eri tutkimusten mu-
kaan lyhytkestoisempi ja pikemminkin hetkelliseen tilanteeseen liittyve,
joten onnellisuutta ei voida pitiiii riittzivdn vakaana koetun hyvinvoinnin
osoittimena.

Koettu hyvinvointi ja hyvinvoinnin moniulotteisuus

Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseen painottuvissa eldmdnlaadun
tutkimuksissa 64 on tarkasteitu laajaa ei:imdnalueiden asteikkoa. Tdrkei-
nd komponentteina on pidetty terveyttci, taloudellista tilannetta, perhe'elci-
mcici, avioliittoa, yst(ivyys- ja muita henkikjsuhteita, ansiotyittci, koulutusta,
itsetuntoa, suhdetta uskontoon, vapaa-ajan aktiviteetteia, asumista,
asuinympciristdei ja paikallisia palveluja sekci myos paikallista ja koko maa-
ta koskevaa hallintoa (esim. Campbell ym. 1976, 85; Michalos 1982, 13-
14; Andrews & Withey 1976, 60). Vleston tyytyvziisyyttd tai huolenaihei-
ta on tutkittu niiillii ulottuvuuksilla. Tutkimusten painopiste on ollut me-
netelmdllisissd tarkasteluissa, koetun hyvinvoinnin erityyppisten mittarei-
den kehittdmisessd ja niiden arvioimisessa 6s.

Pohjoismaisissa hyvinvointitutkimuksissa on viime vuosikymmenten aika-
na yhd enemmdn kiinnitetty huomiota hyvinvoinnin laadullisiin kysymyk-
siin. Kiinnostuksen kasvusta huolimatta koetun hyvinvoinnin tutkiminen
ja siihen liittyve problematiikka ei ole ollut yhtd painotetusti esilld kuin
alun perin Yhdysvalloista ldhteneessd elAmdnlaadun tutkimustraditiossa.
Syynzi voivat olla myos eldmdnlaatua koskevat k[sitteelliset erot 64. Yh-
distiivdnd piirteend on hyvinvoinnin ymmdrtdminen eri el6mzinalueita
koskevaksi ilmioksi. Hyvinvointia ei ole yritetty osoittaa yhdellii indi-
kaattorilla, esimerkiksi taloudellisilla resursseilla, vaan useilla eri eldmdn-
alueita kuvaavilla osoittimilla (Johansson 1970, Allardt 1980, Riihinen
1981, Erikson & Uusitalo 1987).

Esimerkiksi Allardtin (1980, 50-51) mddrittelemiit l2 hyvinvointitekijiizi
ovat suureksi osaksi pAiillekkiiisi2i edellii lueteltujen komponenttien
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kanssa 66. Elintasondkokulma ja hyvinvoinnin objektiiviset mittarit pai-
nottuivat kuitenkin Allardtin tutkimuksessa tyytyviiisyys-/tyytymiitto-
myysasenteiden tarkastelun jdddessi vdhemmdlle huomiolle. Painotuksen
erot objektiivisuus-subjektiivisuusulottuvuudella niikyviit muun muassa
siin5, ettd yhdysvaltalaisessa suuntauksessa eldmdniaadun tutkijat ovat
taipuvaisia subjektivismiin ontologisessa mielessd (esim. Andrews &
Withey 1976), kun taas Allardt (1980) ja pohjoismaiset tutkijat yleensdkin
ovat subjektivisteja liihinnii epistemoiogisessa mielessd. Edellisessd ta-
pauksessa subjektivismi merkitsee hyvinvoinnin sisdllon mddrdytymistd
ihmisten subjektiivisten arvioiden perusteella ja jdlkimmdisessd ainoas-
taan ihmisten kokemuksia hyvinvoinnista.

Hyvinvoinnin moniulotteisuuden problematiikkaan liittyviinii kysymykse-
nd on hyvinvoinnin eri komponenttien painoarvon mddrittdminen. Tutki-
jat ovat jokseenkin yksimielisiii siit6, ettei hyvinvoinnin osatekijoitd, kuten
terveyttd, tuioja, sosiaalisia siteite, voida pitdd samanarvoisina. Tdtd ky-
symyste on pohdittu eidmdnlaatua mittaavissa tutkimuksissa ja todettu,
ettei subjektiivinen hyvinvointi vditt2imdttd ole suoraan johdettavissa eri
osa-alueita koskevista tyytyvdisyyden arvioista. Angus Campbellin ym.
(1976,82-86) tutkimuksessa kysymysti selvitettiin sekd suoralla ettd epd-
suoralla menetelmdilii. Henkilditii pyydettiin arvioimaan sitd, kuinka tdr-
keind he pitivrit eri eidmdnalueita. Suoria arvioita verrattiin analyysin
antamaan tietoon siitd, kuinka voimakas yhteys eri eidmdnalueita koske-
valla tyytyviiisyydeild oli hyvinvoinnin ja tyytyviiisyyden yleisarvioihin.

Kahden kriteerin viilillii oli selvdd vastaavuutta, mutta myos eroja. Suo-
rissa vastauksissa terveydentiian ohella painopiste oli vahvasti ldheissuh-
teiden, perhe-eldmiin ja avioliiton merkityksessd. Mytrs uskonnoile ja hy-
vdlle asuinmaaile pantiin erityistd painoa. Regressiokerrointen perusteel-
la painopiste sitd vastoin oli avioliiton ja perheen ohella elintasoa mdiirit-
tivissii tekijoissd, taioudellisessa tilanteessa, asumisessa ja ansiotyosse.
Terveydentila tuli tdrkeysjdrjestyksessd niiiden jiilkeen (Campbell ym.
1976, 82-86). Taloudellisten seikkojen merkitys kivi ilmi myos Alex
Michalosin (1986, 75) tutkimuksesta, jossa eri eldmdnpiirejii koskevista
tyytyviiisyyden kokemuksista taloudellisen turvallisuuden kokeminen vai
kutti suhteellisesti eniten tyytyviiisyyden kokon aisarvioon.

Koetun hyvinvoinnin mittarin muodostaminen additiivisesti ja painotetus-
ti eri eldmdnalueita koskevista tyytyviiisyyden pistearvoista ei ole ongel-
maton ratkaisu. Osioiden painoarvon mA[rittdminen on jo sindnsd prob-
lemaattista. Summatiiviset mittarit saattavat kiitkezi kiinnostavaa vaihte-
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lua osioiden erilaisen painottumisen vuoksi. Subjektiivisiin arvioihin pai-
nottuva analyysi leffdd lisiiksi huomiotta objektiivisten elinolojen ja tyyty-
vdisyyden vdiisen yhteyden.

Subjektiiviseen hyvinvointiin painottuneet eldmdnlaadun tutkimukset
ovat osoittaneet, ette hyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat paitsi eri elii-
mdnalueita koskevat tyytyveisyyden arviot vaihtelevin painoarvoin, myos
demografiset ja vastaavat taustatekijiit. Tyytyvdisyyden on havaittu va-
rioivan muun muassa sukupuolen, idn ja koulutustason mukaan 67. Toi
saalta ndiden tekijoiden vaikutus koettuun hyvinvointiin jddnee kuitenkin
vdhdiseksi. Esimerkiksi Vermunt kollegoineen (1989, 7) arvioi aikaisem-
piin tutkimuksiin perustuen vain noin 10-15 prosenttia tyytyvdisyyden
varianssista selittyvin demografisilla muuttujilla. Naite tekijoitii ei voida
analyysissd kuitenkaan sivuuttaa, sillii esimerkiksi ikii vaikuttaa selvdsti
tyytyviiisyyden kokemiseen (esim. Cutler 1979, 573). Eri ikiiisill2i henki-
l6illii on erilaisia kiisityksiii siitd, mistd asioista "hyvii eiiimii" muotoutuu.
Tyytyviiisyys on paitsi monidimensionaalinen kdsite sen dimensionaali-
suuden painotukset todenndkoisesti vaihtelevat ikiryhmdstd toiseen.

Leimaa-antavaa amerikkalaiseile eldminlaadun tutkimussuuntaukselle on
ollut se, ettei siin[ ole pyritty kehittdmddn luokitteluja tai teoreettisia pe-
rusteita keskeisten eldmiinalueiden valintaa varten. Hyvinvoinnin sisdllon
on katsottu mddrdytyvitn yksiloiden subjektiivisten arvioiden perusteella.
Vaikkei teoreettisia perusteita eliimdnalueiden valinnalle ole erityisesti
haettu, Lawtonin (1983, 352) mukaan tradition piirissd on kohtalaisen
paljon yksimieiisyyttd siit:i, ettd 12-16 osa-aluetta kattavat ihmisen hyvin-
voinnin tiirkeimmdt komponentit. Pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuk-
sessa siti vastoin kysymystii hyvinvoinnin komponenteista ja niiden ensi-
sijaisuudesta on tarkasteltu teoreettisemmalta pohjalta, inhimillisistd tar-
peista ja tarpeidentyydytyksen trirkeysjiirjestykseste kdsin.

Kenties tunnetuin tarveteoria hyvinvointitutkimuksissa on Abraham
Maslow'n ndkemys inhimillisist6 tarpeista. Maslow'n (1970, 35-46) tar-
peiden luokitukseen sisiiltyy viisi kategoriaa: 1) fysiologiset, 2) turvallisuu-
den, 3) liitynniin ja rakkauden, 4) arvostuksen sekd 5) itsensdtoteutuksen
perustarpeet. Hdnen tarkoituksena on mahdollisimman universaalien tar-
vekategorioiden ltiytiiminen, mutta kuten Olavi Riihinen (1981, 168) huo-
mauttaa, Maslow varoo kuitenkin vdittdmiistd, ettd hdnen esittiimdnsd
tarpeet olisivat yleisiii. Universaaliudessa on kysymys ideaalista, jonka to-
dentaminen on vaivalloinen tutkimustehtdvd. Teorian perusajatuksena on
kiisitys tarpeiden hierarkkisuudesta. Tdmd ei kuitenkaan merkitse vditettd
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tarveluokkien eksklusiivisesta tyydytysjiirjestyksestd, vaan kuten Riihinen
(1978, 6; 1981, 169) painottaa, tiettye yleistd tendenssid tyydytyspainei-
den voimistumisesta sitd mukaa kuin alemmanasteiset tarpeet tulevat tyy-
dytetyiksi.

Maslow'n ajatusten pohjalta on sittemmin luotu kokonaan uusia tarve-
luokituksia (mm. Alderfer 1972).

Tarpeisiin pohjautuva hyvinvoinnin tarkastelu ja paljoiti Maslow'n aja-
tukset ovat viitoittaneet myos suomalaista hyvinvointitutkimusta (Riihi-
nen l98l; Allardt 1980). Keskustelua tarpeisiin pohjautuvista hyvinvoin-
tinlkemyksistd onkin kiiyty laajasti suomalaisten tutkijoiden kesken 68,

joten hyvinvointiteoreettiseen keskusteluun Maslow'sta ja muista tarve-
teoreetikoista (mm. Alderfer 1972, Galtung 1980), tarpeiden universaaliu-
desta ja ensisijaisuudesta ei tdssd yhteydessd paneuduta.

Yleisenl havaintona teoreettisista tarkasteluista voidaan todeta, ettei ta-
mzikddn tie, kuten ei subjektivismikaan, ole johtanut yleisesti hyviiksyt-
tyyn ndkemykseen hyvinvointitekijoistii ja niiden painoarvosta. Yksimie-
lislytta on ldhinnd siitd, ettd niin sanotut biologiset tarpeet, kuten ravin-
non ja seksuaalisuuden tarpeet ovat universaaleja ja ensisijaisia. Flysisen
turvallisuuden ja jatkuvuuden kannalta vdhemmdn tdrkedt tarpeet tule-
vat ndiden jiilkeen.

Toinen, tarpeentyydytykseen perustuvalle hyvinvoinnin tarkastelulle usein
vaihtoehtoiseksi tulkittu n[kokulma on resursseihin pohjautuva ndkemys
hyvinvoinnista. Voitaneen sanoa, ette pohjoismainen hyvinvointitutkimus
on painotetusti jiilkimmiiistii (esim. Johansson 1970; Erikson & Uusitalo
1987; Uusitalo 1989b, 3; Karisto 1984, l8-19, Heikkild 1990, 2l). Yksi-
loiden elinolot niihdiiiin heidln kdytettdvissiidn olevina resursseina, vdii-
neind hallita yksilollistd elimdnkulkua. Resursseihin perustuvan hyvin-
vointitutkimuksen problematiikkaa on niin ikitiin kiisitelty suomalaisissa
tutkimuksissa laajasti, eikli n2iihin ongelmiin t[ssi yhteydessd
paneuduta os. Riippumatta siit[, valitaanko hyvinvoinnin tarkastelun
perustaksi tarpeet vai resurssit, kysymys hyvinvoinnin komponenteista ja
niiden tiirkeysjdrjestyksestii on yhd avoinna sekd teoreettiselie tutkimuk-
selle ettd teorioiden empiiriselle todentamiselle.
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Hyvinvoinnin kokemisen yhteydet ulkoisiin tekiitiihin

Koettua hyvinvointia on eldmdnlaadun tutkimussuuntauksessa kohtaiai-
sen luotettavasti selitetty eri eldmdnaiueita koskeviila tyytyvdisyyden mit-
tareilla. Ndiden yhteenlaskettu selitysosuus on ollut noin puolet subjektii-
visen hyvinvoinnin varianssista 70. Myos gerontologisessa kirjallisuudessa
on Lawtonin (1983, 353-354) mukaan lukemattomia esimerkkejd siitd,
ettd yksittdistd eldmdnaiuetta koskeva tyytyveisyyden mittari on voimak-
kaampi psykologisen hyvinvoinnin determinantti kuin kyseisen eldmdn-
alueen objektiivinen indikaattori. Tutkijoiden keskuudessa onkin herdttd-
nyt hammennyste suhteellisen heikko riippuvuus, mikd vailitsee subjektii-
visten ja objektiivisten mittareiden vdlilld, mutta kuten Lawton huomaut-
taa, yhteys on kuitenkin olemassa.

Analyysissddn vanhusvdeston hyvinvointia koskevista tutkimuksista 30
vuoden ajalta Reed Larson (1978, ll6) totesi, ette iekkeen vdesr6n kes-
kuudessa koettu hyvinvointi on voimakkaimmin yhteydessd terveydenti-
laan (r : .2-.4), sosioekonomisiin tekijoihin (r: .l-.3) ja sosiaaliseen aktii-
visuuteen (r: .l-.3). Siviiiisdiity (r: .l-.2), asuminen (r: .l-.2) ja kulje-
tuspaivelut (r: .l-.2) olivat myos selvdsti yhteydessd hyvinvointiin. Sitii
vastoin idlld, sukupuolella, rodulla ja tyossdololla ei ollut johdonmukaista,
riippumatonta vaikutusta koettuun hyvinvointiin. Kuvaavaa ndille van-
henemista koskeville tutkimuksille on ollut se, ettei mitddn yhdenmukais-
ta kokonaiskdsitystei eri tekijoiden vaikutuksesta ole saatu. Tutkimukset
vahvistavat kuitenkin Lawtonin kdsityksen, ettd side objektiivisten olojen
ja koetun hyvinvoinnin vdlill2i on oiemassa.

Larsonin (1978, ll6-117) katsauksesta iimeni myris, ette tutkimuksissa
tarkasteltujen muuttujien yhteenlaskettu selitysosuus koetusta hyvinvoin-
nista jiizi maksimissaankin vain noin puoleen, joten suurin osa varianssis-
ta ei selity ndiden tekijoiden avulla. Hdn kehottikin varovaisuuteen tulos-
ten tulkinnassa, koska kausaliteettien suunnasta on vaikea saada luotetta-
vaa tietoa.

Sosiaaligerontologisissa tutkimuksissa ei ole ndkyvzisti probiematisoitu
sitd, miksi ulkoiset olot eivdt kovin voimakkaasti heijastu ihmisten tryty-
vdisyyden kokemuksissa. Lawtonin (1983) analyysi on tesse suhteessa
poikkeus. Yhteiskuntatieteiden piirissd sitii vastoin on pohdittu hyvin-
voinnin kokemisen ja ulkoisten olojen vdlisen suhteen luonnetta ja siihen
liittyvea problematiikkaa. Kysymys on empiirisesti yhteelta siitzi, miten
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objektiiviset olot ja niisti annetut subjektiiviset arviot ovat yhteydessii toi-
siinsa, mikd on ndiden vdlisen yhteyden todellinen lucnne. Toisaalta kysy-

mys koskee sitd, mikd on subjektiivisten ja objektiivisten mittareiden suh-

teellinen arvo ja merkitys menetelmdnti vAlittiid tietoa veeston hyvinvoin-
nista (campbell ym. 1976,474). Tutkijoiden ndkemykset nlissd kysymyk-
sissd eroavat toisistaan.

Paljon keskustelua herdtt[neen ndkokulman objektiivisuus-subjektii-
visuusongelman tarkasteluun tarjoaa Erik Allardtin (1982, 5) tunnettu
nelikentt[, jossa luokittelijoina ovat objektiivisuus-/ subjektiivisuuskatego-
ria toisaaila ja materiaalisuus-/ immateriaalisuuskategoria toisaalla. Hy-
vinvoinnin objektiivisilla indikaattoreilla mitataan elintasoa, kun paino-

piste on materiaalisissa asioissa - tulot, asuminen, tyo, tyoolot' terveyden-

tila ja koulutus - ja el6mdnlaatua painopisteen ollessa ei-materiaalisissa ja

sosiaalisissa asioissa. Vastaavasti hyvinvoinnin subjektiivisilla indikaatto-
reilla mitataan luokitteiun mukaan toisaalta tyytyveisyytte tai tyytymdt-
tomyytte materiaalisiin elinoloihin sekd toisaalta onneilisuuden tunteita,
joilla ei oie yhteytti materiaalisiin tekijoihin.

Yhteydet aineellisen hyvinvoinnin eli elintason komponenttien ja tyytyvai-
syyden asenteiden viililiii osoittautuivat Allardtin (1982, 5, l0-12) tutki-
muksessa heikoiksi. Tyytyviiisyyden ja tyytymittomyyden ilmaukset oli
vat vain hyvin viihdisessd mddrin yhteydessd ulkoisiin tekijoihin. Allardt
(1977,9) korostaakin sit[, ette on tiirkedd tehdii ero subjektiivisten ja ob-
jektiivisten indikaattoreiden vdlille, koska ne edustavat sekd empiirisesti
ettii kdsitteellisesti eri ilmioitii. Tiistd syystii hiin (1982,5) painottaa, ette

useimmissa tilanteissa on tlrkedi kiiyttiiii molempia mittareita.

Allardtin tulkintaa on toisaalta arvosteltu. Roosin (1978) esittdmddn kri-
tiikkiin viitaten my6s Karisto (1984, 28) toteaa, ette peetehdt ulkoisten
elinolojen ja koetun hyvinvoinnin yhtenevyydestd riippuvat tutkimusta-
vasta, esimerkiksi siiti, tutkitaanko onnellisuutta vai tyytyviiisyyttii. Yk-

sitttiisiri elcimrinalueita koskevien tyytyvriisyyden aniotden on havaittu kiin-
nittyvtin ulkoisiin elinoloihin suoremmin kuin monimutkaisempien onnelli-

suuden arvioiden 7l (Campbell ym. 1976, 481). Kyse on mittarin tasosta

yleisyys-/ spesifisyysulottuyuudella. TiimS ilmenee muun muassa niin,
ettii tiedusteltassa hyvinvointia hyvin yleiselld tasolla, ihmisillii on taipu-
musta positiivisuuteen 72. Kun tiedustellaan arvioita mddriityistd eld-

mdnalueista, suhtautuminen on kriittisempdd ja enemmiin arviointiin pe-

rustuvaa (esim. Kennedy ym. 1978, 460).
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Korostaessaan hyvinvoinnin osatekijbiden erillisyyttii Lawtonin (1983,
355-356) ndkemys on liihelld Allardtin tulkintaa, joskin hyvinvointiniike-
myksissd on sisiillbllisiS eroja. Tutkiessaan iiikkiiiden ihmisten kokonais-
hyvinvointia hiin tuli siihen johtopddtokseen, ettd "hyviin eldmdn" osate-
kijet - psykologinen hyvinvointi, toiminnallinen kyky s6, koettu elimdn-
Iaatu ja objektiiviset olot - ovat hyvinvoinnin melko erillisiii sisdltoluok-
kia.

Kuvion 5 eri sektoreiden piiiillekkdisyyksien tarkoituksena on kuvata kar-
keasti hyvinvoinnin sisdltoluokkien yhteyksid. Lawtonin ndkemys perus-
tuu siihen kdsitykseen, ettei jonkin osa-alueen hyvinvointia voida kovin-
kaan paljon selittdd muiden alueiden hyvinvoinnilla.

PSTTKOLOGINEN
EYyINVOINTI

Kuvio 5 Lawtonin (1983, 355) niikemys hyvinvoinnin osatekijoistii ja
niiden viilisistii suhteista

Eri sektoreiden suhteellinen autonomia tekee normaalin inhimillisen elii-
mdn mahdolliseksi. Jos muutos yhdellii sektorilla vzilittomlisti heijastuisi
muutoksena kaikilla muilla, seurauksena olisi kaoottinen epitasapaino.



118

Kullakin "hyvdn eldmdrn" osa-alueella on oma rakenteensa ja legitimiteet-
tinsd, jotta systeemi voi toimia. Lawtonin n[kemyksessd kaiken ytimene
on mind, jota kuviossa 5 konkretisoidaan eri sektoreiden yhteisellii leik-
kauskohdalla. Mind on vuorovaikutuksessa sektoreiden kanssa. Vaikutus-
suhde kulkee molemprin suuntiin mindn ja eri sektoreiden vdlilld.

Psykologisen hyvinvoinnin voidaan katsoa edustavan subjektiivisen hy-
vinvoinnin keskeisintd sisziltozi. Psykologinen hyvinvointi, kuten my6s
muiden osa-alueiden hyvinvointi, on kuitenkin suhteeilisen vdhdisessd
mddrin selitettAvissd muiila hlvinvointitekijoilld. Lawtonin (1983, 353)
tutkimuksessa terveys korreloi voimakkaimmin psykoiogiseen hyvinvoin-
tiin, mutta myos koetulla eldmdnlaadulla ja objektiivisilla ympdristod kos-
kevilla osoittimilla oii tdhdn yhteyttd. Nzikemyksen tueksi on helppo loy-
tdd - kuten Lawton esityksessddn - kdytdnnon esimerkkejd siitd, ette eri
sektoreiden vdliset yhteydet ovat kuitenkin suhteellisen heikkoja.

Toisenlaisen, joskin melko kaavamaisen ndkokulman objektiivisten olojen
ja tyytyvziisyyden arvioiden vdlisen suhteen tarkasteluun tarjoaa Angus
Campbellin ym. (1976, l6; esittdmd malli kuviossa 6. Mallin avulla on
ymmdrrettavissA se, etteivdt korrelaatiot objektiivisten olojen ja koetun
hyvinvoinnin viiiill2t ole yhtd voimakkaat kuin eri eidmdnalueita koskevan
tyytyvdisgrden ja yleisen tyytyveiisyyden vdlilld.

Mallissa lZihdetiiiin siitd, ettd henkilo tekee kunkin eldmdnalueen objektii-
visista oioista havaintoja ja niiden perusteella kognitiivisia ja/tai tunteisiin
pohjautuvia arviointeja, jotka vuorostaan vaikuttavat tyytyviiisyyden ko-
kemiseen kyseiselld osa-alueella. Henkilon persoonaan liittyvdt piirteet
vaikuttavat kaikissa arviointiprosessin eri vaiheissa. Yksilon ominaisuuk-
sien lisdksi vdliin tulevina tekijoind arviointiprosessissa vaikuttavat erilai
set vertailustandardit, aikaisempi elAmdntilanne, odotukset, viiteryhmdt
jne. oo. Tyytyviiisyys eldmddn yleisesti muodostuu eri eldmdnalueita kos-
kevista tyytyveisyyden kokemuksista. Henkilo saa tietoa ympdristdstdin,
jota hdn muokkaa ja arvioi joko tietoisena tai tiedostamattomana pyrki-
myksenddn adaptiivinen kdyttdytyminen.

Koettua hyvinvointia mittaavissa eldmdnlaadun tutkimuksissa objektiivis-
ten olojen ja hyvinvoinnin kokemisen vdlistd yhteyttii on pyritty selittd-
mdAn psykologisesta viitekehyksestd kdsin. Ympdristostd saatava tieto
muuntuu havaitsemis- ja arviointiprosesseissa, joissa vaikuttavat myos
henkiloon liittyvet ominaisuudet ja piirteet. Eri eldmdnalueiden arvioin-
tiin ja tlytyvdisyyden kokemiseen vaikuttavat myos vertailuperusteet, joi
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hin edellzi jo viitattiin. Lopullisena tavoitteena on tilanteen hallinta ja
adaptiivinen kiiyttiiytyminen (ks. myos Andrews & Withey 1976, 332-
335). Henkilo arvioi olojaan, sekd positiivisia ettd negatiivisia, henkilo-
kohtaisen normin perusteella pikemminkin kuin absoluuttiselta tai objek-
tiiviselta pohjalta.

EIITIIN-
ALIJE 1:

EUTAN-
ALUE 2

EUMA{-
ALIJE n

HENKILON OMINAISPIIRTEET

\ffiTAILIJ-
STANDARDIT

0Mt- 0MtMl-

Kuvio 6. Campbellin ym. (1976, l6) malli eri eldmdnalueita koskevan
tyytyviiisyyden ja yleisen tyytyvdisyyden ja adaptiivisen
kziyttziytymisen vdlisistd yhteyksistd

Esimerkiksi iakkeet, fyysisesti huonokuntoiset henkilot arvioivat terveyt-
tidn omasta viiteryhmdstddn kdsin. He voivat pit:izi itseri:in terveind ja
olla tyytyvdisiii terveyteensd erilaisista vaivoista huolimatta, miki ilmen-
tiiii pyrkimystd sopeutumiseen (vrt. Lazarus & Foikman 1984, 197). Tai-
pumusta niihdii asiat positiivisessa vaiossa voidaan pitiiii yhtend puolus-
tus- tai selviytymiskeinona.
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Vdesttin hyvinvointia mittaavien sosiaalitieteen tutkimusten yhtenii ta-

voitteena on ollut vahvistaa ulkoisten elinolojen ja koetun hyvinvoinnin
vdlinen yhteys. Kun tdssd tavoitteessa ei ole onnistuttu - voimakkaita
korrelaatioita ei ole ioytynyt - on yleensd tunnettu pettymyste. Edelli tar-
kastellut tulkinnat objektiivisten olojen ja koetun hyvinvoinnin vdlisistd

yhteyksistii puoitavat pikemminkin sitd ndkemyste, ettei erityisen voimak-

kaita korrelaatioita oie odotettavissa.

Lawtonin (1983) ndkemys edustaa tdssd pyrkimystd kokonaisvaltaisen

hyvinvoinnin mddrittelyyn, kun taas eldmlnlaadun tutkimusten niikokul-
ma on rajoitetumpi. Viimeksi mainitussa tutkimussuuntauksessa on samo-

ja elementtejii kuin Lawtonin ndkemyksessd hyvinvoinnista pddpainon o1-

lessa kuitenkin kuvion 5 oikeanpuoleisessa osassa, objektiivisten olojen ja

koetun eldmdnlaadun vdlisissd yhteyksissd.
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3
TUTKIMUSTEHTAvAx vt,(ArurrEr,y vIITEKEHI-
KOSSA

Johdannon leskitutkimuksia koskevassa katsauksessa puolison kuoleman
todettiin vaikuttavan monella tavoin lesken taloudelliseen ja sosiaaliseen
asemaan, jopa terveydentilaan. Tutkimuksen viitekehystd koskevasta lu-
vusta 2 kdvi puolestaan ilmi, ettd kun henkiloilti on erilaisia voimavaroja,
hiinellii on samalla mahdollisuuksia oman eldmdnsd ohjaamiseen kriisissd
siten, ettd tasapaino palautuu. Mielenkiinto kohdistuu tdssd tutkimukses-
sa fyysisten ja sosiaaiisten resurssien merkitykseen eidmdnmuutoksissa.
Psykologiset resurssit, kuten henkilokohtaiset luonteenpiirteet ja aikaisem-
mat ei5miinkokemukset ja niihin perustuvat valmiudet eivdt kuulu tlmdn
tutkimuksen piiriin.

Keskeisind voimavaroina tarkasteltiin neljiiii eri resurssiluokkaa, jotka
muodostavat kiiyttokeipoisen luokittelun tdhdn tutkimukseen. Empiiri-
seen analyysiin sisdltyvdt siten seuraavat resurssiluokat:

o sosioekonomisetresurssit
o sosiaaliset siteet ja sosiaaiinen tuki
. fyysinen ja psyykkinen terveys
o yhteisoiliset resurssit, joiden oletetaan toimivan yhteiskuntaan

integroivina tekijoinii eldmdntilanteen radikaalisti muuttuessa.

Tutktmuksen tavoitteena on selvittdzi yht[zilti leskeksi jri2ineiden henkiloi-
den voimavarat eli kiiytossii olleet resurssit ja niissd leskeysaikana tapah-
tuneet muutokset sekd toisaalta niiden voimavarojen merkitys koetun hy-
vinvoinnin, leskeyteen sopeutumisen selittiijin2i; objektiivisten olojen olete-
taan heijastuvan havaitsemis- ja arviointiprosessien kautta subjektiivisiin
kokemuksiin hyvinvoinnista (vrt. kuvio 6). "Sekoittavina tekijoind" ovat
mainitut prosessit sekii henkilon persoonaan liittyvet piirteet, jotka on ra-
jattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Objektiivisten olojen ja koetun hyvinvoinnin vdlinen yhteys kuvaa eldmdn
ulkoisen hallinnan mahdollisuutta. Hallinnan kiisitteeseen liittyy toimijan
kokemus onnistumisesta pyrkimyksissddn (vrt. luku 2.4). Henkiltillzi itsel-
lddn on voinut olla aktiivinen ote eldmdntilanteensa muuttamisessa: les-
keksi jiiiimisen kriisissd hdn on pyrkinyt enemmdn tai vdhemmdn tieto!
sesti ohjaamaan uikoisia elinolojaan. Leski on ryhtynyt toimenpiteisiin
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eldmdnsi uudelleen jdrjestdmiseksi tyon, vapaa-ajan tai sosiaalisen eld-

mdn suhteen. Kun hin kokee onnistuneensa pyrkimyksissddn, se ilmenee

tyytyviiisyytend eldmddn.

Eldmdn sisdisessd hailinnassa - tdssd yhteydessd ei tarkoiteta eldmdnhal-

linnan kokemista (vrt. esim. Hzirkiipdii 1992, 5) - on kysymys huomatta-
vasti komplisoidumpien ja vaikeammin mddriteltiivien ilmididen tarkaste-

iusta. Tutkimuksessa ei seivitetd psykologisia resursseja, hallintastrategioi-
ta tai -keinoja eikii yleensdkddn sitd, miten muutos sisdisesti hallitaan.

Stressitapahtumaa ja siitii johtuvaa muutosprosessia on havainnollistettu
kuviossa 2 esitetyn perheen kriisiii kuvaavan abcx-mallin avulla. Mallia ei

sovelleta sellaisenaan, mutta sen avulla pyritdiin kuvaamaan leskeksi j2i2i-

misen kriisid ajallisena tapahtumana. Kuvion 2 mukaan stressitapahtu-

masta (a) saattaa olla seurauksena kriisi (x), mikii riippuu henkilon tilan-
teen arvioinnista (c) sekd kdytossd olevista voimavaroista (b). Kriisiin liit-
tyy usein erilaisia lisdstressoreita (aA), jotka vaikeuttavat muutokseen so-

peutumista. Leskeksi jddmisen kriisissd nditd voivat olla erilaiset kziytdn-

nttn ongelmat, vaikeudet arkiaskareiden hoitamisessa, avun ja tuen
puuttuminen, taloudelliset ongeimat jne. Kyse on stressitekijoiden kasau-

tumisesta alkuperdisen stressitapahtuman seurauksena.

Selviytydkseen kriisitilanteesta leski voi joutua hankkimaan uusia resurs-

seja, hakeutumaan ansiotyohon tai jatkokoulutukseen, luomaan uusia

kontakteja jne. Mallin bB-tekijd sisdltiiii paitsi olemassa olevat voimava-
rat, joissa on saattanut tapahtua muutoksia - esimerkiksi tulojen pienene-

mistd, terveyden heikkenemistd, sosiaalisten siteiden katkeamista - myos

uudet hankitut resurssit. Kaikista ndistd tekijoistii leski joutuu muodosta-

maan oman kdsityksensa (cc) ja tekemdan johtopiiiitokset kyetekseen

hallitsemaan eldmdntilanteensa. Tilannearviointien ja niiden perusteelia

tehtyjen pddtosten ja toimenpiteiden seurauksena leski voi kokea sopeutu-

neensa tai pahimmassa tapauksessa joutuneensa uuteen kriisiin'

Oleellisin ero perheen kriisiii kuvaavan mallin ja tdssii tutkittavana olevan

kuvion 7 pelkistetyn mallin viiiillii on siind, ettd puolison kuoleman olete-

taan johtavan aina kriisin kokemiseen. Thomas Holmesin ym. (1974,
59 - 6l) kriisin mddritelmdn mukaan puolison kuolema ei vdlttdmdttd
merkitse eldmdnkriisid, sill[ kuoiemasta johtuvien stressipisteiden mddrd

ei yllii kriisiin saakka. Puolison kuolemaan liittyy kuitenkin aina iisdstres-

soreita, sekd negatiivisia ette positiivisia muutostapahtumia ja vaatimuk-
sia, jotka yhdessd johtavat kriisiin. Tiillaisia tapahtumia ovat esimerkiksi
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ansiotyohon siirtyminen, eliikkeelle jddminen ja asuinpaikan vaihdos. Ku-
ten Helena Lopata (1980,99) on todennut, kaikki leskeksi jii[neet henki-
lot eivdt koe samoja ongelmia tai muuta eldmdntyyiiddn samalla tavalla
puolison kuoltua, mutta kaikki joutuvat jossakin mddrin kokemaan krii-
sin 73 sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen tuen disorganisaation ja roolien
uudelleen muotoutumisen takia.

Kuviossa 7 esitetty malli on pelkistetty kaaviokuva puolison kuoieman ai-
heuttamasta kriisistd yksilon eiimdssd. Kiinnostuksen kohteena ovat u1-

koiset oiot ja tekijiit, jotka liittyvzit vzilittomzidn tiianteeseen ennen puoli-
son kuolemaa ja tietyn seurannan jaksoon kuolemantapauksen jiilkeen.
S o s io ek o nomis t en t e k ij ti iden, t erv ey de nt i lan, s o s iaa li s t en j a y ht e is d I lis t en s i-
teiden sekci sosiaalisen tuen oletetaan vdliin tulevina tekijoind vaikuttavan
kriisin kokemiseen ja eldmdnmuutokseen sopeutumiseen. Tutkimuksen
taustalla on ndkemys resursseista keinoina hyvinvoinnin saavuttamiseen:
resurssien hallinta mahdoilistaa oman eldmdn ohjaamisen siten, ettd ah-
distavasta tilanteesta selviydytddn ja tasapaino saavutetaan.

Kriisistci selviytymisen subjektiivista kokemista mitataan tutkimuksessa
tyytyvdisyydelki, loka on koetun hyvinvoinnin osoittimena suhteellisen py-
syvzi ja pitkdaikaisen prosessin seurauksena saavutettu tila. Tyytyvdisyys
suuntautuu nykyhetkestd menneisyyteen ja siind painottuvat toisin kuin
onneliisuudessa kognitiiviset aspektit. Stressitapahtuma, leskeksi jddminen
ja sen vaikutukset eri elzimdnalueiila heijastuvat yksilon subjektiiviseen
hyvinvointiin. Tyytyvziisyyden kokemiseen vaikuttaa siten paitsi tutki-
musajankohdan myos aikaisempi eldmdntilanne. Lesken hyvinvoinnin ko-
kemukset ovat sidoksissa siihen, mihin suuntaan elinolot ovat muuttu-
neet. Vertailukohteena on puolison kuolemaa edeltdnyt aika.

Tyytyvdisyys hyvinvoinnin mittarina on tutkimuksissa useasti kdytetty,
validi mittari. Tyytyviiisyys elinoloihin ja eldmdntilanteeseen ei kuiten-
kaan sulje pois sitd, etta puolison menetys koetaan vaikeana asiana. Krii-
sistci selviytymisen toisena indikaattorina on kokemus sopeutumisesta puo-
lison menetykseen. Kysymys leskeyteen sopeutumisesta liittyy suoraan
puolison kuolemaan, kun sen sijaan tyytyveisyyden tai tyytymdttomyyden
kokemukset eivdt vdlttdmrittii kytkeydy stressitapahtumaan lainkaan.

Tyytyvziisyyden ja sopeutumisen erona on oletettavasti myos se, ette tyy-
tyvdisyys liittyy kiintedmmin aineellisiin arvoihin kuin leskeyteen sopeutu-
minen. Yhteisend piirteend molemmille on se, ette kyse on pikemminkin
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pitk2iaikaisen prosessin seurauksena saawtetusta tilasta kuin hetkellisestd
tunteesta.

Kuvio 7 Leskeksi jiiiimisen kriisi, siihen vaikuttavat tekijiit ja kriisis-
ti selviytyminen koettuna hyvinvointina

Lesken sukupuolen, irin ja etrimtinvaiheen sekci puolison kuoleman tikillisyy-
den oleletaan vaikuttavan kriisin kokemiseen ja siitii selviytymiseen. Edel-

ld on viitattu tutkimustuloksiin, joiden mukaan eri ikdiset tai eri eldmdn-

vaiheessa olevat henkilot kokevat leskeksi jddmisen eri tavoin ja sopeutu-

misessa on siten eroja. Ajallisesti normatiiviseen kuolemantapahtumaan
sopeutuminen on helpompaa kuin ei-normatiiviseen tapahtumaan sopeu-

tuminen. I2ikkii2inri leskeksi jdiiminen on normaalia ja odotettua, kun taas

Ieskeksi jddminen nuorella iiillii on tilastollisesti poikkeavaa.

Leskeyteen sopeutumiseen vaikuttaa myos se, oliko kuolemantapaus ikil-
linen vai oliko se ennakoitavissa pitkeaikaisen sairauden takia. Puolison

kuoleman aiheuttamaan eldm6nmuutokseen sopeutumisen oletetaan ole-
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van helpompaa silloin, kun puoliso sairasti pitkiiiin ennen kuolemaansa.
Puolison pitkiiaikaisen sairauden katsotaan olevan ennakkovaroituksena
kuoleman mahdollisuudesta. Eri tutkimusldhteiden mukaan ennakkova-
roituksella on arvioitu olevan merkitystd erityisesti nuoriin ikiiluokkiin
kuuluvilla leskilld, ei niinkddn iiikkiidnii leskeksi j2iiineillii henkiloillii. Puo-
lison sairauden keston merkitystd voidaan tlssd arvioida ainoastaan suh-
teessa patologisiin sopeutumisongelmiin, sil16 haastatteluja tehtiessd kuo-
lemasta oli kulunut suhteellisen kauan, kolmesta neljiiiin vuotta.

Nuorten leskien sopeutumista oletetaan toisaalta edistdvdn sen, ettd heilld
on enemmdn voimavaroja - terveyttd, koulutusta, tuloja, sosiaalisia kon-
takteja - verrattuna iiikkiiisiin leskiin. Nuorten leskien eldmdnvaihe huol-
tovelvollisuuksineen saattaa puolestaan vaikeuttaa kriisin hallintaa. Eld-
mdnvaiheella, joka toisin kuin ikd ottaa huomioon myos perherakenteen,
on siten idn ohella oma roolinsa kriisistd selviytymisessd.

Leskitutkimuksissa on kdyty keskustelua miesten ja naisten eroista leskey-
teen sopeutumisessa (ks. luku 1.2). Olettaen, ettd sukupuoiten vdlilld on
olemassa eroja, ne johtuvat osittain miesten ja naisten eroista resurssien
hallinnassa. Sukupuolten vdliilzi on havaittu eroja muun muassa taloudel-
lisessa asemassa, terveydentilassa sekd sosiaalisessa kanssakdymisessd ja
tuen saamisessa. Sukupuolen suoran vaikutuksen sopeutumiseen olete-
taan olevan vdhdinen.

Kausaatio-ongelmat ovat ilmeisiii leskeksi jiilmistii ja sen vaikutuksia tut-
kittaessa. Leskeksi jiidminen ja henkilon kiiytossii olevat resurssit eivdt oie
toisistaan riippumattomia. Esimerkiksi sosioekonomiset tekijiit ovat sel-
kedsti resursseja eldminmuutoksen hallinnassa. Toisaalta eldmdnmuutos,
leskeksi jddminen vaikuttaa resursseihin, kuten tuloihin, varallisuuteen,
mahdollisesti myos koulutukseen ja ammattiin. Uusi eldmdntilanne saat-
laa antaa virikkeen esimerkiksi ammatilliseen jatkokoulutukseen.

Empiirisen analyysin ongelmana on nAiden leskeksi ji5misen resurssivai-
kutusten esiile saaminen. On kuitenkin vaikeasti todennettavissa se, missd
mdiirin havaitut muutokset, esimerkiksi lesken ansiotyohon paluu johtu-
vat juuri leskeksi jiiiimisestii. Vaikkei aina kyettdisikiiiin osoittamaan les-
keksi jitiimisen ja elinolojen muutosten kytkeytymistii toisiinsa, katsotaan
sekd voimavarojen mddrln ettd niissd tapahtuneiden sekd myonteisten
ette kielteisten muutosten vaikuttavan kriisistd selviytymiseen ja sopeutu-
miseen. Resurssien vdhenemisen oletetaan vaikuttavan sopeutumiseen
haitallisesti ja niiden lisddntymisen edistdvdsti.
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Ongelmana on, ettd eri resurssitekijtiiden vaikutukset eivdt ole toisistaan

riippumattomia. Muutos yhdellii osa-alueella heijastuu myos muille aiueil-
le. Komponenttien keskinliset vaikutussuhteet kdyvdt hyvin esiin tarkas-
teltaessa esimerkiksi terveyden yhteyksiii sosioekonomiseen asemaan. so-

siaalisiin suhteisiin jne. Terveys on terkea vdline muiden hyviiti tuottavien
asioiden saavuttamisessa. Resurssien kytkeytyminen toisiinsa niiyttiiytyy
toisaalta huono-osaisuuden kasautumisena. Puutteet keskeisissd voimava-
roissa, kuten tuloissa ja terveydessd, aiheuttavat helposti kumuloituvia
ongelmia muilla eldmanalueilla.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on poikkitieteellinen. Siinii yhdistyy
stressiteorian elementtejii eliimzinmuutos- ja hyvinvointitutkimusten tradi-
tioihin. Yhteiskuntapoliittisesta ndkokulmasta ongelmaa voidaan tarkas-
tella myos huono-osaisuuden kasautumisena. Yksilo- ja perhetasolla voi-
daan selvittdd, merkitseeko leskeksi jiiiiminen deprivoitumista hyvinvoin-
tia mddrittdvien resurssien suhteen. Suhteellinen deprivoituminen verrat-
tuna aikaisempaan eldmdntilanteeseen todenndkoisesti vaikeuttaa eid-

mdnmuutokseen soPeutumista.

Lopuksi on tdhdennettdvd, ette tarkoituksena ei oie identifioida kaikkia
kriisin kokemisen kannalta relevantteja tekijoita. Puolison kuoleman ai
heuttamasta kriisistd selviytyminen ja eldmdnmuutokseen sopeutuminen

ei selity yksinomaan tdssd mddritellyistii seikoista, vaan my6s kuolemaa

edeltdneistd eidmdnvaiheista ja muista yksiloilisistii tekijoistd. Huomiotta
jeitetiifin - niiden merkitystd kuitenkaan unohtamatta - muun muassa

henkilon persoonailisuus, lapsuudenkokemukset ja muut aikaisemmat eld-

mdntapahtumat ja -kokemukset, kuten stressitapahtumien mahdollinen
kasautuminen puolison kuolemaa edeitdneend ajanjaksona.
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4
TUTKIMUKSEN SUUNNITTEI,U JA TOTEUTUS

4.L
Leskien demografisia piirteit:i

Leskivdestod voidaan luonnehtia kahden demografisen ominaisuuden, su-
kupuolen ja idn avulla. Valtaosa leskistd on i2ikkziitzi henkil6itzi ja suurin
osa naisia. vuoden 1990 leskivziestostd 76 prosenttia oii 65-vuotiaita tai
sitd vanhempia. vain 5 prosenttia oli alle 50-vuotiaita. Naisia leskistd oli
kyseisend vuonna 85 prosenttia (SVT Vdesto 1991:l l, 49). Todenndkoi-
syys jriiidii leskeksi on suurempi naisilla kuin miehilld johtuen siitd, ettd
aviopuolisoista mies on pddsddntoisesti vanhempi ja miesten keskimddrdi-
nen elinikd naisten ikrizi lyhyempi.

Leskiviesto on kasvanut viimeisten 30 vuoden aikana noin 70 000 henki-
ioilzi. Leskien osuus vdestostd ei kuitenkaan ole mainittavasti noussut, ai-
noastaan vajaan prosenttiyksikon verran. Mies- ja naisleskien vdesto-
osuuksissa on huomattava ero. Naisleskien osuus naisvdestostd oli I I
prosenttia ja miesleskien vastaava osuus ainoastaan 2 prosenttia vuonna
1990 (SVT Viiesto l99l:11, 46).

Taulukko 3. Leskien lukumddrd ja vdestoosuus ajanjaksona 1960-1990

Vuonna Leskien
IukumA5rH

Leskien osuus
vSestiistd

L960
t97 0
1980
r 985
t990

263
28t
322
355
334

424
799
845
323
059

9
I
7
8
7

5
6
6
6
6

Liihde: SVT VI A:145, 24; SVT VI A:153, 25; SVT Vdesttr t99t:1t,46

Seuraavasta taulukosta niihdSdn, ette vuosittain jdzi leskeksi valaat
20 000 henkilod, joista miehid on noin neljdsosa. Leskeksi jddneiden su-
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kupuolijakauma on pysynyt jokseenkin samana. Yhtii leskeksi id'dvtidt

miesti kohti leskeytyy Suomessa kolme naista.

Avioliitto voi priiittyzi paitsi toisen puoiison kuoiemaan mytis avioeroon'

Tilastollisesti leskeksi jiiiiminen on yleisempdri kuin eroaminen' Kuole-

maan pii2ittyneitd avioliittoja on 1960-luvun jdlkeen ollut likimain kaksin-

kertainen miiiirii avioeroihin ndhden. Tosin 1980-luvun lopulla avioerojen

md.d,rdt on ollut selvdssd kasvussa (SVT Viiesto 1992:3,57). Huomattava

osa vdestostd kokee siten leskeyden jossakin eldmdnsi vaiheessa, jotkut
jopa useamman kuin yhden kerran elemense aikana'

Taulukko 4. Leskeksi jiiiineiden lukumdiiri sukupuolen mukaan vuosi-

na 1975,1980, 1985 ja 1988

Vuonna Leskeksi iSSneitE

MiehiS Naisia Kaikki

t97 5
1980
I 985
t989

5 I08
4 677
4 8q3
5 081

Lq 269
13 7A5
L4 L65
13 2L4

19 377
ra 452
t9 008
ra 295

Ldhde: SVT VI A: 138,72; SVT VI A: 145,77; SVT VI A: 151,77 1a

SVT Vziesto 1992:3,57

Leskivdestbon verrattuna dskettdin leskeksi jddneet ovat ielteen nuorem-

pia. Esimerkiksi vuonna 1989 leskeksi jiiiineistii 65-vuotiaita tai sit2i iiik-
k[iimpiii oli 6l prosenttia ja alle 5O-vuotiaita 10 prosenttia' kun vastaavat

luvut leskivdestossd olivat tuolloin 76 ia 5 prosenttia (SVT Viiesto 1992:3,

85; SVT Vdesto 1990:12, 15). Ikiiiintymisen lisiiksi eroon vaikuttaa se,

ette osa varsinkin nuorimmista leskistii avioituu uudelleen'

Naiset jiiiiviit leskiksi likimain viisi vuotta nuorempina kuin miehet'

vuonna 1989 leskeksi jiiiineiden naisten mediaani-ikd' oli 67,2 vuotta ja

miesten 71,8 vuotta. viime vuosikymmenten aikana leskeytymisika on

kasvanut sekfi miehilld ettd naisilla, mikd heijastaa yleistii eiinidn pidenty-

mistd. Taulukosta 5 ndhdddn, ettd vuosien l97l ia 1989 vdlisend aikana

miesten mediaani-ikd on kasvanut 5 vuodeila ja naisten liki 6 vuodella.
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Verrattaessa puolisoiden mediaani-ikdd toisiinsa taulukossa 5 ndhdddn,
ettd vaimon kuollessa puolisoiden ikflero jiiii keskimridrin yhteen - kah-
teen vuoteen. Kun taas mies kuolee, puolisoiden vdlinen ikdero on yli
kaksinkertainen edelli mainittuun ikderoon verrattuna. Kuoilut mies on
keskimddrin kolme - neljii vuotta vaimoaan vanhempi.

Taulukko 5. Puolisoiden mediaani-idt avioliiton pdzityttyzi kuolemaan

Puolisoiden mediaani-ik5

Vuonna Kuollut Miesleski
puoliso
vaimo

NaisleskiKuollut
puoliso
mies

t97 L

197 5
1980
1 985
1989

65,g
66,q
68 ,4
7O ,2
70,4

66,8
67 17
69 ,6
TL rz
Tl rB

65,2
66 ,6
6g ,6
70,6
70,7

6L,3
62,5
64 ,6
66,5
67 ,2

Liihde: SVT VI A: 145, 51 ; SVT VI A: l5l, 53 ja SVT Vdesto 1992:3, 58

Kiinnostavaa on mycis havaila, ette verrattaessa kuoileiden puolisoiden,
miesten ja naisten ikdd toisiinsa tyypillistii sukupuolten vdlistii eroa keski-
mddrdisessd elinidssd ei esiinny. Avioliitossa olleiden miesten ja naisten
keskimddrdinen elinikd on likimain sama.

4.2
Tutkimuksen toteutuksen kuvaus

Tutkimuksen perusioukko

Leskeyden vaikutuksia ja leskeyteen sopeutumista koskevassa tutkimuk-
sessa on kohderyhmdksi valittava jonakin ajanjaksona leskeksi jzieineiden

henkiloiden joukko. Kohderyhmiiksi valittiin tdssd vuonna 1980 leskeyty-
neet. Kohdejoukon valinta perustuu tutkimusajanjakson mddrittelyyn,
jota kiisitellddn seuraavassa luvussa. Vuonna 1980 jei leskeksi 18 462
henkilo[, joista naisia oli l3 785. Kohderyhmiistii likimain puolet,53 pro-

5 433895V
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senttia oli 65-vuotiaita tai sitd vanhempia. Alle S0-vuotiaana leskeytynei-
td oli l2 prosenttia (svT vl A:145,77).

Kohdejoukkoa koskevaksi rajoitukseksi asetettiin 80 vuoden ikd sen tdh-
den, ettd vastauskato kaikkein iiikkiiimpien keskuudessa on eri syiden ta-
kia suuri. Ikdrajaus koski haastatteluvuoden tilannetta. Perusjoukkoon
jai 13 992 henkilod, joista naisia oli 79,7 prosenttia. Tutkimuksen perus-
joukon jakautuminen sukupuolen ja idn mukaan on esitetty kuviossa 8.

Lfl Tutkimuksen perusjoukko

GS r0-{t lHr s5+ $r r}ll F{t 70-

l/IESESKEI

trs lG{t (Ht 5}fl Sst *tt t5.s iF
NAISLESKEI

ffi or.usl ! LAPsPmHtII

Kuvio 8. Tutkimuksen perusjoukko

Perusjoukosta poimittiin 3 535 henkilon otos niin sanotulla kaksivaiheisel-
Ia ryvisotannalla. Yksityiskohtainen selostus otannasta on aiemman tut-
kimuksen liitteessd I (Tuominen 1988, 268-276).

Kun kohderyhmiiksi valittiin yhden vuoden aikana leskeksi jddneet henki-
lot, oli selvitettdvd kohdejoukon edustavuus. Kdytettdvissd olevien tilasto-
tietojen avulla tutkittiin eri vuosina leskeksi jiiiineiden mahdollisia eroa-
vuuksia. Selvityksen tuiokset on esitetty mainitun tutkimuksen samaisessa
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liitteessd (Tuominen 1988,261-267). Sen mukaan kohdevuonna 1980 les-

keksi jiiiineissd ovat jonkin verran yliedustettuina nuoret ikiiluokat ja lap-
siperheet verrattuna myohempind vuosina leskeytyneisiin. Eliniiin piden-
tyessi leskeksi jiiiidiiiin entiste iiikkiizimpzine. Y[ 7O-vuotiaana leskeksi
jzizineiden osuus on noussut tuntuvimmin. Leskeksi jiiiineiden ikiiiintymi-
sestd johtuu myos, ettd lapsiperheiden osuus on jatkuvasti pienentynyt.
Lasten ikdjakauma leskiperheissd on sitd vastoin pysynyt ldhes samana.

On selvdd, ettd leskien ikii- ja perherakenteen muuttumisen ja myos eld-
ketason vdhittdisen paranemisen takia tuloksia ei voida varauksetta yleis-

tdd koskemaan leskeksi jddmistii yieisesti. Kun tuloksia tarkasteilaan idn
ja eidmdnvaiheen mukaisissa ryhmissd, johtopiiiitoksid voitaneen tehdd
ndiden ryhmien osalta yleisemminkin.

Tutkimusaianiakso

Leskeyteen sopeutumista koskevat tutkimukset antoivat jonkin verran eri-
laisia kdsityksid siitzi, kuinka kauan kriisistd selviytyminen ja uuteen eid-
mdntilanteeseen mukautuminen vie aikaa (ks. Iuku 1.2). Mitzizin yksiselit-
teistd kuvaa sopeutumisen kestosta ei saatu. Toipuminen tapahtuu kui
tenkin harvoin vuoden sisiillzi. Useimmiten se kestdl yhdestd kahteen
vuotta, joskus jopa pidempfidn. Erdiden tulkintojen mukaan suru ja les-

keyteen sopeutuminen on jatkuva prosessi pikemminkin kuin kriisi, joka
ratkeaa jonkin rajallisen ajan kuluessa (esim. Lowenstein & Rosen 1989,

663-664). Ilmeistd on, ette yksilolliset erot sopeutumisessa ja sen vaati-
massa ajassa ovat suuria.

Jos leskeksi jiiiimisen vaikutuksia ja leskeyteen sopeutumista tutkitaan
suhteellisen lyhyen ajan kuluttua puolison kuolemasta, tapahtumaa ei

voida tarkastella ajallisena prosessina. Lyhyeltd. ajalta ei saada tietoa les-

ken sosiaalisen eldmdn muotoutumisesta, taloudellisen tilanteen muuttu-
misesta ja sen vakiintumisesta, eika yfpiiiitiiiin siite, mihin toimenpiteisiin
leski ryhtyy eldmtinsd tasapainottamiseksi. Esimerkiksi pddtoksen tekemi-
nen koulutukseen hakeutumisesta, uudelleen kouluttautuminen ja sen jiil-
keinen tybeliimiiiin sijoittuminen eivdt ole tutkittavissa vuoden eivltkd
kahden seurannalla. Leskeksi jiiiimisen kuvaaminen muutosprosessina
vaatii vuosien pikemminkin kuin kuukausien seurannan.
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Tutkimuksen ndkokulman ollessa sosiaalitieteissd tavoitteena on selvittdd
leskeksi jiiiineiden henkiloiden sosiaalisen eldmdn ja elinolojen muotoutu-
mista pidemmiilld aikaviilillii, eikii niinkldn akuutin suruvaiheen osalta.
Tdst6 syystd puoiison kuoleman jlikeinen seurantajakso valittiin suhteelli-
sen pitkdksi. Tutkimuksen kohderyhmdnd ovat vuonna 1980 leskeksi j65-

neet henkildt ja haastattelut ajoitettiin vuoteen 1984, joten aikaa leskeksi
jddmisestd tuli kuiuneeksi kuolinpfiivdstd ja haastatteluajankohdasta riip-
puen yli kolmesta vuodesta noin neijddn ja puoleen vuoteen. Akuutti su-

ruvaihe oli haastatteluja tehtdessd ohitettu. Huomattava osa leskistd lie-
neekin saavuttanut tasapainon eldmdssddn ndiden vuosien aikana. Jos

ndin ei ole kdynyt, kyse on patologisesta sopeutumattomuudesta puolison

menetykseen.

Kuvion 9 tutkimusaseteimasta niihdiiiin tarkastelujakson kdsittlvdn tieto-
ja kuuden vuoden ajalta. Kuviosta kiiy ilmi peepiirteittein se, mitd tietoa
tutkimuksessa on kerdtty ja mitii ajankohtaa tai ajankohtia tiedot koske-
vat. Tiedot hankittiin sekd haastatteluin ette suoraan rekistereistd. Rekis-
tereisti saadut tiedot ovat luonteeltaan seurantatietoa sekd kuolemaa
edeltdneeitd ettd sen jiilkeisilt2i vuosilta, kun taas haastattelutiedot koske-

vat suureksi osaksi haastatteluhetken tilannetta.

Tutkimuksen perusaineistona on haastatteluaineisto vuodelta 1984. Tel-
loin on kysytty eriiaisia asioita sekd lesken senhetkisestd tilanteesta ettd
takautuvasti aina vuodesta 1979 liihtien. Kuvion yldosassa luetellut asiat
on selvitetty tutkimusvuosilta yksityiskohtaisesti. Talouteen kuuluvia hen-

kiloite, asumista ja tyossii kiiymistii koskevia tietoja voidaan luonnehtia
faktatiedoiksi, jotka ovat muistettavissa ja riittriviin tarkasti selvitettdvissd
myos aikaisemmilta vuosiita. Tuloja ja varallisuutta koskevat tiedot ovat
pddosin rekisteritietoja, joista muodostuu pitkittiistutkimuksen iuonteinen
seuranta-aineisto. Rekistereistii saadut eri vuosien sairausvakuutuspdivd-
rahaa ja tyokyvyttomyyseldkettd koskevat tiedot muodostavat ieskien ter-
veytte kuvaavan seuranta-aineiston, joka koskee tosin vain tyoikdisiii
henkiloitii.

Kuvion alaosassa luetellut tiedot ovat haastatteluista saatuja. Osa kysy-
myksistd koski ainoastaan haastatteluajankohdan tilannetta. Osalla ky-
symyksiste pyrittiin saamaan tietoa haastatteluhetken lisiiksi aiemmasta
eldmintilanteesta. Haastattelussa kysyttiin subjektiivisia kiisityksiii muun
muassa ajankdyton, sosiaalisen kanssakdymisen ja toimeentulon muuttu-
misesta. Yksityiskohtaisia kysymyksid esimerkiksi vuoden 1979 tervey-
dentilasta, sosiaalisesta kanssakdymisestd jne. ei pidetty tarkoituksenmu-
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kaisina. Luotettavan tiedon saamista ndistti asioista retrospektiivisesti
haastattelun keinoin pidettiin epfrvarmana.

TUTKIMUSASETELMA

lledot toloutmn kuuluvisto henkil6ist[, io el0kkeell[olosto io
{ga+n[issU ohtuneisto muutoksisto vuosilto 1

Tulojo- jo voroll'rsuutto koskevot tiedot vuosilto '1979, 1981 io l9EJ

puolison

kuolinnrosi

hoostotte-
luvuosi

1 979 1 980 1 981 1 982 1 98J 1 984

sekU

Kuvio 9. Tutkimusasetelma

Leskeytymisen vaikutusten selvittdmisess5 joudutaan turvautumaan myds
muista tutkimuksista ja tilastoista saatavaan vertaiiutietoon. Vertailujen
avulla pyritiiiin arvioimaan, mikl merkitys leskeksi jiiiimisellii on mahdol-
listen erojen esiintymisessd. Haastattelulomakkeen kysymykset suunnitel-
tiin silmillaipitden vertaiitavuutta muihin tutkimuksiin ja tilastoliihteisiin.

Tutkimusyksikkti

Tutkimuksessa tarkastellaan leskeksi jiiiimisen vaikutuksia ja leskeyteen

sopeutumista, joten tutkimusyksikkonii on luonnollisesti yksilo. Taloudel-
listen muutosten tarkasteluissa joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon
paitsi lesken my6s hdnen talouteensa kuuluvien henkiloiden tulot. Talou-
dellisissa hyvinvointitutkimuksissa on tutkimusyksikoksi valittu yleisim-
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min juuri kotitalous 74 tai osa kotitaloudesta. Perusteluna henkilod, laa-
jemman yksikon kiiytolle on se, ette yksilot eldvit kotitaiouksissa ja hei-
ddn taloudellinen toimeentulonsa mddrdytyy kotitalouden taloudellisen ti-
lanteen perusteella. Kotitaloutta pidetiiiin iuonnollisena tuionkdyttoyksik-
kon[.

Taloudellisissa tarkasteluissa tutkimusyksikoksi on keisillii olevassa tutki-
muksessa rajattu osa kotitaloudesta silloin, kun siihen kuuluu muita hen-
kiloite kuin puolisot ja huollettavat lapset. Huoilettaviksi lapsiksi on tut-
kimuksessa katsottu:

alle lS-vuotiaat lesken talouteen kuuluvat omat tai puolison lapset
siitd riippumatta, ovatko he koulussa vai ansiotyossd

lS-25-vuotiaat lesken taiouteen kuuluvat opiskeievat, naimattomat
lapset, joiden toimeentulo iesken ilmoituksen mukaan perustui koko-
naan tai osaksi lesken tuloihin zs. Tdmd koski myos toiseila paikka-
kunnalla opiskelevia lapsia.

Tutkimusyksikko on siten rajattu kotitaloutta ja myos perheen tilastoilista
miiiirittelyii suppeammin (vrt. Tilastollisia tiedonantoja Nro 74, 48). Tut-
kimusyksikkoon eivdt kuulu tilastollisesti mddritellyn perheen ulkopuoliset
jdsenet, kuten taloudessa asuvat isovanhemmat tai muut sukulaiset. Tut-
kimusyksikko on rajattu osin perhettd suppeammaksi, siild siihen eivit
kuulu myoskddn lesken taloudessa asuvat aikuiset naimattomat lapset,
jotka eivdt endd opiskele. Niim2i rajaukset on tehty perhe-eldketurvan tar-
peen ja kohdentumisen selvittdmiseksi. Perhe-eldke on tarkoitettu iesken
ja alaikdisten lasten seki jossain mddrin myos aikuisten opiskelevien las-
ten toimeentuloturvaksi.

Leskiperheitd, joihin kuului vdhintddn yksi edellii mddritellyn tulonsaa-
jayksikon ulkopuolelle jddvei henkilo, oli puoiison kuolemaa edeitdneend
vuonna 28 prosenttia ja siti seuranneina vuosina 3l prosenttia. Huomat-
takoon, ette uusi avio- tai avopuoliso huollettavine lapsineen luettiin tu-
lonsaaj ayksikkoon mukaan.
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Haastatteluien tekeminen, haastattelukato ia aineiston edus-
tavuus

Haastattelulomakkeen laadinta

Haastattelulomakkeen suunnittelu kdynnistyi Eliketurvakeskuksen ja sen
sidosryhmien edustajien kanssa kdytyjen keskustelujen sekd tutkimus-
suunnitelmassa (31.1.1983) tdsmennettyjen aihepiirien pohjalta. Loma-
ketta suunniteltaessa eri tutkimuslaitosten edustajilta ja muilta asiantunti-
jatahoilta saatiin arvokasta tukea muun muassa tuloja, terveydentilaa,
kulutusta ja yritystoimintaa koskevissa kysymyksissd. Tutkimuksen tulo-
kdsitteestd, joka pohjautuu Tilastokeskuksen tulonjakotilaston nettotulon
laskentamalliin, keskusteltiin kyseisesta tiiastosta vastaavien henkiloiden
kanssa.

Haastatteiuiomakkeeseen 76 koottiin seuraavia asiakokonaisuuksia koske-
vat kysymyspatterit:

asuminen ja sitii koskevat muutokset tutkimusvuosina
avioliitto ja puolison kuolema
lesken terveydentila
vapaa-ajan toiminta ja sitii koskevat muutokset
lesken talouteen kuuluvat henkilot tutkimusvuosina
puolisoiden koulutus, ammatti ja ansiotyo sekd lesken
tyossdkdynnin muutokset tutkimusvuosina
Ieskeksi jddmiseen liittyvet kdytdnnon ym. vaikeudet ja
avun saaminen
sosiaaliset suhteet ja niitii koskevat muutokset
tulot tutkimusvuosina
taloudellinen toimeentulo ja sen muuttuminen
lesken varallisuusasema ja sen muutokset

Haastattelulomake painottui tuioja koskeviin kysymyksiin, vaikka pddosa
tuiotiedoista, kuten ansio- ja eldketulot, saatiin suoraan rekistereistd. Lo-
makkeella kysyttiin ainoastaan niitd tuloerid, joita ei ollut keskitetysti re-
kistereistd saatavissa.

Tulotietojen keruun ja laskennan perustaksi valittiin Tilastokeskuksen tu-
lonjakotilastossa soveltama kdytettdvissd olevan tulon iaskentamalli.
Kaikkia niitii tulokysymyksid, joita tilaston laskentamalliin kuuluu, ei
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kuitenkaan sisiillytetty tutkimuslomakkeeseen. Tilastokeskuksesta saatu-
jen eri tuloerien frekvenssejl ja keskimdiiri[ koskevien tietojen avulla kar-
sittiin kysymyksiii silmiimidrdnd tuiot, joita talouksissa esiintyy harvoin
tai joiden keskimddrdinen summa talouksien kokonaistuloon ndhden on
vdhdinen 77.

Sekd lomakkeen sisdltod ettd teknist6 toimivuutta testattiin koehaastatte-
luilla, jotka teki mytrs varsinaisista haastatteluista vastannut Suomen
Gallup Oy. Koehaastattelua varten poimittiin 84 henkilon ndyte, johon
valittiin eri ikiiisid mies- ja naisleskii, sekd tyossii ettd eldkkeelld olevia,
palkansaajiin ja yrittiijiin kuuiuvia henkiloitzi jne. Kustakin analyysiryh-
mdstd pyrittiin saamaan muutaman henkilon haastattelu lomakkeen tes-

taamista ja lopullista viimeistelyd varten. Haastattelut tehtiin kuudella
paikkakunnalla kahden viikon aikana. Koehaastattelut aiheuttivat etu-
piilssii teknisid, haastattelun sujuvuutta parantavia lomakemuutoksia.

Haastattelujen tekeminen

Tutkimuksen kenttdvaihe kdynnistyi esitutkimuksen jSlkeen vuoden 1984

huhtikuussa. Aineiston keruu tarvittavine yhteydenottoineen kesti noin
puoli vuotta. T2inii aikana saatiin otoksen 3 535 kohdehenkiloltd 2 793
haastattelua eli 79 prosenttia otoksesta. Haastateltavien tavoittamiseksi
tehtiin vdhintddn kolme kiiyntiii. Valtaosa, 76 prosenttia haastatelluista
tavoitettiin ensimmdiseilii yrityksellzi. Viihintiiiin kolme kdyntikertaa oli 9
prosentissa tapauksista. Muuttaneita yritettiin tavoittaa uusista osoitteis-
ta, mikdli osoite saatiin selville.

Haastattelutyohon osallistui 186 Suomen Gallup Oy:n haastatteiijaa.
Heidiit valmennettiin neljiillii eri paikkakunnalla pidetyissd yhden piiiviin
pituisissa koulutustiiaisuuksissa. Kouluttajina toimivat tutkijat ja Suo-
men Galiup Oy:n edustajat. Koulutuksessa haastattelijoille selvitettiin
tutkimuksen tarkoitus, haastateltavien valinta ja tavoittaminen, tutki-
muksen kannalta keskeiset k[sitteet ja k2iytiin haastattelulomake ja muu
aineisto yksityiskohtaisesti ldpi. Haastattelijoille annettiin lisiiksi kirjalli-
set ohjeet haastattelun tekemistd varten. Tutkimukseen osallistuneiden
haastattelijoiden tyotii kontrolloitiin tarkkailemalla lomakkeiden tdyttod
sekii tarkistamalla noin 500 haastatellulta puhelimitse, ettd heitd oli haas-
tateltu (Suomen Gallup Oy:n kenttity6raportti).
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Haastattelija l[hetti ennen haastatteluajankohtaa kirjeen (liite l), jossa ly-
hyesti selostettiin tutkimusta ja iimoitettiin yhteydenotosta puhelimitse
haastateitavaan. Kirje postitettiin noin viikkoa ennen arvioitua haastatte-
lupiiivdii.

Haastattelujen keskimddrdinen kesto oii puolitoista tuntia. Valtaosa

haastatteluista kesti yhdestd kahteen tuntia. Joka kymmenes haastattelu
venyi yli kahden tunnin.

Tutkimusaineiston edustavuus ja kato

Tutkimusaineiston edustavuutta koskevien tarkastelujen perusteella haas-

tateltujen todettiin edustavan hyvin tutkimuksen perusjoukkoa luokittelu-
muuttujien, lesken sukupuolen, idn, lasten lukumdArdn ja tyoeliikeiakien
piiriin kuuluvuuden suhteen (Tuominen 1988, 277'286).

Otos oii alueellisesti koko maata edustava, mutta haastateltujen jakauma
erosi jonkin verran otoksen ja perusjoukon jakaumista. Mistdin suuresta
vinoudesta ei ole kyse, sill6 Uudenmaan ldiinistd saatujen haastattelujen
osuus on ainoastaan 3 prosenttiyksikkoii pienempi kuin vastaava osuus
perusjoukossa. Tdmd johtui Heisingin seudun keskimddrin suuremmasta
kadosta. Myos taajama-asteen mukaisissa jakaumissa on teste syyste ve-
hiiistzi vinoutta. Helsingin alueen muuta maata suurempi kato on sur-
veytutkimuksissa melko yleistd (vrt. Aromaa ym. 1989, 168, Riihinen ym.
1980,24).

Tutkimusaineiston tuiojen edustavuutta tutkittiin tytieldketietojen avulla,
jotka olivat kdytettdvissd koko perusjoukosta. Edustavuutta selvitettiin
kuolleen puolison vuoden 1979 omaelakejakaumien ja leskien vuoden
l98l perhe-eldkejakaumien perusteella. Omaeldkejakaumat kuvaavat eri
tuloluokkien edustavuutta liihinnii iiikkiiiden leskien ryhmdssd, kun taas

naisleskien perhe-eliikejakaumat kuvaavat tulojen edustavuutta leskeksi
jiiiineillii naisilla iiistzi riippumatta. Molemmat jakaumat vastasirrat hyvin
perusjoukon jakaumia (Tuominen 1988, 282-283). Helsingin seudun kes-

kimiiiiriiistii hieman suurempi kato ei vinouttanut tulorakennetta.

Kadon osuus, viidesosa tutkimusaineistosta on haastattelututkimuksessa
kohtuullinen. Yleisin syy katoon oli haastattelusta kielteytyminen: nais-
leskistd noin puolet ja miesleskistd runsas kolmasosa kieltiiytyi. Kieltiiy-
tyneiden osuus vaihteli myos ikiiryhmittiiin. Naisleskien keskuudessa
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kieltiiytyneitii oii hieman enemmdn nuoremmissa ikdryhmissd. Alle 65-
vuotiaista naisista kieltiiytyneitii oli yli puolet. Miesleskien ryhmdssd kiel-
tdytyneitd oii eniten 50-64-vuotiaiden ikdluokassa. Heistd 44 prosenttia
kieltiiytyi haastatteiusta, kun sitd nuoremmista ja vanhemmista kieltziyty-
neitd oli hieman yli koimasosa (Tuominen 1988, 285). Kaupungeissa ja
taajamissa asuvat lesket kieltiytyivdt haastatteiusta jonkin verran ylei-
semmin kuin maaseudulla asuvat lesket.

Haastattelukadon yleisimmdn syyn osaita tdmd tutkimus ei poikennut
tutkimuksissa havaitusta trendistd, silld suurimman ryhman kadosta
muodostavat usein juuri haastattelusta kieltdytyneet (vrt. Heikkinen ym.
1981, 19; Riihinen ym. 1980, 22). Metodologisissa seivityksissd on todet-
tu, etti kielt[ytymisen taustalla on paljon erilaisia syitii. Tiihrin perustuen
on pddtelty, ette systemaattisten vaikutusten riskit ovat pienemmdt kiei-
tdytyneiden kuin ei-tavoitettujen ryhmdssd (Thorslund & Wdrneryd 1985,
87). Viimeksi mainitut ovat haastattelusta kieitdytyneiden oheila toinen
merkittdvd ryhmd haastattelukadossa.

Toiseksi yieisin syy katoon myos tdssd tutkimuksessa oli se, ettei henkilod
tavoitettu uusintakdynneistd huolimatta (Tuominen 1988, 285). Kun
kieltdytyneitd oli likimain puolet, tavoittamatta jddneitd oli viidesosa.
Tlmzi oli selvdsti yieisempi este nuorilla kuin idkkztilld leskiiiii. Alle 50-
vuotiaista miesleskistd noin koimasosa ja naisista vajaa viidennes jdi ta-
voittamatta. Nuorten liikkuvuutta kuvasti myds se, ette asuinpaikkakun-
nan vaihtuminen oli yleisempi kadon syy nuorilla kuin iiikkdilld leskilld.

Merkittdvd ero mies- ja naisleskien vzilillzi havaittiin siind, ettd kuolema
oli miesleskillzi yleisimpid kadon syitd, kun taas naisilla se oli harvinainen
(Tuominen 1988, 285). Joka kymmenennen 5O-vuotiaan tai sitd vanhem-
man mieslesken haastattelu jiii saamatta kuoieman takia. Ero selittyy
osaksi nais- ja miesleskien ikiijakaumien eroista. Mieslesket olivat leskey-
tyessddn selvdsti naisleskid iiikkiiiimpiii. Miesleskist[ lihes kolmasosa oli
leskeksi jziridess[5n tayttenyt 70 vuotta ja naisleskistd vain joka viides.
Mies- ja naisleskien ikdrakenteen erot niikyiviit myos siind, ettd sairaus
oli 65 vuotta tiiyttdneilld miesleskillii yli kaksi kertaa yleisempi kadon syy
kuin naisilla.

Ikii ei kuitenkaan liene ainoa syy leskeksi jiiiineiden miesten ja naisten
kuolemantapauksissa havaittuun eroon. Johdannon tutkimuskatsauksessa
todettiin leskeksi jdiimisen lisddvdn nimenomaan miesten ylikuolleisuutta.
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Tutkimusaihe, leskeksi jiidminen ja siihen liittyviit osaksi arkaluonteiset-
kin kysymykset huomioon ottaen saatua tutkimusaineistoa ja sen edusta-
vuutta voidaan pitiiii hyvtind. Kadon osuus jdi kohtuulliseksi ja keskeyty-
neitd haastatteluja oli ainoastaan yksi. Tutkimusaineiston kiiytt6kelpoi-
suuteen ja tulosten yleistettdvyyteen ei kadolla ole mainittavaa vaikutus-
ta.

Rekisteritietoien hankinta ja tulotiedostoien muodostaminen

Tutkimusta suunniteltaessa ldhdettiin siitd, ettd leskiperheiden taloudeilis-
ta toimeentuloa ja sen muutosta selvitetddn mahdollisimman objektiivisin
ja muihin tutkimuksiin ja tietoldhteisiin ndhden vertailukelpoisin tiedoin.
Taloudellisten tarkastelujen perustaksi valittiin tilaston tulokdsitteeseen
tukeutuen perheiden kdytettdvissd oieva tulo. Nettotulon laskenta perus-
tuu tdssd Tiiastokeskuksen tulonjakotilaston yksityiskohtaiseen tulonimik-
keistoon (Tuominen 1988, 99, 100 ja liite 3).

Haastattelulomakkeen suunnitteiu perustui siihen, ettd valtaosa tulotie-
doista saatiin suoraan rekistereistd. Ainoastaan ne tuloerdt, joita ei oliut
rekistereistzi saatavissa, kysyttiin haastattelussa. Puoiison kuolemasta
johtuvien taloudellisten muutosten selvittdmiseksi tulotiedot hankittiin
puolison kuolemaa edeitiivdltd ja sitzi seuranneelta vuodeita sekd vuodelta
1983, jolloin kuolemasta oli kulunut noin kolme vuotta. Vuoden 1983 tu-
lotason arveitiin kuvaavan jo jossain mddrin vakiintunutta tilannetta les-

keksi jiizineillii.

Tiedon keruun pohjana oli Tilastokeskuksen kdytettdvissd olevan tulon
laskentamalli. Seuraavat rekisteritiedot muodostivat nettotulon laskennan
perustan:

o ansiotulot eli palkka- ja yrittiijdtulot sekd tiedot maksetuista veroista
ja sosiaaliturvamaksuista verotusrekisteristd

. tyoelekkeiti koskevat tiedot Eldketurvakeskuksen rekisteristi
o kansaneldkkeet ja niihin liittyvet etuudet, kuten avuttomuuslisd,

asumistuki ja lapsen hoitotuki Kansaneldkelaitoksen rekisteristd
o sairaus- ja iiitiyspziivdrahoja koskevat tiedot Kansaneidkelaitoksen

rekisteristd
o niin sanottua keskitettyd asumistukea koskevat tiedot Asuntohallituk-

sen asumistukirekisteristii
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o tiedot valtion maksamista tapaturmaeldkkeistii ja sotilasvammalain
mukaisista eliikkeistii ja korvauksista Vaition tapaturmaviraston
rekisteristd.

Valtaosa, keskimdlrin 96 prosenttia tutkittujen perheiden nettotuloista on
rekisteritietoa. Lapsilisdt laskettiin atk-ohjelman avulla lasten ikdd ja lu-
kumiiiirii2i koskevien tietojen avulla. Haastattelussa jouduttiin lisiiksi ky-
symddn monia seilaisia tuioja, joita ei voitu rekistereistd saada. Tiillaisia
tuioerid oiivat tietyt yrittiijiitulot, midrdtyt eldkkeet ja eldkkeen iuonteiset
jatkuvat tulot, kuten tapaturma- ja liikennevakuutuksen perusteella saa-
tavat jatkuvat korvaukset sekd kertaluonteiset vakuutuskorvaukset. Vaik-
ka haastattelusta saaduilla tulotiedoilla ei keskimddrin olekaan suurta
osuutta talouksien tuloissa, yksittziisill2i perheillii merkitys saattaa oila
ratkaiseva. Esimerkiksi liikennevakuutukseen perustuva jatkuva korvaus
on joidenkin leskiperheiden pdiasiallinen tuio.

Tuloanalyysin perustaksi valittuun kdytettdvissd olevan tulon eli nettotu-
lon laskentaan sisdltyvdt seuraavat tulo- ja menoerdt oheisen kaavan mu-
kaan:

KA,YTETTAVISSA OLEVA TULO:

+

+

Palkat- palkat rahana ja luontoisetuina
Yritt5i atulot- maa- ia metsdtaloudesta. liikkeestd.annatista ja yhtymdstd saadut tulot'
Ansiotulot
Omaisuustulot- vuokra-. kokd.vtttioikeuneftovuokra

+
rko- ia osinkotulot.smaksit sekl laskennallinen
omistusasunnosta

= Tuotannontekijdtulot
+ Saadut tulonsiirrot- erilaiset sosiaaliturvaetuudet. eliikkeet.sosiaaliavustukset . perheavusttkset

tytitttinyysavustukset- ja -korvaukset - sekdnuut tulonsiirrot
- Maksetut tulonsiirrot- valitt6ndt verot ja sosiaaliturvanaksut

Klytettdvissd oleva tulo
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Palkkatulot, jotka muodostuvat palkoista ja luontoiseduista, katsottiin
saatavan riittiiviillii tarkkuudella verotusta koskevista tiedoista. Samoin
yritystoiminnasta saadut tulot saatiin piilsiiiintoisesti verotuksesta.

Yrittiijiiperheiden kdytettdvissd oleva tulo on erdiltd osin vaikeammin
mddriteltdvissi verrattuna paikansaajiin. Tutkimuksessa piiiidyttiin sa-

maan ratkaisuun kuin tilaston klytettdvissd oievan tuion laskennassa, eli
yrittiijien nettotulon laskenta perustuu pddasiassa verotietoihin 78 siihen
liittyvistei ongelmista huolimatta. Maatalousyrittiijien ja muiden itsendis-
ten yrittdjien ja ammatinharjoittajien nettotuloa koskeva tieto ei kuiten-
kaan ole yhtii tiismSllinen kuin palkansaajien vastaava tieto. Kun talou-
den tuloldhteend ovat yksinomaan eldkkeet, ei tietojen tasossa ole ammat-
tiaseman mukaan eroa. Eldketulot samoin kuin palkkatulotkin ovat valta-
osaltaan suoraan rekistereistd saatua tietoa.

Omaisuustuloon luetaan vuokra-, korko-, osinkotulot ja kdyttooikeusmak-
sut sekd laskennallinen asuntoetu omistusasunnossa asuviila 79. Valta-
osaltaan omaisuustulot, kuten erilaiset vuokratulot asunnon, Iiikehuoneis-
ton ja maan vuokrauksesta ovat verotettavaa ja siten verotusrekisteristd
saatavaa tuloa. Korkotulot kysyttiin lomakkeeila, koska osa korkotulosta
on verovapaata.

Saatuihin tulonsiirtoihin luetaan erilaiset sosiaaliturvaetuudet, kuten eldk-
keet, sairausvakuutuksen etuudet, tyottomyysavustukset ja -korvaukset,
erilaiset kunnalta saatavat avustukset, kuten elatustuki, toimeentuiotuki -

ennen vuotta 1984 huoltoapu - ja asumistuki. Harvoin esiintyviii etuuksia
koskevia kysymyksiii karsittiin. Tiiilaisia olivat muun muassa ero- ja lak-
koavustuksia, sotilasavustuksia ja kotiuttamisrahaa koskevat kysymykset.
Kuolemantapauksen perusteella saatujen erilaisten kertaluonteisten kor-
vausten, kuten hautausavustusten ja henki- tai tapaturmavakuutuksen
perusteella saatujen tulojen kysymistd pidettiin sitd vastoin tdrkednd. Tut-
kitussa kohderyhmiissii kyseiset tulot ovat yleisid, vaikkei niill2i koko vii-
estoii koskevassa tilastossa ole suurempaa merkitystA.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat pdlosin viilittomistii veroista ja so-

siaaliturvamaksuista, jotka saatiin verotusrekisteristii. Tilaston mukaan
maksettuihin tulonsiirtoihin eivfit sis[lly vahinkovakuutusmaksut, eivdtkd
sellaiset maksut, jotka kotitaloudet maksavat vapaaehtoisesti. Leskitutki-
muksessa ei maksettuihin tulonsiirtoihin ole luettu erilaisia vakuutus- ja
jiisenmaksuja eikti muita pakollisia maksuja, kuten leimaveroja ja sakko-
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ja. Tulonsiirtoina toisille kotitalouksille on otettu huomioon ainoastaan
elatusapu ja syytinki.

Tulotietojen kokoaminen analyysitiedostoiksi tehtiin kdytettdvissd olevan
tulon yksityiskohtaisen laskentamallin pohjaita, jonka kuvaus on aiem-
man raportin liitteend 3 (Tuominen 1988). Tietojen yhdistdminen tapah-
tui seuraavien vaiheiden kautta:

Kuvio 10. Tulotietojen yhdistdminen analyysitiedostoiksi

Ensimmdisessd vaiheessa koottiin tulotiedostot henkilotasolla kullekin
vuodelle erikseen laskentamallin perusteella yhdist:imiillii eri ldhteistd saa-
dut tiedot. Henkilotunnusten perusteella tulotiedot vietiin tulomallin mu-
kaiseen jdrjestykseen henkilon tietueelle. Toisessa vaiheessa muodostettiin
eri vuosien tulotiedostoista perdkkiiistiedostot henkilotasolla. Viimeisessd
vaiheessa tutkimusyksikkoon kuuluvien perheenjiisenten tulot yhdistettiin
ja saatiin talouskohtaiset tulot tutkimusvuosille. Talouskohtaista tulotie-

VAIHE I

Henkildtoson ticdot

VAIHE II

Hcnkil6toaon ticdot

v lHE ilt

Tolougkohtoiact tiedot

n = henkll0ldcn lukum6drU

m = muuttujian lukumlErd

k - muuttuJlen lukumldr6 r = tolouklen lukumdDrU

TULOTIEDOSTD 1979

nrm

TULONEDOSTD 1981

nrm
-79 -EJ

ANALYYSMEDOSTO I

nrk
Al.l LYlGmEDOgIu ll

rrh

TULOT'IEDOSID 196J

nrm
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dostoa kiiytetiiiin pddasiallisena analyysitiedostona toimeentulotarkaste-
luissa.

Tiedon laadun valvonta ia tarkistaminen

Kenttdtytin kdynnistyttyd sekd Suomen Gallup Oy:n edustajat etta tutki-
jat tarkkailivat palautuvan lomakeaineiston laatua ja ilmoittivat havai-
tuista puutteista haastattelijoille. Kenttdvaiheen jdlkeen haastatteluvas-
taukset koodattiin tietojen tallennusta varten. Lomaketietojen koodausta
varten laadittiin yksityiskohtainen ohjeisto, jonka mukaan kunkin kysy-
myksen vastaukset oli iuokitettavissa. Avovastauksisten kysymysten 1uo-

kitusohjeet laadittiin haastatteluista poimittujen 200 vastauksen ndytteen
perusteella. Haastatteluaineiston koodaajat perehdytettiin koodaukseen
viikon pituisella koulutusjaksolla, jonka aikana koodausta harjoiteltiin oh-
jatusti. Koodauksen laatua valvottiin systemaattisin tarkistuksin.

Ennen koodausta lomakkeet esitarkistettiin koodauksen helpottamiseksi.
Esitarkistuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti henkilotietojen tarkista-
miseen ja eldketietoihin, joita verrattiin tutkittavien leskien ja heiddn puo-
lisoidensa eidkeotteisiin. Mikzili lomakkeella oli ilmoitettu rekisteristd saa-
tuja tietoja, ne poistettiin lomakkeelta pddllekkdisyyksien vdlttdmiseksi.
Haastateltavan ilmoittamia markkamddrid esimerkiksi tyottomyyskor-
vauksista ja -avustuksista verrattiin mahdollisia tyottomyyseldkkeitd kos-
keviin tietoihin ko. ajankohdalta. Mikeli piiiillekkiiisyyksid ilmeni, haas-
tattelutiedot jiitettiin huomiotta. Samoin Kansaneldkelaitoksen maksamia
sairauspdivdrahoja verrattiin haastatteiussa ilmoitettuihin pdivdrahoihin,
joissa olivat mukana myris muualta esimerkiksi yksityisen vakuutuksen
perusteella saadut pdivdrahat.

Haastatteluvastaukset tallennettiin tietojen keruusysteemin mukaiseen tie-
dostoon. Tiihiin tiedostoon tehtiin kaikki tyypilliset tarkistus- ja korjaus-
toimenpiteet laadun takaamiseksi: muuttujien ylzi- ja alarajatarkistukset
sekd niin sanotut loogiset tarkistukset. Sallittujen arvoalueiden ulkopuo-
Ielle joutuneet tai poikkeukselliset arvot tarkistettiin ja tarvittaessa korjat-
tiin alkuperdisten lomaketietojen avulla. Ehdollisista tai loogisesti toisis-
taan riippuvista muuttujista tehtiin niin sanottuja loogisuustarkistuksia.

Rekisteri- ja haastattelutietojen yhdistimisen jiilkeen tehtiin tulotietojen
tarkistukset. Tutkittavilie laskettiin sekd henkilokohtaisia ettd perhekoh-
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taisia tulojakaumia ja tarkistettiin poikkeuksellisen pienet ja poikkeuksel-
lisen suuret arvot. Tarvittaessa tiedot tarkistettiin alkuperiiisistzi ldhteistzi.
Perhekohtaisia tuloja verrattiin myos vastaavien vuosien tilastotietoihin
eri vdestoryhmien keskimddrdisistl tuloista. Vertailujen perusteeila saatua
tuloaineistoa voidaan pitdd luotettavana (Tuominen 1988, liite 2, 297-
304).

Tutkimustiedostot muodostettiin alunperin OSIRIS-tiedostoiksi. SAS-oh-
jelmiston tultua kiiyttoon ndmd tiedostot muutettiin vastaaviksi SAS-
tiedostoiksi. Molemmat ohjelmistot soveltuvat tilastollisiin analyyseihin.

4.3
Tutkimusmenetelmien arviointia

Retrospektiivisen tutkimuksen vaikeuksista

Optimaalinen tutkimusasetelma leskeksi jddmisen vaikutusten tutkimisek-
si edellyttiiisi tarkasteltavien asioiden tdsmdllistd mittaamista sekd ennen
ettd jiiikeen leskeksi jddmisen ja tdmdn lisiiksi huolella valittua, naimisissa
olevista henkiloistii koostuvaa vertailuryhmiiii (vrt. Stroebe & Stroebe
1983,280-283). Koska mahdollisuutta tdllaisiin koejdrjestelyihin ei todelli-
suudessa ole, johtopdiitosten tekeminen siitd, ovatko havaitut muutokset
ja vaikeudet puolison kuolemasta vai muista syistii johtuvia, on ongeimal-
lista.

Vertailuryhmien kdytto leskeksi jdiimisen vaikutusten arvioimiseksi ei se-

kddn ole ongelmatonta. Verrokkiparien muodostaminen, jotka eroavat
toisistaan ainoastaan tutkitun ominaisuuden, leskeksi jdimisen suhteen,
on hankalaa. Koejdrjestelyt merkitseviit lisiiksi suhteellisten pienten tut-
kimusryhmien muodostamista. Niiden avulla voidaan saada luotetlavaa
tietoa esimerkiksi leskeksi jiiiimisen terveydellisistd vaikutuksista, mutta
kun halutaan tietoa leskeksi jdimiseen liittyvien ilmioiden yleisyydestii ja
ilmioiden viilisistii miiiiriillisistd suhteista, tarvitaan laajempaa aineistoa.

Poikkileikkaustilannetta koskeva tutkimusasetelma mahdollistaa suuret,
ilmioiden prevalenssien selvittdmiseen tarvittavat otokset. Tutkittaessa
muutostapahtumia, kuten el2ikkeelle jiiiimistd, avioeroa ja ldheisen kuole-
maa, retrospektiivisten tietojen awlla voidaan kuvata tapahtuman jzilkei-
set elinolojen muutokset, mutta niiden avulla ei voida tehdii pitkiille me-
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nevie kausaalisia piiiitelmiii. Tiillaisissa ex post facto-tyyppisissd tutki-
muksissa on vaikeaa arvioida stressitapahtuman osuutta muutoksiin ja
tapahtuman jiilkeisiin ongelmiin. Pienimuotoisissa tutkimuksissa tdhdn
tarkoitukseen on keytetty juuri koejdrjestelyjii (esim. Atchley 1975;

Harvey & Bahr 1974). Vertailuryhmdn muodostamista naimisissa olevista
henkiloistii ei pidetty tdssd tutkimuksessa tarkoituksenmukaisena, vaan
pziridyttiin siihen, ette muista ldhteistd, tutkimuksista ja tilastoista saata-
vaa vertailutietoa kdytetddn tukena arvioitaessa leskeksi jddmisen ja tut-
kittavien ilmioiden vzilisid yhteyksiii.

Kiisillii olevan tutkimuksen aineisto on osaksi poikkileikkaustilanteen tie-
toa ja osaksi takautuvasti rekistereistd hankittua tietoa. Haastatteluin on
hankittu myos retrospektiivista tietoa, muun muassa puolisoiden tyohisto-
riasta. Takautuvaa haastattelutietoa ammatissa toimimisesta voidaankin
pitiiii riittiivdn luotettavana (vrt. Wdrneryd ym. 1991,7). Pd5osin rekis-
teritiedoista muodostuu tutkimuksen seuranta-aineisto, joka koostuu tulo-
tiedoista ja muutamista fyysisistd elinolotiedoista. Mittaustuloksia tai
vastaavaa yksityiskohtaista seurantatietoa ei ole kiytettdvissfi esimerkiksi
sosiaalisesta kanssakdymisestd, vapaa-ajan kdytostd, eikd lesken tervey-
dentilasta lukuun ottamatta tietoja lesken tyokyvyttomyyseldke- ja sai-
rauspdivdrahajaksoista. Niimii aineiston rajoitukset vaikeuttavat johto-
peetosten tekemistd leskeksi jddmisen ja tutkittavien ilmioiden vdlisestd
yhteydestd myos tdssd tutkimuksessa.

Tulotutkimuksen ongelmia

Leskeksi jii:imisen taloudeilisia vaikutuksia voidaan tutkia eri vuosia kos-
kevien tulotietojen avuila yksityiskohtaisemmin kuin puolison kuoleman
vaikutuksia muilla eldmiinalueilla. Taioudellisten resurssien tarkastelun
ongelmat ovat siten toisaalla verrattuna muiden resurssitekijtriden tutki
misen ongelmiin. Problematiikka iiittyy liihinnii tulokiisitteeseen.

Tulotarkastelun ldhtokohtana on tulonjakotilastoon pohjautuva kiiytettii-
vissi olevan tulon kdsite, joka on likimain samansisiiltoinen myos kotita-
loustiedusteluissa (SVT XLI:6, 17). Viimeksi mainittuihin perustuvassa ti-
lastossa tulokdsitteen[ on kiiytetty my6s kokonaistuloa, jossa kdytettivis-
sd olevien tulojen lisiiksi otetaan huomioon erilaiset yhteiskunnalliset il-
maiset tai vahvasti subventoidut palvelut 80. Niiistii markkam[drdisesti
merkittdvimpid ovat koulutus- ja terveyspalvelut (Tulot ja kulutus
1988:3). Kun palvelujen arvo lisiitiiiin kdytettdvissd olevaan tuloon, saa-
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daan kokonaistulo. Vuoden 1985 kotitaloustiedustelun mukaan yhteis-
kunnallisten palvelusten kiiytostii saatu etuus lisdsi kotitalouksien kulu-
tusmahdollisuuksia liihes l7 prosentilla. Lasten koulunkdynnisti tai ter-
veyspalvelujen kiiytostii kertyvii "tulo" poikkeaa siind mddrin rahatulon
kdsitteestd, ettei kokonaistulon kdsitteen katsottu soveltuvan tdman tutki-
muksen v6lineeksi.

Keytettevissd oleva tulo eli nettotulo kuvaa liihinnzi sitd rahamddrdd, jon-
ka kotitaious voi vuoden aikana kuluttaa velkaantumatta tai kiiyttdmiittii
siizistojliin tai omaisuuttaan. Kdytettdvissd oleva tulo ei ole kuitenkaan
ongeimaton kdsite. Muun muassa Hannu Uusitalo (1988, 33-35) on kri-
tisoinut kdsitettd siihen sisdityvien monien laskennallisten, rahatuloon rin-
nastettujen erien takia. Erddt luontoisedut, kuten ateriaetu ja autoetu
ovat heiposti rahaan rinnastettavissa, kun taas omaan kdyttoon otettujen
maatalous- ja puutarhatuotteiden liittdminen tuloihin on jo vaikeampaa.
Tdllainen puhtaasti laskennallinen tuloere on mycis oman asunnon ja ke-
sdasunnon asuntoetu, jota tilaston mukaan saa 60 prosenttia kotitaiouk-
sista. Ongeimallisista tuloeristd mddrdllisesti merkittd.vin on juuri asun-
toetu.

Viimeaikaisissa tilastoissa esiintyy myos rahatulon kdsite, vaikkei sitd juu-
ri ole kdytetty tilastomuuttujana. Rahatulo on saatu vdhentdmdlld kziytet-
tivissii olevista tuloista oman asunnon ja kesdasunnon asuntoetu, syytin-
kind tai avustuksena saatu asunto ja liihinn2i yrittdjdtalouksilla esiintyvd
omassa taloudessa kiiytettyjen maatalous- ym. tuotteiden arvo. Vuoden
1985 kotitaloustiedustelussa ndiden rahallinen arvo oli keskimddrin 4700
markkaa, mikii oli 5,5 prosenttia kotitalouksien keskimddrdisestd kdytet-
tdvissd olevasta tulosta (Tulot ja kulutus 1988:4, 12).

Tdssd tutkimuksessa piiiidyttiin tarkastelemaan perheiden taioudellisen
toimeentulon muutosta liihinnii rahatuloon rinnastettavalla tuloila. Eri-
laisia laskennaliisia tuloerid., kuten asuntoetua ja omaan talouteen tuotet-
tuja tuotteita ei otettu eri vuosien kdytettdvissd olevaan tuloon mukaan.
Syyt oiivat mycis haastatteluteknisiZi 7e.

Haastattelua edeltdneelle vuodelle laskettiin kuitenkin erikseen tilastoon
ndhden vertaiiukelpoinen kdytettdvissd oleva tulo, jossa on otettu huomi
oon myos omistusasunnossa asuvien asuntoetu ja erditd muita laskennalli-
sia tuloeri[ (Tuominen 1988, 300-302). Tete kyseiselle vuodelle laskettua
tuloa kdytetddn vertailtaessa leskeksi j:idneiden ja muiden vdestoryhmien
tulotasoa toisiinsa.
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Perheen toimeentuloon vaikuttaa paitsi kiytettdvissd olevat tulot myos
perheen koko ja rakenne. Perheen rakennetekijiit otettiin huomioon ekvi-
vaienssiasteikon avulla (vrt. luku 2.4). Kulutusyksikkod kohti lasketut
tulot eri vuosina kuvaavat l5hinnii kulutusmahdollisuuksien muutosta
perheessd, ei todellista toimeentulon muuttumista, silld mitddn tietoa per-
heen kulutuksesta ei ollut kdytettdvissd. Tietojen saamista perheen tulojen
kriytostii eritoten tutkimusjakson alkuvuosilta ei pidetty realistisena, joten
niiden kysymisestd luovuttiin.

Tulotutkimuksissa on pohdittu myos sitd, kuinka pitkiiltii ajalta tulot pi-
tdisi mitata, jotta saataisiin mahdollisimman oikeaa ja luotettavaa tietoa.
Sddnnollisessd kuukausityossii k[yvien tai eldkeldisten tuloissa ei ole suu-
ria vaihteluita, joten heilld saattaisi riittiiii kuukauden pituinen aika ku-
vaamaan oikeaa tulotasoa. Esimerkiksi opiskelijoilla huomattava osa vuo-
den aikana kdytetyistd tuloista kertyy loma-ajoilta, joten vuosi tai sitii pi-
tempi ajanjakso on tarpeen taloudellisen tilanteen selvittdmiseksi. Uusita-
lon (1988, 27) mukaan Suomen kaltaisessa kehittyneessd maassa vuoden
pituista ajanjaksoa on pidetty perusteltuna ja riittdvdn pitkdnd, jotta tiia-
pdiset tulojen vaihtelut eliminoituvat, mutta se on riittdvdn lyhyt, jotta
kulutustarpeet aktualisoituvat.

Tdssd piizidyttiin niin ikiiiin vuoden pituiseen mittausjaksoon. Mit-
tausajan valintaan vaikutti myos puhtaasti kdytdnnon ndkokohdat, eikd
vihiten kustannustekijiit. Vuoden pituisen ajan valinta o1i luontevaa siitd
syystd, ettii eri rekistereissii henkiloiden tulotiedot ovat saatavissa kalente-
rivuoden ajalta. Tiitii lyhyemmAn tai pidemmdn jakson valitseminen olisi
ollut tyoliidmpi toteuttaa.

Kun seivitettiin sit6, kuinka hyvin vuoden tuiot kuvaavat perheen nor-
maalia tulotasoa kuolemaa edeitdneen tilanteen osalta sekd sen jiilkeiseltii
alalta, havaittiin vaitaosalla tulot vakaiksi. Kun puolisot olivat koko vtro-
den ansiotyossA tai pysyvdsti jo eliikkeeilii tai vaimo oli koko vuoden pois
ansiotyostd ollen kotiditinii, perheen tulotilannetta voidaan pitiiii vakaa-
na. Yli 90 prosenttia tutkituista perheistd kuului niiihin ryhmiin, joissa
puolisoiden toiminnan perusteella arvioiden tulotasoa voitiin pitdd nor-
maaiina.

Perheen tulot olivat normaalista poikkeavat liihinnii silloin, kun jompi
kumpi puolisoista oli tilapdisesti tyottomdnd ennen toisen kuolemaa.
Tyottomyyttd esiintyi vain parilla prosentilla perheistii. Mytis tilap[inen
tai pitempiaikainen sairaus saattoi joissakin tapauksissa alentaa perheen
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tulotasoa. Sairauspiiiviirahatuloa oli 7 prosentilla perheistd. Sairauspd!
vdraha ei aina vllttiimiittii aienna perheen tulotasoa esimerkiksi kotiiiidin
sairastuessa ja saadessa pdivdrahaa. N[ist[ poikkeavista eldmdntilanteis-
ta, tyottomyydest6 ja sairaudesta huoiimatta tulot kuvaavat joka tapauk-
sessa perheen todellista tilannetta kyseisind vuosina.

Tulojen tarkasteluun liittyvie ongelmia on selvitelty aiemman raportin
liitteessd 2 (Tuominen 1988, 300-306).

Mittausten Iuotettavuudesta

Mittausprosessiin sisdltyy monia virheldhteitd. Jo haastattelutilanteessa
on monia epdvarmuustekijditii. Haastateltava on saattanut ymmertad ky-
symyksen vidrin, haastattelija on voinut tulkita vastauksen vddrin tai kir-
jata sen virheellisesti jne. Virheitd voi syntyd myos prosessin myohemmis-
sd vaiheissa, kuten aineiston tallennuksessa. Niiihin ongelmiin on pyritty
puuttumaan laatimalla lomake ja kysymykset selkeiksi, perehdyttiim2illii
haastattelijat ja aineiston koodaajat tehtdviinsd ja valvomalla saadun ai-
neiston laatua kaikin kiiytettdvissd olevin keinoin. Nei[e toimenpiteillii on
tehdiitty aineiston luotettawuden lisddmiseen.

Jonkinlaisen kuvan luotettavuudesta antavat osaltaan haastattelijoiden
arviot leskien vastauksista. Haastattelijat arvioivat 89 prosenttia haastat-
teluista luotettaviksi. Vain jonkin verran epeluotettaviksi on arvioitu 7

prosenttia ja selvdsti epdluotettaviksi prosentti haastatteluista. Kolme
prosenttia haastatteluista on jiiiinyt syyst[ tai toisesta arvioimatta.

Haastattelijoita pyydettiin arvioimaan myos sitd, firsyyntyiko tai vaivaan-
tuiko haastateltava joidenkin asioiden kysymisesti. Vajaa kolmasosa, 29
prosenttia haastateltavista drsyyntyi joistakin kysymyksistd. Listan kdr-
jessd olivat tuloja, varallisuutta, kulutusta ja toimeentuloa koskevat kysy-
mykset. Noin joka kymmenes haastateltu vaikutti kiusaantuneelta ndistd
kysyttiessi. Puolison kuolemaa ja leskeksi jddmiseen liittyvia vaikeuksia
koskevista kysymyksistd oli vaivaantunut vajaa kymmenesosa sekd muita
yksittiiisid asioita kdsittelevistii kysymyksisti vain pieni osa haastatelluis-
ta (Tuominen 1988, 295).

Haastattelijoiden mukaan vaivaantuneisuutta esiintyi useammin niilld
henkiltrill2i, joiden vastaukset arvioitiin jossain mtidrin epiluotettaviksi.
Niiistd vastaajista kahta kolmesta oli firsyttinyt yhden tai useamman ai-
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hepiirin kysymykset, kun taas luotettaviksi vastaajiksi luokitelluista vain
joka neljiittii oli jokin asia drsyttdnyt.

Seuraavasta taulukosta ndhdidn, ettd jonkin verran epdluotettaviksi ar-
vioituja vastaajia drsytti nimenomaan taloudellinen aihepiiri. Haastatte-
lussa jouduttiin kysymiidn joitakin yksityiskohtaisia tuloja ja varailisuutta
koskevia asioita, joita ei voitu rekistereistd selvittdd. Noin kahta haasta-
teltua viidestd drsytti nimenomaan ndiden kysymysten esittdminen. Luo-
tettaviksi arvioituja haastateltavia taloudelliset kysymykset eivdt vaivan-
neet juurikaan enempdd kuin muutkaan kysymykset.

Taulukko 6. Haastattelijoiden kdsitykset aihepiireistd, jotka drsyttivdt
vastaajia haastattelijoiden tekemien luotettavuusarvioiden
mukaan

Aihepiirir iokaSrsytti vastaajaa
Luotettaviksi
arvioiduthaastattelut

Puolison kuolemaLesken terveydentilaSosiaaliset suhteetLeskeyteen Iiittyv5t vaikeudetKulutus ja toimeentulo
TulotVarallisuus
Jokin muu

Perheiden taloudellisen toimeentulon anaiyysi perustuu tulojen ja varalli-
suuden osalta pddasiallisesti rekistereistd perdisin olevaan tietoon. Talou-
den kiytettdvissd olevista tuloista perdti 96 prosenttia on rekistereistd
hankittua tietoa. Kovin suurta merkitystii hankalien tulokysymysten esit-
tdmisestd johtuvalla mahdollisella vastausten epdluotettavuudella ei tiissd
suhteessa ole.

Vastausten epdluotettavuuden arviointi perustuu yksinomaan haastattel!
jan tekemdiin arvioon haastateltavasta. Haastattelijoiden arvioiden reliaa-
beliutta ei voida kontrolloida, silld tutkimuksessa ei tehty esimerkiksi rin-
nakkaishaastatteluja haastattelijoiden arvioiden luotettavuuden testaami-
seksi. Muiden virheliihteiden vaikutuksia ei niin ikiiiin voida kontrolloida
reliaabeliuskertoimien laskentaan tarvittavien uusinta- tai rinnakkaismit-

Jossain m55rinepSluotettavik-
si arvioidut
haastattelut

(24

8I
7

11
24
4q
42II(2tq\

7
2
3
5
6rI
8
4

52)
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tausten puuttuessa. Luotettavuuden estimointi vaatisi vdhintdin, ettd on
kaksi mittaria, joita voidaan pitdd saman kdsitteen osoittimina st. Tellai-
sia muuttujia ei nimenomaisesti luotettavuuden testaamiseksi suunniteltu.

Toinen kysymys on, miten hyvin muuttujat mittaavat niitd ilmioitii, joita
niiden on tarkoitus mitata. Validiteetin perustana on mitattavan ilmion
teoreettisen kesitteen analyysi, sen aseman mddrittely teoreettisessa kdsi
tesysteemissd suhteessa muihin kdsitteisiin. Kun kdsiteanalyysi on tehty,
keskeinen kysymys on, mittaako kdsitteen operationaalinen vastine ky-
seistl ilmiotd, onko mittari sisdllollisesti validi.

Sosioekonomista asemaa, terveydentilaa, sosiaalista kanssakdymistd, va-
paa-aJarl aktiviteetteja jne. mitattaessa validius on yhteydessd kysymysten
seikeyteen ja ymmdrrettevyyteen. Kaikkia lueteltuja asioita koskeva kdsit-
teisto ja mittarit perustuvat aikaisempaan sekd teoreettiseen ettd empiiri-
seen tutkimukseen, ja ne ovat tuottaneet toistuvasti samansuuntaisia tu-
loksia. Esimerkiksi omaa arviota terveydentilasta voidaan pitdd terveyden
luotettavana indikaattorina. Niiihin metodologisiin kysymyksiin ei tdssd
ldhemmin paneuduta, todettakoon kuitenkin, ettd mittarin hyvzi reliaabe-
lius on myris sen validiuden tdrked edellytys.

Tilastollisista menetelmistl

Empiirisiii tuloksia esittelevdt luvut 5.1 - 5.4 kiisittiivdt leskeksi jddneiden
elinoiojen, sosioekonomisen aseman, sosiaaiisten suhteiden, terveydentilan
ja yhteisollisten siteiden ja niiden muutosten kuvauksen. Kuvaus perustuu
suhteellisten frekvenssien, keskiarvojen ja ristiintaulukoiden tarkasteluun.
Niimi yksinkertaiset perusanalyysit samoin kuin tutkimuksessa kdytetyt
monimuuttuja-analyysit on tehty SAS-tilasto-ohjelmistolla (SAS/STAT
User's Guide, Volume l, Version 6).

Tutkimuksessa kdytetddn myos korrelaatio- ja osittaiskorrelaatioanalyysid
elinolotekijoiden ja taustamuuttujien vdlisten riippuvuuksien osoittamisek-
si. Korrelaatiotekniikoiden rajoituksena on, ette ne mittaavat lineaarisia
riippuvuuksia. Nollakorreiaatiosta ei voida pdAtelld, ettei riippuvuutta
olisi olemassa, sillii se saattaa olla epdlineaarista. Tiimii on heikkous ris-
tiintaulukointiin verrattuna, jossa epdlineaarisuudet voidaan havaita, ellei
muuttujien luokitus ole iiian karkea. Yhteydet on teste syystd tarkistettu
myos ristiintaulukoin.
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Osittaiskorrelaatioita kiiytetiiiin analyysissi kahden muuttujan vdlisen
riippuvuuden kuvaamiseen, kun on haluttu eliminoida yhden tai useam-
man muuttujien lineaarinen vaikutus tarkasteltavasta suhteesta. Teme on
tehty epdsuorasti keyttden SAS-ohjelmiston kanonista analyysid suoritta-
vaa CANCORR-proseduuria, jossa PARTIAL-lauseella mddritellddn eli-
minoitavat muuttujat (Korhonen 1990, 8l).

Tarkasteitavina oievien resurssitekijoiden yhteydet puolison kuolemasta
johtuvasta kriisistd selviytymiseen ja eldmdnmuutokseen sopeutumiseen
muodostavat empiirisen osan toisen painopistealueen (luku 5.5). Yhteyk-
sid anaiysoidaan paitsi ristiintaulukoiden, korrelaatioiden ja osittaiskorre-
laatioiden avulla myos monimuuttujamenetelmi5 kdyttden. Koska lzihto-
kohtaisesti oletetaan, etta tutkittavafla olevat ilmiot kytkeytyvzit melko
monimutkaisella tavalla eri tekijoihin (vrt. luku 3), on monimuuttujame-
netelmien kdyttdminen perusteltua.

Tutkimuksessa kdytetdln SAS-tilasto-ohjelmiston monimuuttujamenetel-
mistd kahta tuotetta. CATMOD- ja FACTOR- proseduureja. Ensiksi
mainittu on frekvenssiaineistojen tilastolliseen mallittamiseen tarkoitettu
menetelmd. Faktorianalyysi puolestaan mahdollistaa eri tekijoiden vdlis-
ten yhteyksien kokoavan tarkastelun. Faktorianalyysin avulla pyritddn
loytiimzidn selvdpiirteisia, tutkittavana olevaa ryhmdd kuvaavia perus-
ulottuvuuksia. Seuraavassa seiostetaan lyhyesti ndiden kahden menetel-
mdn pddpiirteet.

Nimi CATMOD tulee termeistd CATegorial data MODeling. Proseduu-
ria kdytetddn luokitteluasteikollisten aineistojen tutkimiseen lineaarisilla
ja log-lineaarisilla malleilla. Viimeksi mainituissa ei tehdd a priori erotte-
lua riippumattomiin ja riippuviin muuttujiin, vaan tutkitaan muuttujien
vdiistd riippuvuutta kysymdttd vaikutussuhteen suuntaa. Painopiste ndis-
sd metodeissa on mallin rakentamisessa, hyryyden testaamisessa, mallin
taustalla olevan kontingenssitaulukon soiufrekvenssien tai todenndkoi-
syyksien estimoinnissa. Lineaariset mallit sen sijaan ldhtevdt selvdsti riip-
pumattomien ja riippuvien muuttujien mddrittelystd. Kyse on tdlloin luo-
kitteluasteikoilisten muuttujien regressioanalyysistd. Ndiden menetelmien
painopiste on mailin parametrien estimoimisessa ja hypoteesien testaami
sessa. Tdssd on kdytetty yksinomaan jiilkimmriiseen ryhmdin kuuluvia
malleja.

Sekii riippuvat etta riippumattomat muuttujat voivat olla tarkasteltavassa
mallissa kategorisia. Oletusarvoisesti proseduuri kdsittelee kaikkia muut-
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tujia luokiteltuina. Luokittelumuuttujat voivat olla numeerisia tai merkki-
muotoisia. CATMOD muodostaa niiistii joukon dummy-muuttujia ja

keiyttlii nditd mallin sopivuuden testaamisessa.

Malli voi sisdltdd kategorisina kdsiteltivien muuttujien lisiiksi myos jatku-
via selittdvid muuttujia. Tiilloin perusoletusta luokitelluista muuttujista
muutetaan ilmoittamalla DIRECT-parametrilla jatkuvina kdsiteltdvdt
numeeriset muuttujat.

Anaiyysin ldhtokohtana on kahdesta tai useammasta muuttujasta muo-
dostuva kontingenssitaulukko. Riippumattomien muuttujien profiiieja
kutsutaan populaatioprofiileiksi (population profiles) ja riippuvien muut-
tujien vastinprofiiieiksi (response profiles). Kaksidimensionaalinen kontin-
genssitaulukko muodostetaan siten, ettd kullekin populaatioprofiilille on
yksi rivi ja kullekin vastinprofiilille yksi sarake. Koska havainto voi saada
vain yhden populaatioprofiilin ja yhden vastinprofiilin, on kontingenssi-
taulukko mddritelty yksiselitteisesti.

Proseduuri tarjoaa monia mahdollisuuksia luokitellun aineiston analyy-
siin. Muun muassa regressio- ja varianssianalyysi, lineaarinen ja log-line-
aarinen mallittaminen ja logistinen regressio ovat mahdollisia. Tilastolli-
sena analyysind kdytetddn seuraavassa CATMOD-proseduurin lineaaris-
ta regressiota silloin, kun kaikki muuttujat ovat luokittelumuuttujia. Kun
taas mukana on muuttujia, joita halutaan kasitelle kvantitatiivisesti ku-
ten jatkuvia muuttujia, on tilastollisena analyysini logistinen regressio.

CATMOD-proseduuri ei ota huomioon monimutkaisia otantamaileja.
Proseduuria on kuitenkin sovellettu muun muassa ryrvdsotantaan perustu-
vassa tutkimuksessa (Bradsher ym. 1992, 5264). Tdssd on kyseessd vas-
taavanlainen otanta. Jotta eri ositteiden erilainen painoarvo ja todeilinen
otoskoko tulisi huomioon otetuksi analyysissd, havainnot painotetaan
myos tdssd alkuperdisillii painoilla ja normeerataan painotuksen jdlkeen

niin, ettd ndiden painojen summa on yhtd kuin havaintojen kokonaismdd-
rd.

Toisena monimuuttujamenetelmiini on kiiytetty faktorianalyysiii, algeb-
rallista menetelmiiii, jossa useiden muuttujien arvoista muodostetaan har-
valukuinen miiiirii uusia ulottuvuuksia, faktoreita. Faktorianalyysiii kiiy-
teteen usein tiivistiimddn informaatiota, jolloin ei tarvita teoreettisia idh-
tokohtia analyysille. Tavallisin sovellus lienee juuri suuren muuttujajou-
kon yleisrakenteen kuvaus. Faktorianalyysi esittiiii tulokset tiiviimmdssd
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muodossa ja helpommin tulkittavasti kuin esimerkiksi muuttujien vzilisizi
kytkentojd ilmentdvd korrelaatiomatriisi. Toinen faktorianalyysin sovel-
lus on sen kdyttdminen teoreettisen rakennelman kuvaamiseen esimerkiksi
asennetutkimuksessa asenneulottuvuuksien tutkimiseen. Empiiriset muut-
tujat mittaavat te[oin useampaa kuin yhtii teoreettista ulottuvuutta. Esi
merkkinzi faktorianaiyysin klytostd on myos mittareiden muodosraminen
faktorianalyysin avulla: analyysilld haetaan kdrkimuuttujia, jotka parhai-
ten ilmentdvdt kutakin ulottuvuutta.

SAS:in faktoriohjelmiin luetaan pddkomponenttianalyysi (PRINCOMP)
ja faktorianalyysi (FACTOR). Tdss5 faktorianalyysit on tehty SAS-ohjel-
miston varsinaisella faktorianalyysiohjeimalla, FACTOR-proseduurilla,
jossa valittavina ovat muun muassa pddkomponenttiratkaisun (PRIN),
pddakseiiratkaisun iteroiden (PRINIT) ja suurimman uskottavuuden
(ML) menetelmdn kdyttiiminen. Ndiden lislksi on vield joukko muita fak-
torointivaihtoehto j a.

Yhtalo, joka toteuttaa yhteisfaktoreiden muodostumisen, on seuraava

Yi!: x11b11+ x;2b2i+ ... + x;qb6+ e;;

missd

yij on i:nnen havainnon arvo j:nnelld muuttujalla.
xik on i:nnen havainnon arvo k:nnella yhteisfaktorilla.
bki on j:nnettd muuttujaa seiittiivd k:nnen yhteisfaktorin regressio-' Kerroln.

eij on i:nnen havainnon arvo j:nnelld erityisfaktorilla.
q on yhteisfaktoreiden lukumddrd.

Lisziksi oletetaan, ettd kaikkien muuttujien keskiarvo on 0.
Edellii esitetty voidaan ilmaista matriisina seuraavasti:

Y:XB+E
Yhtiilossfi X on faktoripisteiden matriisi ja B on faktorirakenne sekd E on
erityisfaktoreista muodostuva matriisi.

Yhteisfaktori on hypoteettinen, viihintddn kahden havaitun muuttujan
varianssia kuvaava muuttuja. Erityisfaktori, joka on samoin hypoteetti-
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nen muuttuja, kuvaa sitd vastoin vain yhden havaitun muuttujan va-
rianssia. Faktorianalyysi tuottaa yhden erityisfaktorin jokaiselle muuttu-
jalle. Erityisfaktoreihin liittyy kaksi keskeistd oletusta: erityisfaktorit ei-

vdt korreloi keskenddn eivatke ne korreloi yhteisfaktoreiden kanssa.

Faktoreiden lukumddrdstzi piidttdmiseen voidaan kziyttiiii sekd teknisid
ettd sisdllollisid kriteerejd. Tekniset kriteerit perustuvat ominaisarvoihin,
esimerkiksi siihen, etteivdt faktoreiden ominaisarvot saa jiiiidii alle yhden.

Kriteeri kuvaa karkeasti sitd, missd vaiheessa faktorit alkavat o}la satun-
naisfaktoreita. Miidrdiivdn kriteerin tulisi kuitenkin olla sisdllollinen, toi-
sin sanoen ratkaisuista tulisi valita sisdlloilisesti mielekkdin vaihtoehto.

Faktorianaiyysissd yritetddn etsid parasta mahdollista kombinaatiota.
Kun ensimmdinen faktorointi on suoritettu, ei tyydytii vieia tdhdn, vaan

haetaan uutta faktorimatriisia rotaation avulla. Faktoreiden voidaan aja-
tella oleyan koordinaattiakseleita ja rotaatiolla kierretddn nditd akseleita
uuteen asentoon. ROTATE-parametrilla mddritellddn haluttu rotaatio,
joka voi olla ortogonaalinen tai vinorotaatio. Ortogonaalisessa rotaatios-
sa laktoreiden riippumattomuus sdilyy, kun taas vinorotaatiossa fakto-
reista tulee toisistaan riippuvia. Kdytetyin lienee suorakulmainen VARI-
MAX-rotaatio, jossa faktorit ovat korreloimattomia. Vinorotaatio on

luonteva ratkaisu silloin, kun tarkasteltavan ongelman perusulottuvuudet
ovat selvdsti toisistaan riippuvia. Ongelmana on kuitenkin keskenddn kor-
reioivien faktoreiden tulkinta, joka saattaa tuottaa ongelmia verrattuna
ortogonaaliseen ratkaisuun. Tulkinta edeilytted faktoreiden rakenteen ja

riippuvuuden selittlmistd.

Matemaattisessa mielessd ei ole olemassa "oikeata" rotaatiota. Tilastoili-
sesti kaikki rotaatiot ovat yhtd hyvid, silld rotaatio ei muuta faktoreiden
selityskykyd. Tdstd syyste rotaation valintaa ei tulisikaan tehde tilastolli-
sin perustein. Paras rotaatio on yleensd helpoimmin tulkittavissa oleva.

Korostettakoon viel6, ettd faktoreiden tulkintaan liittyy aina subjektiivi-
nen elementti.
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4.4
Tutkimuksen leskien kuvaus

Puolisoiden ikii ja avioliiton kesto

Leskeyttii pidetzirin vanhuusikddn tyypillisesti liittyvzind. Kuitenkin huo-
mattavan moni jiiii leskeksi jo ennen vanhuusikdd. Tutkimuksen naisles-
kistd vain kaksi viidestii ja miehistd joka toinen oli puolison kuollessa
teyttanyt yleisen 65 vuoden eldkeidn (taulukko 7). Mieslesket olivat keski-
mddrin kaksi vuotta izikkiiiimpid leskeksi jiiiineisiin naisiin verrattuna.
Nuorin leskeksi jzizinyt oli l8-vuotias nainen. Miesleskistd nuorin oli 23-
vuotias. Kaikista tutkituista naisia oli neljd viidesosaa ja miehizi viiden-
nes.

Samansuuntainen miesten ja naisten vdlinen ikdero on myos kuolleiden
puolisoiden ikdjakaumissa ja keski-iissd. Miehet kuolivat keskimddrin
kolmea vuotta iiikkiiiimpind naisiin verrattuna.

Taulukko 7. Puolisoiden ikdjakaumat ja keski-iIt avioliiton pdzityttyzi
kuolemaan

rk5
v. 1980

Naislesket
Nais- Kuollut
leski mies

o/ o//. /.

Mieslesket
Mies- Kuollutleski vaimo

ol ./

50-
60-
65-

30-
40-

70-74
75-

l5
4

2
5
9

23
I5
L7
20

9

1
4
8

2L
L6
2L
23

6

I
5
8

L9
I5
I8
2L
15

I
4

15
27t52l

29
39
49
59
64
59

Yht eensH I00 100 I00 100

iden
k5 60 64 62 6L

Vdestotilaston mukaan kuolemaan pddttyneissd avioliitoissa puoiisoiden
vdlinen ikiiero on suurempi niissd tapauksissa, joissa mies kuolee, verrat-
tuna kuolemantapauksiin, joissa vaimo kuolee (vrt. taulukko 5). Puolisoi-
den vdliset ikdjakaumat taulukossa 7 osoittavat niin ikiiiin puolisoiden

Puolisokeski-i
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ikderot suuremmiksi leskeksi jiiiineiden naisten ryhmdssfi verrattuna les-

keksi jiiiineiden miesten ryhmddn. Tiimii kiiy ilmi myos puolisoiden kes-

ki-iiistii.

Edellii todettuun nais- ja miesleskien vdliseen eroon vaikuttavat luonnolli-
sesti puolisoiden keskindiset ikdsuhteet. Seuraavasta tauiukosta ndhddln,
ettA leskeksi jiiiineistii miehistd joka toisella oli joko samanikdinen tai it-
sedin vanhempi vaimo. Naisleskistd sitd vastoin vain joka neljds oli edes-

menneen miehensd kanssa samanikdinen tai miestddn vanhempi. Leskek-
si jiiiinyt nainen o1i tyypillisesti miestddn muutaman vuoden nuorempi.

Taulukko 8. Puolisoiden ikd toisiinsa verrattuna leskeksi jiSneen suku-
puolen mukaan

Puolisoiden ikd
toisiinsa verrattuna:

Puolisoista leskeksi
jSHnyt on nuoremPi
Puolisot ovat samanikHisi5
Puolisoista leskeksi
j55nyt on vanhempi

Mies-
lesket

Nais-
lesket

37
t3

75
6

I9

r00

50

Yhteensd 100

YhdeksiillA leskelld kymmenestd puolison kuolemaan pzidttynyt avioliitto
oli lesken ensimmeinen. Naisleskista 9l prosentilla ja miesleskisti 88 pro-

sentilla oli kyseessii ensimmdinen avioliitto. Toisessa avioliitossa olleita
sekii mies- ettd naisleskiii oii 9 prosenttia. Kolmannesta avioliitosta les-

keksi jiiiineitd naisia oli alle prosentin ja miehiii 3 prosenttia. Vain yksi
leskeksi j[iinyt mies oli aviossa neljatte kertaa. Osuudet ovat lehestul-
koon samat leskivdestosse (vrt. Sauli ym. 1989, I l9).

Leskeksi jddneet naiset olivat avioituessaan keskimdiirin 26-vuotiaita ja

miehet 29-vuotiaita. YIi 5O-vuotiaana avioituneiden osuus oli suhteellisen
pieni. Tiimiin ikdisend avioliiton solmineita miesleskid oli 4 prosenttia ja

naisleskid ainoastaan 2 prosenttia.
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Avioliiton kestoa koskevista luvuista taulukossa 9 niihd[dn, ettd valta-
osalla avioliitto oli kestdnyt yli 30 vuotta. Pisin avioliiton kesto oli 56
vuotta. Puolison kuolemaan pddttyneen avioliiton keskimddrdinen kesto
oli naisilla 34 ja miehiild 33 vuotta.

Vertailun vuoksi todettakoon, ettd kaikilla vuonna 1980 leskeksi jtiiineillii
naisilla avioliiton mediaanikesto oli hieman alle 37 vuotta, kun mediaani-
kesto tutkimusaineiston naisilla oli 30 vuotta (SVT VI A: 145, 5l).
Haastattelukadon minimoimiseksi ja tietojen luotettavuuteen liittyvien
seikkojen vuoksi tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin yli 80-vuotiaat lesket.
Tutkimuksen ulkopuolelle jiiiviit niin ollen pisimpfiiin kestdneet liitot.

Taulukko 9. Puolison kuolemaan piidttyneen avioliiton kesto lesken su-
kupuolen mukaan

AvioLiiton
kesto vuosissa Mieslesket Nalslesket

I
2
8

L9
37
32

2
5

1t
L4
37
53

-45-9
IO-I9
20-29
30-59
40-

YhteensS I00 100

Lyhytaikaisiksi jiiiineitii, alle viisi vuotta kestdneiti avioliittoja oli prosen-
tilla leskistd. Kaksi vuotta tai sitd lyhyempiizin kestdneiti avioliittoja oli
vajaan prosentin verran. Kahdeksan avioparia oli solminut avioliiton
vuonna 1980, jolloin liitto myos piiiittyi toisen kuolemaan. Niiissii liitois-
sa nuorin puoliso oli 25-vuotiaana kuollut nainen ja vanhin 63-vuotiaana
kuollut mies.

Puolison kuolinsyy ja sairauden kesto

Haastattelussa kysyttiin puolison kuolinsyytd. Vastaamisen helpottami-
seksi valmiina vaihtoehtoina olivat sairaus, tyotapaturma, liikenne- tai
muu tapaturma sekd vdkivaltainen kuolema. Viikivaltaisten kuolemien ja
muiden kuin yksiloityjen tyo- ja liikennetapaturmien osalta tarkennettiin
tapaturman tai vdkivaltaisen kuoleman aiheuttaja.



158

Yli yhdeksiissd tapauksessa kymmenestd puolison kuolinsyyni oli sairaus.
Taulukosta l0 nlhdzizin, ettei sukupuolen mukaisia merkittdvid eroja ole

havaittavissa kuolinsyyssii. Miehilld tapaturmaisten ja vdkivaltaisten kuo-
lemien osuus on ainoastaan prosenttiyksikon verran suurempi kuin naisii-
1a.

Vdestotilastoihin ndhden poikkeavaa on se, ettd itsemurhien osuus ndyt-
tdisi oievan jokseenkin yhtd suuri miehill2i ja naisilla. Kuolinsyytiedon pe-

rustuessa lesken iimoitukseen on mahdollista, ettei itsemurhista muodos-
tuva kuva ole aivan tdsmdllinen. Tlih:in viittaisi myos se, ettd muiden vd-
kivaltaisiksi tai tapaturmaisiksi iimoitettujen tarkemmin yksiioimdttomien
kuolemantapausten osuus on miehillS hivenen suurempi.

Taulukko 10. Puolison kuolinsyy sukupuolen mukaan

Kuolinsyy:

Sairaus
Tyiitapaturma
Moottoriaioneuvo-
tai liikennetapa-
turma
Itsemurha
Muu tapaturmainen
tai vHkivaltainen
kuolema
Ei osaa./haLua
sanoa

Kuollut puoliso:
Mies Nainen

95.5
o.6

9q.q
o.2

L.6
L.9L.9

L.7

2.2
0.I

100.0

1.8
0.1

100.0YhteensE

Itsemurhatapaukset painottuivat nuorempiin ikdryhmiin, vaikka vanhin
olikin iiiltii?in 72-vuotias. Keski-ikii itsemurhan tehneilld miehillii oli 44
vuotta ja naisilla seivdsti korkeampi, 49 vuotta. Alaikiiisiii lapsia oli tdstd
syyste itsemurhan tehneiden naisten perheissd harvemmin. Kahdella itse-
murhaan pii2ityneellii naiseila viidest[ ja periiti kolmella miehelld neljiistii
oii perheessd alle l8-vuotiaita lapsia.

Tutkimusten mukaan lasten aikuistuminen ja kotoa ldhto, niin kutsuttu
tyhjiin pesdn vaihe on kriittinen eldmdnmuutos puolisoille ja erityisesti
vaimolle silloin, kun hAn on kotona ollen pitiinyt huolta perheen hyvin-
voinnista. Tdssd eldmdnvaiheessa oli yli kolmasosa itsemurhan tehneistd
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naisista ja vain runsas kymmenesosa miehistd. valtaosaltaan itsemurhan
tehneiden miesten perheisiin kuului huollettavia lapsia.

Vaikka miesten ja naisten vrilillii ei ole maininavaa eroa kuoiinsyyn mu-
kaisissa jakaumissa, ne ovat odotetusti erilaiset eri ikdisind kuolleilla hen-
kiloilld. Liitetaulukon I luvuista nahdidn, ettd alle 50-vuotiaana kuollei-
den henkiloiden ryhmdssi sairauksien osuus jdd kolmeneljdsosaan, kun se
65-vuotiailla ja sitii izikkziiimmilld on ldhes sataprosenttinen. Nuorimmas-
sa ikdluokassa tapaturmaisia tai vdkivaltaisia kuolemia on neijdsosa, jois-
ta itsemurhia on liki kolmannes. Yleisen eizikei5n teytteneiUe henkiloillzi
tapaturmaisten ja vdkivaltaisten kuoiemien osuus on vdhdinen, ainoas-
taan puolitoista prosenttia kaikista kuolemantapauksista.

Sairauteen kuolleen henkilon leskeltd tiedusteltiin sairauden kestoa.
Haastattelussa tdsmennettiin sairauden kestoksi aika, jolloin sairaudesta
tai vammasta oii selvdsti haittaa henkilon tyo- tai toimintakyvyile. Sai-
rauden olemassaoion toteaminen ilman toimintakyvyn selvdd huonone-
mista ei o1e riittdvd peruste arvioida esimerkiksi sairauden merkitystd en-
nakkovaroituksena kuoieman mahdollisuudesta.

Taulukko I I Kuolemaa edeltineen sairauden kesto sukupuoien mu-
kaan

Puo
kes
kuosai

lison sairauden
to niiI15,
linsyynS olraus 1)

oilLaj
i

Kuollut puoliso:
Nainen

c/

100

aIIe viikko
viikko- a1le 2L

7
11

7
18
36

0

8
I3
I1
22
32

0

Mies
/.

r00

t4
3kk-aLIevvuosi - a1le?v-aI1e55 v ja v1lEi osaa sanoa
YhteensH

5 kkuosi2v
V

l) Sairaus oli kuolinsyynd 94 prosentilla puolisoista.

Sairauden kestossa ei ollut suuria eroja sukupuolten vrilillzi. Hyvin lyhyt-
kestoisia sairauksia esiintyi tosin miehillei jonkin verran enemmdn. Ilman
ennakkovaroitusta sairaus johti kuolemaan jonkin verran useammin mie-



160

hillii kuin naisilla. Tavallisesti sairaus oli kestdnyt melko pitkdiin, yli
puolella henkiltiistri vdhintldn kaksi vuotta'

Kuolemaan johtaneen sairauden kesto vaihteii luonnollisesti henkilon i2in

mukaan. Taulukon 12 \dn mukaisista jakaumista kdy ilmi, ette pereti nei-
jisosalla alle 5O-vuotiaista puolisoista sairauden kesto jdi alle viikon pitui
seksi. Monella lienee kysymyksessd dkillinen sairauskohtaus, joillakin va-

kavanlaatuisen, oireettoman taudin tai sairauden myohdinen toteaminen'
Tdssd ikdryhmdssd oli tapaturmaisia tai vdkivaltaisia kuolemantapauksia
neijiisosalla, joten dkillisid kuolemantapauksia oli alle 50-vuotiaana kuol-
leiden henkiloiden ryhmdssd puolet.

Taulukko 12. Puolison kuolinsyy ja sairauden kesto idn mukaan

Puolison kuolinsja sairauden kes

aturmainenivaltainen tai
kuo lema

sto niiI15,
nsyynS oIi

Puolison
-49

26

1kH kuolinvuonna
50-64 65-

., o//. /.

62

vvto:

Tap
vdk
SairaudenjoiIla kuo
sairaus
aIle vi
viikko-

keIi
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a
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a

t7ko
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6
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9
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0
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6
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9

13
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8
9
6

18
39I
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Tilanne on kokolailla toinen 50-vuotiaana tai sitd vanhempana kuolleilla
henkiloillii. Ylliittdvien kuoiemantapausten osuus on oleellisesti pienempi.

Joko tapaturmaisesti tai lyhytaikaiseen sairauteen kuolleita henkiloitd oli
50-64-vuotiaiden ryhmdss[ noin neljasosa ja 65-vuotta tdyttdneiden ryh-
mdssi vajaa viidesosa. Yleensd kuolemantapausta edelsi hyvinkin pitkii
sairausperiodi. Noin kolmasosa 5O-vuotiaana tai sitd vanhempana kuol-
leista puolisoista oli sairastanut vdhintddn viisi vuotta ennen kuolemaan-

sa.
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Kun puolison toimintakyvyn selvdii huononemista pidetiidn ennakkova-
roituksena kuoleman mahdollisuudesta, huomattavalle osalle idkkriistd
leskistd kuolema ei tullut ilman ennakkoaavistusta, mikd on todettu myos
muissa leskitutkimuksissa (esim. Bowling & Cartwright 1982, 46). Viihin-
tddn kaksi vuotta kestdneitd sairauksia ja niisti johtuvaa tyo- tai toimin-
takyvyn vajavuutta oli noin puoiella 50-64-vuotiaana kuolleista puolisois-
ta ja runsaalia puoiella tdtd vanhemmista henkiioistii.

Vain pieni osa leskistd oii joutunut olemaan puolison sairauden takia pois
ansiotyostd kuolemaa edeltdneen vuoden. Kaikista leskeksi jddneistd nai
sista 14 prosenttia oli miehen kuolemaa edeltdneen vuoden kotona ole-
matta kuitenkaan vielzi elzikkeelld. Kun heiltd tiedusteltiin syyte tyosta
poissaoloon, vain 5 prosenttia iimoitti kotonaolon syyksi miehen sairau-
den. Osuus oli hieman suurempi nuorten kuin iiikkiiiden tyoikziisten nais-
ten keskuudessa: alle 55-vuotiaana leskeksi .i:izineistzi naisista 8 prosenttia
ja 60-64-vuotiaista endd 3 prosenttia oii miehen tarvitseman hoivan takia
pois tyostd.

Huolenpitotyostii johtuva tyosti poissaolo ndytti liittyviin sairauden kes-
toon. Alle kaksi vuotta kestdneissd sairauksissa vaimon kotonaolo vain
harvoin (2 %) liittyi miehen sairauteen. Sairauden kestdessd kahdesta vii-
teen vuotta kotona olevista naisista joka seitsemiis (14 %) ilmoitti puoli-
son sairauden syyksi kotonaoloon, kun taas hyvin pitkiidn kestiineissd sai-
raustapauksissa tdstl syyste kotona olevia naisia oli noin puolta vdhem-
miin (6 %).

Luvut kuvaavat naisten huolenpitotyotd vain marginaalisesti. Oletetta-
vasti myos muusta syyste kotona olleet samoin kuin tyoss[ kdyneet naiset
joutuivat huolehtimaan hoitoa tarvitsevista miehistddn. Lisiiksi suurin
osa, yli puolet naisista oli leskeksi jiiiidess?iiin eliikeikiiisiii, joten he olivat
vapaita tekemdiin hoitotyotd tarvittaessa.

Leskeksi jiiiineistii miehistd vain yksi sadasta oli vaimon kuoiemaa edeltd-
neen vuoden pois tyostd olematta itse eidkkeelld. Lukumiiiiriiisesti heitii
oli siksi vdhdn, ettei tyostd poissaolon syyte voitu erikseen tarkastella.

6 433895V
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Perherakenteen muutokset

Tyypiilinen muutos leskeksi jiiiidessii on kahden hengen talouden muuttu-
minen yksindistaloudeksi. Taulukon l3 luvut osoittavat, ettii yli puoiessa
perheistd (55 o/o) puolisot asuivat ennen toisen kuolemaa kahden ja sitii
seuranneena vuonna yksin asuvia leskiZi oli jokseenkin sama osuus
(56 %). Valtaosalla yksin asumaan jddneistd leskistd tilanne pysyi ennal-
laan koko tarkastelujakson ajan.

Huolimatta yksin asuvien leskien osuuden pysymisesti jokseenkin samana
koko seuranta-ajan osalla perherakenne muuttui tdnd aikana. Yksin asu-
vista leskistd muutamat avioituivat, jotkut aloittivat yhteisasumisen avo-
puolison kanssa. Uuden parisuhteen aloittaneita yksindisid leskid oli vain
pari prosenttia, silld uudet liitot olivat yleisempid nuorilla ja lapsia huol-
taviila kuin yksindisillzi leskillii. Muutama iiikds leski muutti lapsen per-
heeseen asumaan. Vastaavasti osasta leskii tuli yksin asuvia myohemmin
tarkastelujakson aikana.

Kahden hengen talouden muuttuminen yksindistaloudeksi oli luonnoili-
sesti tavallisinta vanhimpien henkiloiden kohdalla. Yli 64-vuotiaana les-

keksi jiiiineiste noin kolme neijdstd asui puolisonsa kanssa kahden. Kol-
men vuoden kuluttua puolison kuolemasta yksin asuvia naisleskid o1i t:is-
sd ikiryhmd,ssd, 77 prosenttia ja miesleskid 68 prosenttia. Taulukon l3
luvuista ndhdddn yksin asumaan jddneiden leskien osuuksien pienenevdn
voimakkaasti nuorempien ikdryhmien suuntaan.

Kolmen tai useamman hengen talouksissa asui vajaa puolet leskeksi jzid-

neistd ennen leskeytymist2i2in. Tyypillisesti ndihin perheisiin kuului lapsia.
Ldhes joka viidennelld leskeksi jiiiineellii oli alle l8-vuotiaita lapsia per-
heessd ennen toisen huoltajan kuolemaa. Perheiden "ikddntyminen" nd-
kyy alaikiiisi[ lapsia huoltavien perheiden vdhenemisend. Kolmen vuoden
kuluttua kuolemantapauksesta alle l8-vuotiaita lapsia oli endd vain noin
joka kymmenennessd perheessd.

Alaikziisiii lapsia oli luonnollisesti yleisemmin alle 5O-vuotiaana leskeksi
jdlneiden perheiss5. Ldhes kolmella leskeksi jiiiineellii miehelld neljiistii ja
noin kahdeila naisella koimesta oli perheessd alle l8-vuotiaita lapsia puo-
lison kuolemaa edeltineend vuonna. Niiiden perheiden osuus supistui
tuntuvasti ja naisleskilld suhteellisesti enemmdn kuin miesleskilld. Osaksi
syynd oli nuorten miesleskien yleisempi avioituminen ja avoliittoisuus
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naisleskiin verrattuna, silld uuden puolison lapset samoin kuin uudet yh-
teiset lapset luettiin lesken talouteen kuuluviksi.

Taulukko 13. Talouksien koko ja rakenne ennen ja jzilkeen puolison
kuoleman lesken sukupuolen ja idn mukaan

Naislesket Mieslesket Kaikki

TALOUDEN KOKO JA
RAKENNE PUOLISON
KUOLEMAA EDELTANEENA
VUONNA:

-49 50-64 65- -49 50-54 65-./ ./ ./

Talouden koko r- yhden hengen talous/puolisot erillSiin 1)- kahden hengen talous
- kolmen tai useamman

henEen talous
YhteensH

0

t7
83

100

I1
52 73

q7 26

100 100

2

20

7A

100

0

55

45

r00

t6

I
73

26

L00

I

1

55

44

I00
Talouksien osuus, joissa
oli alle 18 v. Iapsia 65 15 0 72 18

Talouksien osuus, joihin
kuului muita henkiliiit5kuin tutkimusyksikkiiiinkuuluvia 2) 2? 34 25 15 50 26 28

TALOUDEN KOKO JA
RAKENNE KOLMEN VUODEN
KULUTTUA PUOLISON
KUOLEMASTA:

Talouden koko:- yhden hengen talous
- kahden hengen talous- kolmen tai useamman

hengen talous

15
36

49

100

56 77?5 r5
19 I()

I00 100

IO
?.7

63

I00

56
28

68
I8
L4

r00

56
z3

2L

I00YhteensE
L6

I00
Talouksien osuus, joissa
oli alle 18 v. lapsia 485062701I
Talouksien osuus, joihin
kuului muita henkil6itHkuin tutkimusyksikkiiiin
kuuluvia 2) 58 37 23 32 26 26 5I

l) Tutkimusaineistossa oli 38 avioparia. iotka asuivat erilldiin. Oman' ilmoituksensa mukaan l7 asui 6nnen Ieskeksi iddmistdln vksin. ia 2l
ilmoitti asuneensa yhdessd muun kuin edesmehneen puolilonsa kanssa

2) Tutkimusvksikkoon on katsottu kuuluviksi Duolisot ia huollettavat
lapset. ioiia ovat alle l8-vuotiaat sekd alle 26-vuotiaht oniskeievar
Iailset'fl<s. luku 4.2 tutkimusyksikon tarkastelu;.
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Tarkasteltaessa nuorimman lapsen iiin mukaan tutkimusyksikossii mddri-
teltyjii lapsiperheitd - toisin sanoen niitd lapsiperheiti, joissa oli joko ala-

ikiiisiii tai aikuisia opiskelun takia taloudellista tukea saavia lapsia - ndh-
dddn vaitaosassa perheistd lasten olleen vdhintS-dn kouluikeiisi2i ja noin
kolmasosassa perheistl jo aikuisikdisid. Perheissd, joissa nuorin lapsi oli
alle l8-vuotias, ikd painottui jakauman yl2ipiiiihiin. AIle kouluikdisiii oli
ainoastaan noin joka kymmenennessd perheessd.

Nuorimman
lapsen ika
v. 1980

Lapsiperheet

4
7

20
37
32

a1le 33- 6
7- L2

13- L7
L8- 25

Yhteensd 100

Perherakennetta koskevissa tarkasteluissa ovat mukana kaikki ne henki-
lot, jotka asuivat tutkimusvuosina leskeksi jddneen kanssa samassa talou-
dessa. Tulotarkasteiuissa eivdt sitd vastoin ole mukana kaikki lesken ta-
louteen kuuluneet henkilot. Ulkopuolelle rajattiin aikuiset tyossd kziyviit
iapset, naimisissa olevat iapset, isovanhemmat ja muut sukuiaiset. Tutki-
musyksikko<in kuuluvat vain puolisot ja huollettavat lapset (ks. luku 4.2).

Taulukosta l3 nzihdiiiin, ettd puolison kuolemaa edeitdneene vuonna tut-
kimusyksikkoon kuulumattomia henkiloitii asui vain noin joka neljdnnes-
sd perheessd ja seurantavuonna likimain joka kolmannessa. Valtaosassa
talouksista tutkimusyksikko kesitti siten lesken koko taiouden. Ndin ollen
suurimmassa osassa perheitd lesken koko talous on myos toimeentulotar-
kasteluissa mukana.

Huomio kiinnittyy tutkimusyksikkoon kuulumattomien henkiloiden osuu-

den kasvuun erityisesti alle 50-vuotiaana leskeksi jidneiden talouksissa.
Tiimii selittyy suureksi osaksi lasten aikuistumisesta. Opiskelun pddttymi-
nen tai 26-vuoden idn tiiyttyminen merkitsi lapsen jiittdmistii taloudellis-
ten tarkastelujen ulkopuolelte riippumatta lapsuudenkodissa asumisesta.

Lesken ammattiaseman mukaisessa tarkastelussa tutkimusyksikkoon kuu-
lumattomien henkiloiden osuuksissa oli selviii eroja. Taloudellisten tarkas-
telujen ulkopuolelle rajattuja henkiloitii oli yleisimmin maanviljelijoiden
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perheisse. Periti 44 prosentilla maanviljelijoihin kuuluvista leskistd oli
seurantavuonna muita kuin huollettavia lapsia samassa taloudessa. Kah-
den tai useamman sukupoiven taloudet olivat maatalouden piirissd tavai-
lisia. Palkansaajiin kuuluviila leskilki osuus oli 31 prosenttia ja muihin
yrittzijiin kuin maanviljelijoihin kuuluvilla 29 prosenttia.

Puolisoiden toiminta ja tulosuhteet

Ldhes joka toisessa perheessd molemmat puolisot olivat jo elikkeelld en-
nen toisen kuolemaa (taulukko 14). Tyossii knyviii pariskuntia oli vdhdn,
vain noin viidesosa. Alle viidesosa oli perheit:i, joissa vain toinen oli an-
siotyossd toisen ollessa eldkkeeilii. Tiilloin leskeksi jiiiinyt oli useimmiten
itse ansiotyossd ja edesmennyt puoliso eldkkeellzi oli sitten kyseessd les-
keksi jddneet naiset tai miehet. Perheitd, joissa vaimo oli kotona olematta
kuitenkaan eldkkeelld, oli noin kymmenesosa.

Noin kymmenesosasta perheitd ei voitu puolisoiden toiminnan perusteella
muodostaa homogeenisia ryhmid. Useimmissa ndistd edesmennyt puoliso
oli sairauden takia pois tyostd leskeksi jddneen ollessa joko ansiotyossd,
elzikkeelld tai muusta syyste pois tyostd.

Perherakennetta koskevien muutosten ohella leskitutkimuksissa on kiinni-
tetty huomiota taloudellisen vastuun muuttumiseen. Helena Lopatan
(1979,66) mukaan tdmd on merkinnyt leskeksi jzidneiden naisten eldmdn
radikaalia muutosta. Leskeyden seurauksena he ovat joutuneet perheen
pdiimiehen asemaan, kun aviomies oli avioliiton aikana pddmiehen ase-
massa.

Haastattelussa ei kysytty sitd, kumpi puolisoista oli perheenpid ennen
toisen kuolemaa. Kun perheen pddmies mddritellzidn tilaston tapaan 82

puolisoiden tulojen suuruuden perusteella, noin joka viidennen naislesken
(19 %) voidaan katsoa olleen pddmiehen asemassa ennen miehensd kuole-
maa. Leskeksi jii5minen merkitsi siten valtaosalle naisia myos perheen
piilmiehen rooliin joutumista, kun aikaisemmin mies oli kantanut
pddasiallisen vastuun perheen toimeentuiosta.

Taloudellisen vastuun kantaja ei muuttunut kovinkaan suurella osalla
miesleskistii, silld yhdekszillii miesleskeilii kymmenestd (88 %) oli vai-
moaan suuremmat tulot kuolemaa edeltdneend vuonna.
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Taulukko 14. Puolisoiden toiminta ja tulosuhteet kuolemantapausta
edeltdneend vuonna leskeksi jddneen sukupuolen mukaan

Puolisoiden toi-
minta kuoleman-
tapausta edeItS-
neend vuonna

Molemmat
ansiotyiissii
Mies ansiotyijssH r
vaimo kotona
Mies ansiotyijssE r
vaimo etHkkeeIlE
Mies e15kkeel15,
vaimo ansiotYiissH
Mies eIHkkeelIS r
vaimo kotona
Molemmat e15kkee115
Muut

vaimo ansiot
Mies elSkkee
vaimo kotona
Molemmat e15kkee115
Muut
YhteensS/keskimSSrin

Puolisoiden
toiminta

20

4

3

l4

Vaimon tulon osuuspuolisoiden Yhteen-lasketusta nettotu-losta keskimSSrin

7q4
8

Naislesket

Mieslesket

x
q2

Lq

30

q6

7
34
40

35YhteensS/keskimSSrin 100

Molemmat
ansiotyijss5
Mies ansiotyijssS r
vaimo kotona
M j.es ansiotytjssS,
vaimo e15kkee115
Mies e15kkeef15,

18

7

10
q

4q4
13

100

39

L2

2q
qaiissS

15 r
v
1

Lq
55
2A

3t

Keskimidrin vaimon tulojen osuus puolisoiden yhteisisti tuloista oli noin
kolmannes. Osuus vaihteli luonnollisesti toiminnan mukaan. Kun vaimo
oli ansiotyosse miehen ollessa eldkkeelld, vaimon tulon osuus nousi liki
main puoleen yhteisiste kAytettevissi olevista tuloista. Kun molemmat
puolisot olivat ansiotyossit, osuus oli noin kaksi viidesosaa perheen tulois-
ta, mike oli kuta kuinkin sama kuin vaimon ansaitsemat palkkatulot suo-

malaisissa perheissa keskimddrin (Aarnio & Eriksson 1987, 378). Puolisoi-

den ollessa eliikkeellii vaimon tulot kdsittivdt endd kolmanneksen yhteen-

Iasketuista tuloista. Pienimmilliidn vaimon tulo-osuus oli luonnollisesti
niissd perheissii, joissa vaimo oii pois tyoste miehen ollessa joko eizikkeeilii

tai ansiotyosse.
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Perhevaihe puolison kuollessa

Tyypillisesti leskeksi jiiiidii2in vaiheessa, jolioin lapset ovat jo aikuisia ja
muuttaneet pois kotoa. Tdssd niin sanotussa tyhjrin pesdn vaiheessa jdi
leskeksi noin kaksi henkiloii kolmesta (taulukko l5). Tet[ edeltdvdssd su-
pistuvassa perhevaiheessa leskeytyi tutkituista henkiloistii noin joka kym-
menes. Tiilloin vdhintddn yksi lapsista oli jo muuttanut pois kotoa. Aikai-
semmissa vaiheissa jdi ieskeksi vajaa kymmenesosa henkiloistii.

ElSmdnvaiheluokituksen muodostaminen samoin kuin perheiden luokitte-
lu eri vaiheisiin on selostettu aiemmin juikaistussa tutkimusraportissa
(Tuominen 1988, I 16-12l).

Taulukko 15. Leskiperheet eldmdnvaiheen ja lesken sukupuolen mu-
kaan

ElSmAnvaihe I'liesLesket
/o

Naislesket Kaikki

Lapseton nuori.pari
Laaj eneva perhe
Stabiili perhe
Supistuva perhe
Tyhj 5 pesA

0.2
L.2
7.qti.7

65 .0

o.2r.2
7.7

L2 .8
65 .7

0.3I.0
6.2
7.7

62.6

Uudessa avio- taiavol"iitossa olevatlesket 4.6 6.2
Muut lesket(mm. i5kk55t lap-settomat lesket)

7.8 4.2

YhteensH 100.0 100.0 100.0

Perheen "normaaliin" kulkuun ei eleimdnvaiheluokituksissa ole sisdllytetty
uusia parisuhteita. Uuden avioiiiton solmineita tai avoliitossa asuvia les-
kiii oli 6 prosenttia tutkimuksen leskistii. Uuden parisuhteen solmineet
olivat iiiltiiiin ja perherakenteeltaan heterogeeninen ryhmd. Siihen kuului
sekii iiikkiiitd lapsettomia ettd nuorehkoja perheeilisid henkiloitii. Miesles-
kien keskuudessa parisuhteen solmineiden osuus oli ldhes kolminkertainen
naisleskiin verrattuna. Miesleskistd suurempi osa naisleskiin verrattuna
jiii niiin ollen eldmdnvaiheen mukaisen tarkastelun ulkopuolelle.

L2 .6
9.6
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Taulukon ryhmii "muut lesket" koostui samoin perheistii, joilla eri syiden
takia ei oilut perheen normaalia eidmdnkaarta. Tdh6n kuuluivat muun
muassa ennen puolison kuolemaa erossa asuneet henkilot. Suurimman
ryhmdn muodostivat kuitenkin iekkeet lapsettomat lesket.

Luvun 4.4 tarkastelujen perusteeila tyypillistii leskeksi jiiiinyttd henkiloii
voidaan luonnehtia seuraavasti:

Leskeksi jritinyt henkilii oli irikris, 65 vuotta t(iytt(inyt nainen, ioka
avioitui alle 31-vuotiaana ollen miestcitin muutaman vuoden nuo-
rempi. Nainen jrii leskeksi ensimmriisestd, yli 30 vuotta kestcinees-
tei avioliitostaan. Puolisot olivat ekikkeelki ia asuivat kahden ennen
toisen kuolemaa ja leski jtii miehen kuoltua yksin. Lapset olivat jo
muuttaneet pois kotoa. Puolisot elivcit niin sanottua tyhjcin pesiin
vaihetta avioliiton pd(ittyess(i miehen kuolemaan vcihinttiein kaksi
vuotta kestcineen sairauden jcilkeen.

Luonnehdinta vastaa hyvin arkieldmdn mieiikuvaa leskeksi jziimisestzi.
Vuoden aikana leskeksi jiiiineistzi henkiloistii kuitenkin vain 1 I prosenttia
tiiytti kaikki edell2i luetellut piirteet. Leskeksi jddneet muodostivat tosia-
siassa hyvin heterogeenisen joukon.

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan siti, mitd leskeksi jdiiminen miehillii ja
naisiila erilaisissa eldmdntiianteissa ja perhevaiheissa on merkinnyt ja mi-
ten leskeyteen ndissd eri vaiheissa on sopeuduttu.
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5
TUTKIMUSTULOKSET

Luvuissa 5.1 - 5.4 tarkastellaan leskien sosioekonomista asemaa, tervey-
dentilaa sekzi yksilo- ja yhteisotason siteitd tutkimusajankohtana sekd ta-

kautuvasti leskeksi jddmisen vaikutuksia ndihin hyvinvointitekijoihin.
Koska kyseessd ei ole aito seurantatutkimus uusintamittauksineen - pit-
kittdistietoa on kdytettdvissd pddasiassa vain rekistereistd saatujen tieto-
jen osalta - joudutaan turvautumaan myos muista liihteistii ja vdesttitut-
kimuksista saatavaan vertailutietoon sen arvioimiseksi, mikd merkitys
puolison kuoiemaila on oiiut niiihin muutoksiin.

Resurssien mddrdn ja niiden muutosten oletetaan osaltaan sddtelevdn
stressitapahtuman vaikutusta yksilon hyvinvointiin. Henkiltin k:iytosszi

olevat voimavarat vaikuttavat hdnen kykyynsii hallita vaikeaa eldmdnti-
lannetta. Resurssitarkasteiujen jtilkeen luvussa 5.5 tutkitaankin sitd, mi-
ten kriisistd on seiviydytty, miten puolison kuoleman aiheuttamaan el6-

mdnmuutokseen on mukauduttu ja mikii merkitys henkiloiden k2iytossii

olevilia voimavaroilla ja niitzi koskevilla muutoksilla on ollut leskeyteen

sopeutumisessa ja hyvinvoinnin kokemisessa yleensd'

5.1
Sosioekonomiset resurssit

5.1.1
Koulutus

Tutkimuksen henkilot kuuluvat l5hes poikkeuksetta ikdluokkiin, jotka

ovat keyneet koulunsa ennen nykyistri peruskoulujirjestelmdd. Tutki-
muksen kohderyhmdnd ovat vuonna 1980 leskeytyneet nuorimman henki-
l6n ollessa tuolloin lS-vuotias. Tutkimusjoukosta pi2iosa on kuitenkin
iekkeita, joista vanhimmilla peruskoulutus on voinut jeede hyvinkin vii-
hiiiseksi. Haastatteiulomakkeen koulutusta koskevat kysymykset on laa-
dittu ndmd kohderyhmln piirteet huomioon ottaen.

Peruskoulutusta koskevalla kysymyksellii on haastattelussa tarkoitettu
yleissivistdvdd koulutusta, joka k[sittii[ myos ylioppilastutkinnon. Sel-

vyyden vuoksi k?iytetiizin jatkossa kiisitettii pohjakoulutus, kun viitataan
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tdhdn peruskoulutusta koskevaan kysymykseen. Valtaosalla tutkimuksen
Ieskid, 9l prosentilla oli pohjakouiutuksena kansakoulu tai osa kansakou-
lua. Keskikoulun tai nykyisen peruskoulun kiiyneitii oli 6 prosenttia ja yli-
oppilastutkinnon suorittaneita vain 3 prosenttia.

Jatkokoulutusta koskevalla kysymykselld on mitattu ammatillisen koulu-
tuksen tasoa ja pituutta. Ammatillista tai yleissivistzivdd jatkokoulutusta
oli noin kahdella leskelld viidestd, kuten seuraavan jakauman luvut osoit-
tavat. Yleisimmin leskien ammatillinen koulutus perustui joidenkin am-
mattillisten kurssien tai ammattikouiun kdymiseen.

Jatko- tai ammatti-koulutus Kaikki.
lesket

Ei jatkokoulutusta
A11e 4 kk:n ammattikurssi
VHhintSSn 4 kk:n ammattikurssiTutkinto ammatiLlisessa koulussaTutkinto opistotasoisessa koulussaTutkinto yliopistossa tai korkea-
koulussa
EmEnt5koulu, kotiteollisuuskoulu tms.Jokin muu kurssi tai keskeytyneetopinnot
Ei osaa sanoa tai tieto puuttuu
Yhteens5

Tutkimuksen leskien koulutustasoa kuvataan jarkossa tilastossa kdytetyn
vdeston koulutuksen tason mittarin eii koulutusasteen avulla (ks. kouiu-
tusluokitus 31.12.1988). Etuna on koulutusinformaation tiivistdminen yh-
teen muuttujaan, mikd heipottaa jatkoanalyyseissd koulutuksen merkityk-
sen tarkastelua. Koulutusaste mahdollistaa lisriksi vdestrivertailujen teke-
misen. Kovin tdsmdlliseen vertailuun ei kdytettdvissd olleiden tietojen
pohjalta kuitenkaan pddsti, silld leskien koulutusasteen mddrittely amma-
tillista jatkokoulutusta koskevien tietojen osalta on jouduttu tekemddn vi-
hdisen tiedon perusteeila veestotilastoon verrattuna 83.

Pziiipiirteissiidn koulutus jakautuu tilastossa kolmeen tasoon, perusasteen,
keskiasteen ja korkea-asteen koulutukseen. Koulutusluokituksen keskias-
te ei kuitenkaan ole samansisdltoinen kuin keskiasteen koulutuksen kehit-
tiimistd koskevassa laissa tarkoitettu keskiasteen koulutus s4 (vrt. kouiu-
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7
5

l0
5

2

4

I
4

I00
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tusiuokitus 31.12.1988,8). Koulutusluokitusta on soveilettu leskien koulu-
tuksen luokitteluun seuraavalla tavalla:

Perusasteen koulutuksen luokitteiun tekeminen oli suhteellisen selkedd.

Koulutuksen tilastoinnissa perusasteen kouiutus jakautuu alempaan pe-

rusasteeseen, jota vastaa vanhanmallinen kansakoulu ja ylempddn perus-

asteeseen, jota vastaa entinen keskikoulu ja nykyinen peruskoulu (ks.

koulutusluokitus 31.12.1988, 12-13). Jos henkilolld ei ollut jatkokoulutus-

ta lainkaan tai korkeintaan alle 4 kuukauden mittaisia lyhyitd kursseja,

koulutusasteeksi tuii perusaste. Kansakouiun tai osan kansakoulua kdy-
neet luokittuivat perusasteen alemmalle tasolle ja keskikoulun tai nykyi-
sen peruskoulun kdyneet vastaavasti perusasteen ylemmdlle tasolle.

Ylemmdn perusasteen suorittaneet iesket ovat kziytzinnollisesti katsoen

kaikki entisen keskikoulun kdyneitd.

Keskiasteen koulutus jakautuu samoin kahteen luokkaan, alempaan ja

ylempddn keskiasteeseen. Ensiksi mainittuun luetaan l0-11 vuotta kestd-

vd koulutus, esimerkiksi ammatti- tai kauppakoulun kdyminen. Ylem-
pddn noin l2 vuotta kestdvddn keskiasteen koulutukseen kuuluvat lukiot
ja esimerkiksi tekniilisen koulun kdyminen. Kysymys on koulutuksen ko-

konaispituudesta, jonka mddrittelysse otetaan huomioon myos koulutus-
pohjavaatimukset alimman vaatimustason mukaisina (ks. koulutusluoki-
tus 31.12.1988,8-10).

Leskien keskiasteen koulutuksen luokittelussa on yhdistetty tietoa molem-

mista koulutusmuuttujista siten, ettd keskiasteen alemmaile tasolle sijoit-
tuvat iuokittelussa korkeintaan keski- tai peruskoulupohjalta ammatti-
koulun kdyneet henkilot. Alempaan tasoon sijoittuvat luonnollisesti kan-

sakoulupohjalta ammatillisia opintoja suorittaneet henkilot.

Myos 4 kuukautta tai sitd kauemmin kestdneet ammatilliset kurssit on iu-
ettu keskiasteen koulutukseen mukaan, silld koulutusluokituksen perus-

teena on yleisesti klytetty 400 tunnin rajaa, jota pidetiiiin jatkokoulutuk-
sen piiriin kuuiumisen vihimmdiskestona (vrt. koulutusluokitus 31.12.

1988, 5). Kokopiiiviiisend opetuksena raja tiiyttyy alle 4 kuukaudessa. To-
dettakoon, ettd neijdn kuukauden rajaa on sovellettu myos tilastoihin pe-

rustuvissa tutkimuksissa (esim. Nikander 1992, l7). Keskiasteen ylem-

pddn tasoon sijoittuvat koulutusluokituksen mukaisesti ylioppilastutkin-
non suorittaneet, joilla ei ole varsinaisesti ammatillista koulutusta tai sitd

on vdhiin.
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Korkea-asteen koulutus jakautuu tilastossa sen sijaan neljiiiin luokkaan
koulutuksen kokonaiskeston mukaan. Ensimmdiseen luokkaan sijoittuu
esimerkiksi noin l3-14 vuotta kestdvd peruskoulupohjainen insinoorikou-
lutus ja viimeiseen luokkaan tutkijakoulutus (ks. koulutusluokitus
31.12.1988, 8-10 ja esim. Tilastotiedotus KO 1983:6, 6-7).

Korkea-asteen koulutus on tesse jaettu ainoastaan kahteen luokkaan sen
tdhden, ette koulutusta koskeva informaatio ei riittdnyt yksityiskohtai-
sempaan luokitteluun. Ylioppilaspohjalta ammatillista jatkokoulutusta
saaneet on sijoitettu korkea-asteen alempaan tasoon. Tzihiin tasoon kuu-
luvat myos peruskoulupohjalta, entiseite keskikoulupohjalta tutkinnon
ammatillisessa opistossa suorittaneet henkiiot, silld esimerkiksi keskikou-
Iupohjainen insinooritutkinto luetaan korkea-asteen alimpaan tasoon (vrt.
Tilastotiedotus KO 1983:6, 6-7). Korkea-asteen ylempddn tasoon sijoittu-
vat tesse kaikki yliopisto- tai korkeakoulututkinnot tasosta riippumatta.

Osa jatkokoulutusta koskevista vastauksista ei haastattelussa sijoittunut
valmiisiin vastausvaihtoehtoihin. Kuten edelld esitetystd jakaumasta ndh-
tiin, nditd oli yhteensd 5 prosenttia kaikista vastauksista. Suurin osa ndis-
td vapaamuotoisista vastauksista koostui emdntlkouluja, talouskouluja
yms. koskevista maininnoista. Ndmzi on luokiteitu keskiasteen alemmalle
tasolle. Koulutusluokituksen mukaan esimerkiksi kotitalouskoulun ja
emdntikoulun kdyminen kuuluu keskiasteen alemmaile tasolle (vrt. kou-
lutusluokitus 31.12.1988, 179, 194). Tutkimuksen naisleskistd 5 prosentil-
la oli tiihiin luokkaan kuuluvia vastauksia ja miesleskistd vain yhdellii
prosentilla.

Noin prosentista ammattikoulutusta koskevista vastauksista ei kdynyt sel-
vdsti ilmi, oliko kyse ammatillisesta koulutuksesta vai harrastusluonteises-
ta opiskelusta. Niiissd vastauksissa oli viitattu keskeytyneisiin opintoihin,
kansanopistoihin, kirjeopiskeluun jne. Vastausten informaatio ei riittdnyt
erottelun tekemiseen. Ndiden tapausten luokittelu on tehty pohjakoulu-
tusta koskevan tiedon perusteella. Pelkdn perusasteen mukainen koulutus
jakautui siten alempaan 1a ylempddn tasoon sen mukaan, oliko kiiynyt
korkeintaan kansakouiun tai peruskoulua vastaavan keskikoulun. Yliop-
pilastutkinnon suorittaminen luokittui automaattisesti keskiasteen koulu-
tuksen ylempddn tasoon.

Neljii prosenttia tutkimusjoukosta on luokiteltu ryhmddn koulutusaste
tuntematon. Ryhmii koostuu jatkokouiutusta koskevan kysymyksen ei
osaa sanoa- vastauksista sekd puuttuvista tiedoista.
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Tutkimuksen henkiltit kuuluvat pddosin ikdluokkiin, joilla perusasteen jiil-
keinen koulutus on oilut viihiiistii. Pelkiin perusasteen kiiyneitd on noin
kaksi henkilod koimesta ja heistiikin ldhes kaikki aiemman tason eli kan-
sakoulun kiiyneitii. Perustasoa enemmdn koulutusta saaneista suurin osa

on niitd, joilla on ammatillista koulutusta kansakoulu- tai keskikoulupoh-
jalta, sille alemmalle keskiasteelle luokittui runsas viidesosa tutkituista.
Korkea-asteen koulutuksen on saanut vain joka kahdeskymmenes leski.

Miesten ja naisten vdlillii ei juuri ole koulutustasoeroja. Naisista 27 pro'
senttia ja miehistzi 28 prosenttia on saanut ammatillista koulutusta tai pe-

ruskoulutason ylittdvid yleissivistdvdd kouiutusta. Miehistd hieman suu-
rempi osuus kuin naisista on yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suoritta-
neita.

Taulukko 16. Leskeksi jddneiden henkiloiden koulutusaste sukupuolen
mukaan

Koulutusaste:
Perusaste

Naislesket

67
2

22
I

q

100

Mieslesket Kaikki

56AIempi
YIempi

aste
aste

66
2

Keskiaste
AIempi aste
Ylempi aste

Koulutusaste
tuntematon

22
0

2

I
22

Korkea-aste
Alempi aste
Ylempi aste

YhteensS 100

4

100

Liitetaulukosta 2 ndhddiin leskien koulutustason paranevan jokseenkin
suoraviivaisesti ian mukana. Nuorempiin ikdluokkiin kuuluvien kouiu-
tustaso on merkittevdsti parempi kuin vanhempiin ikiiryhmiin kuuluvien
henkiloiden. AIle 4O-vuotiaista noin kahdella viidestd on ainoastaan pe-

rusasteen ja periiti viidesosalla korkea-asteen tasoinen koulutus. Vastaa-
vasti 70 vuotta teytteneiden keskuudessa perusasteen koulutuksen omaa-
via on ldhes kolme neljdsosaa ja vain parilla prosentilla on korkea-asteen
koulutus. Kiinnitettdessd huomiota idn ohella sukupuoleen ndhdddn, ettd
vanhinta ikdluokkaa lukuun ottamatta kaikissa ikiiryhmissii pelkdn pe-

3
1

5
2

2
4

4
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rusasteen tasoisen koulutuksen omaavien henkil6iden osuus on jonkin
verran suurempi nais- kuin miesleskien keskuudessa.

Leskeksi jilneiden koulutustaso viesttitin verrattuna

Tutkimuksen leskien koulutustasossa on vdeston koulutukseen verrattuna
merkittdvid eroja: nuorten naisleskien koulutustaso ndyttdisi jddvdn vas-
taavanikdisen naisvdeston koulutustasoa heikommaksi, kun taas ikdja-
kauman vanhemmassa pddssd leskien koulutus ylitt2i2i vdeston tason sekd
naisten ettd miesten ryhmdssd. Kaikkein vanhimmassa, 70 vuotta tdyttd-
neiden ikdluokassa ero voisi selittyd siitd, ettii tutkimusjoukko on rajattu
alle 8O-vuotiaisiin, kun taas vdestossd ovat mukana kaikki 70 vuotta tdyt-
tdneet henkilot. Eroja on leskien ja vzieston vzililld kuitenkin myos tdtd
nuoremmissa ikaluokissa.

Taulukko 17. Tutkinnon suorittaneiden osuus 8s vdestossd 31.12. 1984
ja tutkimuksen leskien keskuudessa sukupuolen ja haas-
tatteluvuoden 1984 idn mukaan

IkA tutkimus-
ajankohtana

Naiset
LV
/. /.

Miehet
LV
a/ ./

50
35
40
45
50
55
60
65
70

34
39
44
49

59
5t
464l
32
27
26
22
22

67
58
51
39
30
23
20
T7
I5

(58)
57
52
52
30
50
32
28
2L

67
58
52
40
3t
25
232l
L7

54
59
64
69

L: lesket
V : vdestti, ldh-d_e: Tilastokeskuksen tutkintorekisteri, kdsitauluja

vuodelta 1984( ): havaintoja on 14

Syyti siihen, miksi nuorten naisleskien koulutustaso jdd vziestotln verrat-
tuna selvdsti huonommaksi ja vastaavasti iAkkiiiden leskien - sekd miesten
ette naisten - koulutus ylittiiii vdeston koulutustason, on vaikea loytiizi.
Oleellisena erona vertailuryhmien vzilillii on se, ette tutkimuksen lesket
kuuluivat hiljattain naimisissa olevaan vdestrion, kun taas koko vdestossd
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ovat mukana kaikki siviilisii2ityryhm[t. Lisdvaiaistusta saattaisi loytyii
ndistd rakenne-eroista ja eri siviilisdityryhmien koulutustasoeroista. Kou-
lutustietoa eri siviilisdiityryhmistd ei kuitenkaan ole saatavissa julkaistuis-
ta eikd julkaisemattomista tiiastoldhteistd.

Mahdollisesti leskien kouiutusasteiuokittelun perustana olevien tietojen
suhteellisen karkea taso on aiheuttanut eroavuutta vdestoon ndhden. Esi-
merkiksi ammattikursseja koskevat vastaukset on luokiteltu tdssd kurssin
keston (vdhintzizin 4 kk) perusteella ilman, ettd on ollut tietoa tutkinnon
tarkemmasta laadusta, koulutuspaikasta tai siitd, missd eidmdnvaiheessa
koulutus on saatu. Tilastossa perusasteen jzilkeisen2i koulutuksena otetaan
huomioon vain koulujiirjesteimiikouiutus. Esimerkiksi tyonantajien, ai-
kuisoppiiaitosten, jdrjest6jen, opintokerhojen tms. antama koulutus ei
kuulu koulutusluokituksen piiriin (ks. koulutusluokitus 31.12.1988, 5).
Erilaista tyohon liittyvdii koulutusta, mitd ei huomioida koulutustilastos-
sa, on luonnollisesti enndttdnyt kertyd izikkziiimmille enemmdn kuin nuo-
remmille henkiloille. T:imzi saattaisi osaltaan selittdd vanhempiin ikdluok-
kiin kuuluvien leskien ndenndisesti paremman koulutustason vdestoon
verrattuna.

Vaikkei leskien koulutusasteen vertailtavuutta vdestotietoihin voida pitdd
erityisen hyvlnd, mittari on kuitenkin aineiston sisdisessd vertailussa
kdyttokelpoinen ja koulutusinformaation tiivistdmisen vuoksi koulutuksen
merkityksen analyysissd tarkoituksenmukainen indikaattori.

Leskeysaikainen jatkokoulutus ja kiinnostus lislkoulutukseen

Haastattelussa tiedusteltiin alle 60-vuotiailta henkiloiltd leskeysaikaista
jatko- tai uudelleenkouiutusta. Kysymys esitettiin sekd tyosszi kiiyville
ette tyoste poissa oleville henkiloille. Haastatteluvuonna alle 60-vuotiais-
ta henkiloistzi joka kymmenes oli saanut lisdkoulutusta puolison kuole-
man jdlkeen.

Keskimddrdinen jatkokoulutuksen kesto oli 7 kuukautta. Keston hajonta
oli suuri: lyhytaikaista alle 4 kuukautta kestdvdi kouiutusta oli joka toi-
sella (50 7o), noin joka neljdnnelld. (26 7o) koulutus oli kestdnyt neljiistii
kuukaudesta yhteen vuoteen, ja vzihinteizin vuoden kestdvdd jatkokoulu-
tusta oli samoin noin joka neljtinnelld henkilollii (24 %).
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Naisten ja miesten viilill?i ei ollut eroa leskeysaikaisessa kouluttautumises-
sa. Alle 60-vuotiaista sekd naisista ette miehistd l0 prosenttia oli osallis-
tunut jatkokoulutukseen. Vaihtelua oli odotetusti idn mukaan. Seuraavas-
ta jakaumasta ndhdddn, ette nuorten kouluttautuminen oli merkittdvdsti
yleisempdd kuin iiikkiiiimpien. Alle 40-vuotiaista henkiloistii runsas nel-
jdsosa oii saanut lisdkoulutusta kuiuneiden kolmen-neljdn vuoden aikana.
Vanhempiin ikiiryhmiin pdin jatkokoulutusta saaneiden osuudet pienene-

vdt voimakkaasti, ja 55 vuotta tdyttdneistd endd aniharvat olivat hankki-
neet lislkoulutusta leskeksi j Aiityziiin.

IkA haastattelu-
vuonna

Leskeysaikana jatko-
tai uudelleenkoulu-
tusta saaneiden osuus

A11
30
35
40
45

50
34
39
44
49
54
59

50
55

( 32)
29
25
I3

9
9
2

( ) : havaintoja on 18

Jatkokouiutusta olivat hankkineet jonkin verran useammin tyostii poissa

olevat kuin tyossd kziyviit henkiiot. Alle 40-vuotiaista, joilla leskeysaikai-
nen koulutus ei ollut kovinkaan harvinaista, tyossd kiiyvistii henkiloistd
joka neljiis (25 %) ja tyostii poissa olevista yli kolmasosa (37 7o) oli saa-

nut lisdkoulutusta.

Jatkokoulutukseen osallistuminen oli yhteydessd aikaisempaan koulutus-
tasoon. Paremmin koulutetut henkilot olivat hakeutuneet jatkokoulutuk-
seen herkemmin kuin vlhemmiin koulutusta saaneet. Alle 40-vuotiaista
perusasteen koulutuksen saaneista henkiloitii vain noin joka kymmenes
(ll %) oli saanut jatkokoulutusta, kun keskiasteen seki korkea-asteen
koulutuksen saaneista noin kaksi viidesti (39 %o) oli hankkinut lisdkouiu-
tusta leskeysaikana.

Kun kysyttiin, miltii alalta oli saanut jatkokoulutusta, noin kaksi viidestd
(42 %) iimoitti saaneensa oman ammatin jatkokoulutusta tdsmentdmdttd
alaa sen tarkemmin. Kaupallinen koulutus esiintyi vastauksissa verraten
usein (12 o/o) 1a miehillii hieman useammin kuin naisilla. Vastauksissa
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esiintyi usein (l I %) mybs hoitoala, joita koskevia mainintoja oli yksin-
omaan naisten vastauksissa. Osaa haastateiluista oli kiinnostanut kontto-
riala (4 %o), samoin matkailuala (3 %).Hajonta muihin koulutusaloihin
oli suuri, sill2i yli neljisosasta (28 %) vastauksia ei voitu muodostaa aia-
kohtaisia ryhmili.

Niilte, jotka eivdt olleet hankkineet koulutusta leskeksi jiiiitydiin, tiedus-
teltiin halukkuutta osallistua jatkokoulutukseen tai uuteen ammattiin
kouluttautumiseen. Valtaosaila ei ollut kiinnostusta jatkokoulutukseen,
siilii noin kolme henkiltiii neljdstii (77 %) vastasi kysymykseen kieltlvdsti.
Yleisin perustelu siihen, ettei tuntenut kiinnostusta jatkokoulutukseen, oii
korkea ike (36 oh). Tyytyvaisyys nykyiseen tyohon ja koulutukseen ilmeni
noin joka neljdnnestd (26 %) kielteisesti jatkokoulutukseen suhtautuneen
henkilon vastauksesta. Yajaa viidesosa (17 Yo) ilmoitti suoraan, ettei tun-
tenut tarvetta jatkokoulutukseen. Noin joka kymmenennellii (9 %) oli ter-
veydellisiii perusteluja siihen, ettei koulutus endii houkuteilut. Jotkut
(4 %) ilmoittivat, ettei kouiutus jostakin syyste kiinnostanut. Muutamat
(3 Yo) vastasivat pitdvdnsd nykyistii eliimdntiiannettaan tyydyttdvdnd tai
vastasivat piirjziziviinsii ilman koulutustakin (2 %). Muita hajavastauksia
(2 %) ja ei osaa sanoa-vastauksia (1 %) oli vain vdhdn'

Runsas viidesosa (22 o/o) niistd alle 60-vuotiaista henkiloistd, jotka eivdt
olleet saaneet koulutusta puolison kuoleman jdlkeen, ilmaisi kiinnostuk-
sensa koulutukseen. Koulutushalukkuus ei vaihdellut suuresti sukupuo-
len mukaan. Naisista vajaa neljdsosa (23 %) ia miehistii noin viidesosa
(19 %) oli halukas jatkokoulutukseen. Sen sijaan idn mukainen vaihtelu
oli selviiii. Kiinnostusta jatkokoulutukseen oli iuonnollisesti enemmdn
nuorempien kuin iiikkiiiimpien henkiloiden keskuudessa. Alle 40-vuotiais-
ta noin joka toinen (52 o/o),40-49-vuotiaista yli kolmasosa (36 o/o) ja 50-

59-vuotiasta endd joka kymmenes (ll %) oli kiinnostunut koulutuksesta.

Halukkuus jatkokoulutukseen vaihteli koulutusasteen mukaan siten, ettd
kiinnostusta jatkokoulutukseen oli pikemminkin alemmilla koulutustasoil-
la. Esimerkiksi alle S0-vuotiaista perusasteen koulutuksen saaneista hen-

kiloist[ noin kaksi viidestd (42 Yo) ja keskiasteen koulutuksen saaneista
vajaa puolet (45 %) ilmoitti halukkuutensa koulutukseen. Viihiten jatko-
koulutusta tunsivat tarvitsevansa korkea-asteen koulutuksen saaneet hen-

kiltit, sillii alle 50-vuotiaista vain noin viidesosa (18 %) ilmoitti halukkuu-
tensa jatkokoulutukseen.
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Samoin kuin jatkokoulutuksen saaminen myos kiinnostus koulutukseen
vaihteli tyossdolon mukaan siten, ettd halukkuutta oli enemmdnkin haas-
tatteluajankohtana tyostzi poissa olevien kuin tyossd kdyvien keskuudessa.
Esimerkiksi aile 50-vuotiaista tyossd kdyvistzi henkiloistii runsas kolmas-
osa (38 %) ja tyostd poissa olevista yli puolet (54 Vo) oli kiinnostunut
saamaan jatkokoulutusta.

5.1.2
Ammattiasema

Sosiaalisen aseman mddrittely ja mittaaminen ei ole ollut erityisen yhden-
mukaista, miti osoittaa kdytdnto esimerkiksi sosiaalildziketieteeilisissd tut-
kimuksissa (Luoto 1991, 160). Sosioekonominen asema tai ammattiase-
ma on kuitenkin keskeinen muuttuja hyvinvointitutkimuksissa. Seuraa-
vassa pohditaan ammattia ja ammatissa toimivuutta koskevien tietojen
perusteella mddritellyn sosiaaliluokan tai -kerrostuman problematiikkaa.

Ammattiin, ammattiasemaan ja ammatissa toimivuuteen perustuvien so-
siaalisen aseman luokitusten tavoitteena on jakaa vdesto sosioekonomisel-
ta asemaltaan suhteellisen homogeenisiin ja konkreettisesti miellettdviin
ryhmiin. Tdllaiset luokitukset toimiessaan tutkimuksissa sosiaalisen ym-
pdriston yleisindikaattoreina heijastavat ammattiin ja ammattiasemaan
liittyviii eroja taloudellisissa oloissa, elinoloissa sekd sosiaaliluokkien eid-
mdntavoissa yieensii. Vaikka tuloerot ja eiintasoerot luokkien, esimerkiksi
tyovdeston ja etupddssd toimihenkiloistii muodostuvien keskiiuokkien vi-
lill6 ovatkin tutkimusten (esim. Alestalo 1985, 179) mukaan kaventuneet,
eroja on yhd olemassa, mikd niikyy etenkin sosiaaliiuokkien elintavoissa.

Tdssd tutkimuksessa sovellettu Tilastokeskuksen sosioekonomisen aseman
luokitus, josta aiemmin on kdytetty mybs statusluokituksen nimed, on pe-
rustana henkiloiden ammattiin, ammattiasemaan (yrittdjd, palkansaaja,
yrittzijiiperheenjdsen), osaksi toimialaan ja eldmdnvaiheeseen (ammatissa
toimiva, eldkeldinen) perustuvalle luokittelulle. Sosioekonomisen aseman
mukainen jako, joka erriiltii osin eroaa uudistetusta sosioekonomisen ase-
man luokituksesta a6 (Sosioekonomisen aseman luokitus 1989), on yk-
sinumerotasolla seuraavanlainen :
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l) tytinantaiat, joita ovat maataloustyonantajat ja muut
tyonantaJat

2) yksindisyrittdj?it,.jotka niin ikiiiin voivat.olla joKo.....
maatalousyl$lnarsyrlttalla tal multa yKslnalsynttaJla

3) johtajat lpalkatut).ja ylemmdt toimihenkilot, kuten johto-,
valmrstelu-. suunnrttelu- la opetustentavlssa tolmlvat
vlemmdt toimihenkilot

4) rr...r, toimihenkiiot. kuten itsendistd toimistotvotd
tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityotd tekeVdt
henkilot

5) tyontekijdt.eri aloilta, sekd ammattitaitoiset ettd
ammattltaldottomat tyonteKllat

6) avustavat pe.rheenjdsenet (tytinantajan), joita ovat
maataloustyonantalan Ja muun tyonantalan perneenJasenet

7) avustavat perheenjdserlg.!. (yksineisyrittdjdn.l, joita. ovat
maatalou.syKslnalsynttalan Ja muun yKslnalsyrlttalan
perheenlasenet

8) eldkei5iset, joiden status mziiirziytyy aikaisemman ammatin
perusteella -

9) muut. ioita ovat tvtivoimaan kuulumattomat. tvokokemusta
vailla'6ievat tyotttrmdt ja henkilot, joiden ammatista ei
o1e tietoa.

Kuvatusta sosioekonomisen aseman luokituksesta kiytettiin tdssd tutki-
muksessa yksityiskohtaisempaa, kaksinumerotasoista luokittelua. Tutki-
muksen henkilot luokiteltiin Tilastokeskuksen aakkoseilisesta ammattiha-
kemistosta, josta ammattikoodin lisiiksi saatiin kyseinen kaksinumeroinen
sosioekonomisen aseman koodi sekd yksinumeroinen sosiaaliryhmii. Vii-
meksi mainittu luokitus perustuu Helsingin tilastotoimiston iaatimaan so-

siaaliryhmitykseen, joka on suhteellisen karkea sosiaalisen kerrostuman
mittari. Se on Urho Rauhalan (1966) kehittdmdn ja tutkimuksissa usein
sovelletun luokituksen ohella yksi kiiytetyimmistd sosiaalisen aseman mit-
tareista (vrt. Luoto 1991, l6l). Helsingin tilastotoimiston sosiaaliryhmi-
tyksen 8z kdyttoon liittyvien vaikeuksien takia on seuraavissa analyyseissd
kdytetty pddasiassa Tilastokeskuksen statusiuokitusta siti tarpeen mu-
kaan uudelleen ryhmiteltynd.

Kaksinumeroisesta luokituksesta on mahdollista muokata uusia luokituk-
sia ja niiden yhdistelyjii analyysiin paremmin soveltuviksi ryhmiksi. Esi
merkiksi tyonantajayrittzijien ja varsinkin maataloustyonantajien ryhmd
on siksi pieni, ettei tyonantajia voida tarkastella omana ryhmdnddn. Tiii-
loin on jiirkeviiii yhdistiiii maatalousyrittejdt omaksi ryhmdkseen ja muut
tyonantajayrittejat ja yksiniiisyrittiijzit omaksi ryhmdkseen. Yhdistely vas'
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taa myos uuden sosioekonomisen aseman luokituksen mukaista jakoa
(vrt. Sosioekonomisen aseman luokitus 1989, 12).

Maatalousyrittdjien erottaminen muista yrittiijistii on perusteltua myos
sen vuoksi, ettd maatalousyrittdj[t ovat ammattialan suhteen homogeeni-
nen ryhmd, jota ei voida monessakaan suhteessa rinnastaa muihin yrittd-
jiin. Muiden kuin maatalousyrittdjien joukko on sen sijaan huomattavan
heterogeeninen, silld sekl eri toimialojen tyonantajat ette yksinriisyrittiijiit
ja itseniiiset ammatinharjoittajat kuuiuvat tdhdn luokkaan. Aineisto ei
kuitenkaan salli yksityiskohtaisempaa yrittdjien jaottelua (vrt. taulukko
18). Yrittiijii avustaviin perheenjdseniin kuului tutkimuksen leskrstd vain
neljd henkiloii. He luokittuivat vastaaviin yrittiijiiryhmiin.

Palkansaajien ryhmi on jaettavissa karkeasti tyon laadun perusteella
kahteen ryhmddn, toimihenkiloihin ja tyontekijoihin. Moiemmat ryhmdt
jakautuvat alaryhmiin, joista analyyseissii kdytetiidn vain kahtiajakoa.
Toimihenkiloillii on jako ylempiin ja alempiin toimihenkiloihin ja tyonte-
kijoille ammattitaitoisiin tai erikoistuneisiin ja erikoistumattomiin tyonte-
kijoihin aa. Tarkan rajan vetdminen ryhmien vdlille voi joskus olla han-
kalaa. Varsinkin aiempien toimihenkiloiden ja parempiosaisten tyontek!
jiiryhmien vdlistd eroa saattaa olla vaikea mieltee, sillii niiiden ryhmien
eiintasossa ei esimerkiksi Matti Aiestalon (1985, l3l, 179) tutkimuksen
mukaan 198O-luvulla oilut endii suuria eroja.

Sosioekonominen asema ei ole, kuten edellI ilmeni, aineellisia ja raken-
teellisia eroja osoittavana muuttujana ongelmaton mittari. Erityisesti
naisten osalta on noussut esiin kysymys siitd, voiko yksittlinen elinolojen
mittari kuvata riittdvdn hyvin naisten asemaa moninaisissa perhemuo-
doissa. Muun muassa Sara Arber (1991,16) on kritisoinut sitd, ettd nai-
misissa olevien naisten sosiaalisen aseman mittari miiiiriiytyy miehen am-
matin perusteella. Tdtd konventionaalista tutkimusotetta parempi vaihto-
ehto on yksilokohtainen sosiaalisen aseman luokittelu, jota Suomessa on
jo verraten pitkeen noudatettu (Luoto, 1991, 162). Individualistista luo-
kittelua on Suomessa perusteitu silld, ettd moneen muuhun maahan ver-
rattuna naiset osallistuvat ansiotyohon liihes yhtii yleisesti kuin miehet.

Vaikka yksil6llistri luokitteiua on pdlsddntbisesti sovellettu Suomessa, ei
sekdiin ole ongelmaton vaihtoehto. Tyotehtdvien ja kotittiiden jakautuessa
epdtasa-arvoisesti miesten ja naisten kesken on kysytty sitd, onko pelkiin
ammatin ja ammattiaseman kiiytto sosiaalisen aseman kuvaajina naisten
monien roolien takia riittiivd mittari. Arberin (1991, l6) mukaan ammat-
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ti ylipiiiitii2in on liian kapea-alainen aineellisten elinolojen mittari kuvaa-
maan naisten asemaa moninaisissa perhemuodoissa.

Erityisenl ja yleensd naisia koskevana ongelmana on sosiaaliluokan mdd-
rittdminen henkiloille, jotka ovat pitkiiiin olleet pois tyoeldmdstd. Vailit-
seva kdytdnto on ollut valita viimeinen ammatti osoittamaan henkilon
luokka-asemaa. Viimeisen ammatin kdyttdminen sosiaalisen aseman mir.-
tarina ei ole hyvd ratkaisu tutkimuksen leskilld. Esimerkiksi koko avioiii-
ton ajan kotona olleilla naisilla omaan ja ennen avioliittoa olleeseen am-
mattiin perustuvan sosioekonomisen aseman ja tutkrttavana olevan ilmion
vdiisestzi yhteydestzi ei ole mieiekaste tehde pddtelmiii.

Kun lehtokohtana on yksilokohtainen luokittelu, ammatittomat tai avio-
liiton aikana pddasiassa tyoeldmdstd poissa olleet henkilot on sijoitettu
luokkaat "muut", eikii heitii luokiteltu esimerkiksi aviomiehen sosioekono-
miseen asemaan. Tilastokeskuksen ohjeista poikkeavaa ratkaisua on kdy-
tetty myos Mini-Suomi-tutkimuksessa, jossa perheenemdnndt pidettiin
omana luokkanaan (Aromaa ym. 1989, 24). Ne, joiden ammatista tai sen
puuttumisesta ei tdssd tutkimuksessa saatu tietoa, kuuluvat ryhmddn
"ammatti tuntematon".

Tutkimusajanjaksona eizikkeellii olleet henkilot eivdt kuulu eldkeldisten
ryhmddn, vaan heiddt on luokiteltu avioiiiton aikaisen pddasiallisen am-
matin mukaan samoin kuin tyossd olevat henkilot. Tzissii kohden on niin
ikzi2in poikettu Tilastokeskuksen standardisuosituksesta sosioekonomisen
aseman luokittamisessa, jossa elzikeldisiilzi on oma pddluokkansa. Jotta
statusluokitusta voidaan kiiyttiiii analyyseissd mielekkiiiiliii tavalla, myos
eldkeldiset oli tarpeellista luokitella avioliiton aikaisen ammatin perusreel-
la samoin kuin ammatissa toimivat henkiltrt jo siitiikin syystd, ettd haas-
tatteiuajankohtana 69 prosenttia tutkimuksen henkiltiistd ilmoitti olevan-
sa eldkkeelld.

Tutkimuksessa on pdddytty seitsemdnluokkaiseen ryhmitykseen: maan-
viljelijiit, muut yrittejdt, ylemmdt ja alemmat toimihenkil6t, ammattitai-
toiset ja ammattitaidottomat tyontekijiiryhmdt seki ryhmii muut, joka
koostuu pddasiassa ammatittomista henkiloistd. Kun luokitusta kiiytetiifln
analyysissd selittdvdnd muuttujana, sovelletaan sitd usein kolmiportaise-
na. Tutkittavat on tiilldin jaettu tyon laadun perusteella henkisen tyon te-
kijoihin, ruumiillisen tyon tekijoihin ja ammatittomiin henkildihin. Ensim-
mdiseen luokkaan kuuluvat ylemmdt ja alemmat toimihenkiltit sekd muut
yrittlijiit kuin maanviljefijnt. Toiseen luokkaan sijoittuvat maanviljelijiit



182

sekd erikoistuneet ettd erikoistumattomat tyontekijiit. Kolmantena luok-
kana ovat ammatittomat henkilot. Vastaavissa sosiaaliluokkien ryhmitte-
lyissd on pyritty samoin ottamaan huomioon se, ettd ryhmdt ovat tyon
laadun suhteen homogeenisia (vrt. Karisto 1984, 144-145).

Sosioekonomisen aseman luokituksesta kdytetddn jatkossa ammattiase-
man nimikett(i, vaikka ammattiasemalla on tilastossa oma merkityksensd
(ks. Ammattiluokitus 1987, 16). Ammattiasemaa on tutkimuksissa kdy-
tetty vastaavassa merkityksessd kuin tilaston sosioekonomista asemaa
(esim. Riihinen 1981, 182-186; Karisto 1984, l4l-147; Heikkilii 1990,

105). Ammattiaseman kdsitettd kiiytetiidn seuraavassa sen tdhden, ettd
sosioekonomisella asemalla on tdssd yleisempi merkitys. Henkilon so-

sioekonomisen aseman katsotaan m2izirdytlviin koulutuksen, ammattiin
perustuvan sosiaaiisen aseman, tulojen ja varailisuuden perusteella 89

(vrt. luku 2.4).

Talulukon l8 luvuissa kiinnittyy huomio maanviljelijoiden suhteellisen
suureen osuuteen, kun taas muita yrittijiii on vdhdn. Maanviljeiijoiden
osuus on tassd jopa jonkin verran suurempi kuin heiddn osuutensa otok-
sessa. Noin viidennes sekd perusjoukosta, otoksesta ettd haastatelluista
luokittui MYEL:n piiriin (Tuominen L988, 279). Ammattiasemaluokitus
pohjautuu tassa lesken omaan ilmoitukseen avioliiton aikaisesta pddasial-
lisesta ammatista, kun taas otannassa yrittZijyys miiiirziytyi sen mukaan,
kuuluiko edesmennyt puoiiso viimeisen lain periaatteen mukaisesti yritte-
jid vai palkansaajia koskevien lakien piiriin.

Ero selittynee paitsi yksilokohtaisesta sosiaalisen aseman luokittamisesta,
joka on riippumaton puolison ammatista ja ammattiasemasta, mycis oma-
kohtaisesta ammatin tulkinnasta. Esimerkiksi pienviljeiijiiperheissi toi-
meentulo on voinut perustua metsd- tai maataloustoisse hankittuun palk-
katuloon (ts. puoliso oli LEL:n piirissd), kun taas leski itse on pit[nyt
maanviljelijdn ammattia pddasiallisena ammattina.

Maanviljelijoiden jdlkeen suurimman ryhmdn muodostavat tyontekijiit ja
nimenomaan ammattitaitoiset tyontekijdt, joita on ldhes neljdsosa tutki-
muksen henkiloistzi. Ammattitaidottomien tai erikoistumattomien tyonte-
kijoiden ryhmd jiii noin puolta pienemmdksi. Alempia toimihenkiloitd on
vajaa viidennes ja ylempiii toimihenkiloitd ainoastaan muutama prosentti.
Noin joka kuudes leskeksi jztiinyt ei ollut toiminut missddn ammatissa
avioliittonsa aikana. Tiimii ryhmd koostuu etupddssd kotona olleista nai-
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Niiden osuus, joiden ammattia ei ollut tiedossa, jtii yhteen prosent-sista
tiin.

Taulukko 18. Avioiiiton aikaiseen pddasialliseen ammattiin perustuva
ammattiasema lesken sukupuolen mukaan

Ammattiasema avio-
liiton aikaisenp55asia11isen
ammatin mukaan

YrittE jAt:
Maatalousyrittaj
Muut yrittAjAt
itsenSiset ammaharjoittajat

Naislesket

26

Mieslesket

27

Kaikki

26at
ain-Jt

62 5

Palkansaajat
Johtajat ja ylemmdt
toimihenkiliit
Alemmat toimihenkiliitAmmattitaitoiset
tyiintekijSt
Ammattitaidottomat
tytjntekij5t
Muut, ei ammatissaavioliiton aikana tms.Ammatti tuntematon

7
1I
39

7

I9
11

L9
I

100

23

I()

3
9

q
L7

L6
1

I
2

YhteensS 100 I00

Leskeksi jdzineiden miesten ja naisten luvuissa kiinnittyy huomio siihen,
ette miesten ammattiasema painottuu ammattitaitoisten tyontekijoiden
ryhmddn, kun taas naisiila hajonta on suurempaa. Ero johtuu pddosin sii-
td, ettd avioliiton aikana tyoste poissa olleiden ryhmd on naisilla huomat-
tavan suuri ja toisaalta siitd, ettd alempien toimihenkil6iden osuus on nai-
silla liki kaksinkertainen miehiin verrattuna. Liitetaulukosta 3 ndhdddn
alempia toimihenkiloitd olevan erityisesti nuorempien naisleskien keskuu-
dessa ja ammatittomia naisia idkkdiden, 60 vuotta tdyttdneiden naisten
keskuudessa. Miesleskistd sitzi vastoin tyontekijoihin kuuluvia on huomat-
tavan paljon kaikissa ikdryhmissii, joskin osuus on vield suurempi ikzija-
kauman nuoremmassa pddssd. Mytis alempien toimihenkiloiden osuus on
huomattavan suuri nuorimpien miesleskien keskuudessa.

Kohorttien vdliset erot sosioekonomisessa asemassa kiiyvzit hyvin esiin lii
tetaulukon 3 kaikkia leskid koskevista luvuista. Erot heijastavat Suomen
Iuokkarakenteen muuttumista viime vuosikymmenten aikana (vrt. Alesta-
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Io 1985, 185). Tyontekijiiryhmiin ja toimihenkiltiihin, varsinkin alempiin
toimihenkiioihin kuuluvien leskien osuudet kasvavat voimakkaasti nuo-
rempiin ikiiryhmiin piiin. Alle 40-vuotiaista leskisti liihes joka toinen
kuuluu ylempiin tai alempiin toimihenkiloihin ja esimerkiksi 7O-vuotiaista
vain noin joka kymmenes. Vanhimpien henkiloiden avioliiton aikaiseen
pddasialliseen ammattiin perustuva asema edustaa mennyttd aikaa, kun
alle 4O-vuotiailla on yleensd kyse haastatteluhetken ammattiasemasta.
Tyontekijii- ja toimihenkiloryhmien kasvun perustana on ollut maatalous-
vdeston voimakas supistuminen sekd toisaalta naisten tyovoimaan siirty-
minen. Molemmat kehitystrendit neikyvdt hyvin liitetaulukon leskid kos-
kevissa luvuissa.

Leskeksi jiiiineiden ammattiasema ja koulutustaso liittyviit kiintedsti toi-
siinsa. Liitetaulukosta 4 ndhdddn, ettd heikoin koulutustaso on luonnolli-
sesti ammatittomilla henkiloillii sekd ammattitaidottomilla tyontekijoille.
Niiihin ryhmiin kuuluvista noin neljiilld viidestd on vain perusasteen ta-
soinen koulutus. Maanviljeiijoiden ja ammattitaitoisten tytintekijoiden
koulutusjakaumat ovat lahestulkoon samat: heistd ldhes kolmella neljdstd
on perusasteen koulutus. Niiitii ryhmiii jonkin verran parempi koulutusta-
so on muilla yrittiijillii. Parhaiten koulutettuja ovat toimihenkiloiden ryh-
miin kuuluvat. Ylempiin toimihenkiloihin kuuluvista noin kahdella kol-
mesta on korkea-asteen koulutus.

Leskeksi jiiiineiden henkiloiden ammattiaseman mukaista jakaumaa ei

voida mielekkeelle tavaila verrata vdeston vastaavaan jakaumaan, silld
kohdejoukot ovat ikdrakenteeltaan kokonaan erilaiset. Kuten edeild todet-
tiin, tutkimuksen henkiloistii 69 prosenttia oli haastatteluajankohtana
1984 eliikkeelid, kun esimerkiksi vuoden 1985 vdestolaskennassa koko
vdestostd vain noin viidesosa kuului sosioekonomiselta asemaltaan eldke-
i2iisiin (SVT VI C:107, Osa I, 126). ElAkeldiset samoin kuin aktiivihenki-
lotkin luokiteltiin tdssd avioliiton aikaisen pddasiallisen ammatin perus-
teella. Tutkimusjoukon ammattiasema ei siten edusta minkddn poikkileik-
kausajankohdan sosioekonomista asemaa tutkimusryhmdssd.
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5.1.3
Tulot

Tutkimusaj ankohdan tulotaso

Leskeksi jiiiineiden taioudellisen toimeentulon analyysi pohjautuu perhei-
den kdytettdvissd olevaan tuloon eli nettotuloon tutkimusvuosilta. Tuio-
jen laskennan perustana olevaa tiiaston nettotulon laskentamallia ja tulo-
tietojen hankintaa ja tiedostojen muodostamista selostettiin edeilii luvussa
4.2.

Haastattelua edeltdneen vuoden tulot kuvaavat ldhinnd tutkimusajankoh-
dan taloudellista tilannetta. Yli kahdella koimasosalla leskiperheistd net-
totulot olivat kyseisend vuonna 20 000 markan ja 50 000 markan vdlillii
keskimiiiirziisen kdytettivissd oievan tulon ollessa 37 700 markkaa. Nais-
leskien tulot olivat keskimddrin 84 prosenttia miesleskien tuloista, mikd
kuvaa hyvin sukupuolten tuloeroja vdestossd. Keskimddrdinen tulo nai-
silla oli 36 300 markkaa ja miehillzi 43 000 markkaa (liitetaulukko 5).

Perhe-eliikkeillti oli huomattava sukupuoiten tuloeroa tasoittava vaikutus.
Ilman perhe-eldketuloa naisleskien tulotaso olisi miesleskiin verrattuna
oleellisesti huonompi. Naisleskien kdytettdvissd olevien tulojen osuus
miesleskien tuloista olisi ilman perhe-eldkkeitii jiiiinyt keskimddrin 57 pro-
sentiksi. Perhe-eldkkeiden merkitystii ja tarvetta pois jzizineiden tulojen
kompensoijana on tarkasteltu yksityiskohtaisesti perhe-eliiketurvan eva-
luointitutkimuksessa (Tuominen 1988).

Taloudellisen hyvinvoinnin tarkastelussa ei ole niinkddn kiinnostavaa se,

mitkd olivat henkiloiden markkamddrdiset tulot tutkimusajankohtana,
kuin taloudellisen hyvinvoinnin vaihtelu tutkimusjoukossa. Se, ettd les-
keksi jiilneiden taloudellinen hyvinvointi vaihteli merkittdvdsti sukupuo-
len mukaan kiiy niin ikiiiin ilmi taulukon l9 luvuista. Negatiivinen korre-
laatio nettotuloihin osoittaa naisleskien tulojen jdtineen miesleskien tuloja
pienemmiksi. Idn vakioiminen viel6 voimisti yhteyttii. Tiim2i johtui siitii,
ettii idn mukaan tarkastellen sukupuolen ja nettotuiojen vdlinen yhteys ei
ollut suoraviivainen. AIle 40-vuotiaiden mies- ja naisleskien keskimidrii-
sissd kdytettdvissd olevissa tuioissa ero oli pienimmillliin, keskimddrin
vain noin 3 000 markkaa. Keskimmiiisissd ikiiryhmissii eroa oli vuositu-
lossa keskimddrin noin l0 000 markkaa ja 70 vuotta tiiyttdneiden ikiiluo-
kassa eniid noin 6 000 markkaa (liitetaulukko 5).
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Tulot vaihtelivat paitsi sukupuolen myos idn mukaan. Taulukon 19 va-
semman puoleisen sarakkeen luvut osoittavat leskiperheiden nettotulojen
korreloivan voimakkaasti juuri izin ja eldmdnvaiheen kanssa. Eliimdnvai-
heen yhteys tuloihin selittyi osaksi idstd. Kun ikzi vakioitiin, korreiaatio
pieneni noin puoleen, mutta pysyi yhii selvdnd. Iiin ja tuiojen vdlinen suo-
raviivainen yhteys kziy hyvin iimi liitetaulukon 5 luvuista, sekd keskimdd-
rdisistd tuloista ettd tulojakaumista. Nuorten leskiperheiden nettotulot oli-
vat keskimdiirin yli kaksinkertaiset iiikkiiimpiin leskiryhmiin verrattuna.
Iiin ja tulojen vdlinen yhteys ndkyi myos siind, ettd tulot vaihtelivat suo-
raviivaisesti henkiloiden lukumdirdn mukaan. Mitd useampia jdsenid les-

ken talouteen kuului, sitd paremmat tulot perheelld oli.

Tauiukko 19. Haastattelua edeitdneen vuoden kdytettdvissd olevien tu-
lojen ja erdiden taustamuuttujien vilisid korrelaatioita
(Pearsonin korrelaatiokerroin)

Korrelaationeen vuoden
KSytettSvissE
olevat tu1ot,/
tal"ous

haastattelua ede1t5-tuloihin:
KSytettHvissS
olevat tulot,/
kulutusyksikkii

rk5
Sukupuoli (n/n)
ElSmHnvaihe
Henkiliiiden luku-
m55r5 taloudessa
kyseisenH vuonna
Koulutusaste
Ammattiasema

Sukupuoli (n/n)
ElSmdnvai he
Henkiltiiden luku-
m55r5 taloudessa
kyseisenH vuonna
Koulutusaste
Ammattiasema

-.56
- .12-.52

.66

.q2
- .36

- .20-.24 -.t6
.05

.44

.37

.2A
-.05

.38
-.36

IkEvakioitu korrelaatio :

-.1I-.15
-.03

.03

.59
- .37

Nettotulot kytkeytyiv[t voimakkaasti henkiloiden koulutustasoon. Pa-
remman koulutuksen omaavien henkildiden kdytettivissd olevat tulot oii-
vat luonnollisesti suuremmat kuin heikommin koulutettujen. Idn va-
kioiminen ei juurikaan heikentdnyt tete yhteyttd. Samoin ammattiasemal-
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la oli kiinteii yhteys nettotuloihin. Ammattiaseman ja nettotulojen vdlinen
yhteys siiilyi niin ikddn selvdnd idn vakioimisesta huolimatta.

Luvun 2.4 taloudeilista toimeentuloa koskevissa tarkasteluissa todettiin,
etteivdt kdytettdvissd olevat tulot, eli nettotulot ole sellaisenaan kovin-
kaan hyvzi taloudeliisen hyvinvoinnin mittari. Perheen rakenteelliset teki-
jit huomioon ottava kulutusyksikkoasteikon kdytto parantaa ratkaisevas-
ti toimeentulovertailujen ja taloudellisten hyvinvointianalyysien tekemistd.
Leskiaineistolla testattiin eri tutkimuksissa soveilettuja kulutusyksikkoas-
teikkoja ja pdzidyttiin Robert Hagforsin ja Kalevi Koljosen (1984) laati-
man asteikon sovellukseen (Tuominen 1988, 100-106, liitetauiukko 20, lii-
tekuvio 2). Kun ndin lasketut tulot ottavat huomioon kulutustarpeen ja
sen muuttumisen perherakenteen muuttuessa, voidaan leskitalouksien tu-
lotasoa 90 verrata toisiinsa eri ajankohtina ja muutoksen tarkastelussa
verrala omaan taloudeliiseen tiiaan ennen puolison kuolemaa.

Kun tarkasteilaan taulukon l9 oikeanpuoleista saraketta, ndhdddn per-
heiden tulojen vaihtelu eri tekijoiden suhteen perheen koon ym. rakenne-
tekijoiden ollessa vertailussa eliminoituina. Huomattavin ero rakenneteki-
joiden vakioimisen jiilkeen on siind, ettei tulotaso endd vaihtele voimak-
kaasti iAn eikri kiiytiinnoliisesti katsoen ollenkaan eldmdnvaiheen eikd
perhekoon mukaan.

Yksinomaan korrelaatioon pohjautuva johtopddtos ei kuitenkaan anna
tdysin oikeaa kuvaa, siild yhteys idn ja kulutusyksikkoii kohti lasketun tu-
lon vzililld ei ole iineaarinen. Liitetaulukossa 6 on esitetty leskitalouksien
jakautuminen tuloviidenneksiin lesken sukupuolen ja izin mukaan. Tulo-
kvintiilit on muodostettu kaikkien ieskiperheiden kulutusyksikkozi kohti
lasketun nettotuion perusteella, joten taloudeilisen hyvinvoinnin vaihtelua
tarkastellaan tutkimusaineiston sisdisend vaihteluna. Taulukon kaikkia
leskid koskevat luvut osoittavat talouksien kasautuvan tulojakauman ylii-
piiiihiin eli neijdnteen ja viidenteen kvintiiliin alie 60-vuotiaiden leskien
ryhmissd. Huonoin toimeentulotaso oli 60-69-vuotiailla. Tiimiin ikziryh-
mdn tulotason painopiste oli alimmissa tuloluokissa. Vanhimmilla, 70
vuotta tziyttrineilld henkiloillZi painopiste oli jonkin verran enemmdn ja-
kauman keskivaiheilla.

Kun etsitidn vastausta siihen, miksi kaikkein iiikkziimmdn leskiryhmdn
tulotaso ylitti sitii nuoremman ryhmdn tason, mahdollisia tekijoit2i on en-
nen muuta kaksi. Ensiksikin 60-69- vuotiaiden ryhmdssd oli ansiotytistd
poissa olevia henkiloitd, jotka eivdt olieet eldkkeelld eivdtkd siten saaneet
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omaelekette. T2istii ikiiryhmzistii heidiin osuutensa oli vajaat 10 prosent-

tia. Reilut 10 prosenttia oli ansiotytrssii ja suurimmalla osalla,77 prosen-

tilla oli omaeldke. Vastaavasti 70 vuotta tdyttdneistA henkiloistri kaikki
saivat omaeldketti.

Merkittdvdmpdnd syynd eroon on kuitenkin se, ettd kdytetty kuiutusyk-
sikkoasteikko ottaa huomioon paitsi perheen koon myos pddmiehen idn.

Asteikko oiettaa kulutustarpeen lievdsti pienenevdn i2in myotii. Aikuisis-
ta henkiloistd pienin kulutustarve on ndin ollen kaikkein izikktiimmillii.
Tzistd syystd kulutusyksikkokohtaiset nettotulot olivat vanhimmilla henki-
loilld suuremmat kuin heite hieman nuoremmilia, vaikka vanhimman ikd-
ryhmdn talouskohtaiset tulot olivat pienemmdt ot (vrt. liitetaulukko 5).

Rakennetekijoiden vakioiminen ei vaikuttanut mainittavasti sukupuolen
mukaiseen tulovaihteluun (taulukko 19). Sukupuolten vdiiset tuloerot oli-
vat selvet myos kulutusyksikkoii kohti iasketussa nettotulossa. Liitetaulu-
kosta 6 ndhdddn, ettd kaikista leskeksi jdiineistd naisista aiimpaan tulo-
luokkaan sijoittui 21 prosenttia ja miehistd ainoastaan l3 prosenttia.

Vastaavasti ylimpdiin tuloviidennekseen kuului naisista l8 prosenttia ja
miehistd 29 prosenttia. Idn mukaisista jakaumista niihdiiiin miesleskien

talouksien kasautuvan tulojakauman yliipiidhzin kaikissa ikiluokissa, kun
naisten keskuudessa vain alle 60-vuotiaiden ryhmissd on havaittavissa
painottumista ylempiin tuloluokkiin. Erityisen huono toimeentulotaso oli
juuri 60-69-vuotiaiila naisilla. Heistd puolet sijoittui kahteen alimpaan tu-
lokvintiiliin. Vanhimmassa 70 vuotta tdyttdneiden naisten ryhmdssd pai-

nopiste oii toisessa ja kolmannessa tuloluokassa.

Kiintein yhteys kulutusyksikkokohtaisella nettotulolla oli koulutustasoon
ja ammattiasemaan. Lesken idn vakioiminen ei juuri heikentdnyt nditd si-

teite. Mite paremmin koulutetuista leskistd oli kysymys, sitd parempi oli
taloudeilisen hyvinvoinnin taso. Vastaavasti henkisen tyon tekijoiden hy-
vinvoinnin taso ylitti ruumiillisen ty6n tekijoiden ja ammatittomien henki
loiden tason. Yhteys ammattiaseman ja taloudellisen hlruinvoinnin mitta-
rin viilillii ei selittynyt kouiutuksen ja ammattiaseman vdlisestd voimak-
kaasta korrelaatiosta. Kun koulutusaste idn ohella vakioitiin, yhteys am-
mattiaseman ja kulutusyksikkoii kohti lasketun nettotulon viilillii siiilyi
selvdnd (r : -.29). Tulojen, koulutuksen ja ammattiaseman kietoutuminen
toisiinsa on todettu monissa taioudellista hyvinvointia koskevissa tutki-
muksissa (luku 2.4).



189

Henkiloiden koulutuksen ja tulotason vdlinen yhteys kdy ilmi taulukosta
20 . Kun leskien keskimdiirdistd kuiutusyksikkoii kohti laskettua nettotu-
ioa merkitddn 100:lla, nzihdiiiin eri koulutustasolla olevien suhteellinen
asema keskiarvoon ndhden. Korkea-asteen kouiutuksen saaneiden henki-
loiden keskimaiiiriiinen tulotaso oii lzihes kaksinkertainen perusasteen kou-
lutuksen saaneiden leskien tasoon verrattuna. Myos keskiasteen koulutuk-
sen omaavien ryhmdssd taloudeilisen hlvinvoinnin taso kulutusyksikkoii
kohti mitattuna ylitti keskimidrdisen tason.

Sukupuolten vdiilli oli selvd ero myos samalla koulutustasolla olevien vd-
lilld. Perusasteen koulutuksen saaneet miehet ylsiviit ryhmdnd likimain
keskimddrdiseen tulotasoon, kun tdhdn naisista ylsivdt vasta keskiasteen
koulutuksen saaneiden ryhmd. Perusasteen koulutustasolla olevat naiset
jdivAt seivdsti taloudellisessa hyvinvoinnissa keskitason alapuolelle. Alim-
malla koulutustasolla miesten ja naisten vdliset tuloerot eivdt kuitenkaan
olleet niin suuria kuin ylemmillii tasoilla.

Taulukko 20. Haastattelua edeltdneen vuoden kulutusyksikkoii kohti
laskettu keskimddrdinen kziytettlvissii oleva tulo lesken
sukupuolen ja koulutusasteen mukaan, kun kaikkien les-
kien tulotaso : 100

Naiset
Miehet

Sukupuoli Kulutusyksikkai5 kohti laskettu keskimS5rSi-
nen kSytettHvissS oleva tulo haastattelua
edeltHneenH vuonnar kun kaikki lesket = I00

Lesken koulutusaste:
Perusaste Keskiaste Korkea-aste Kaikki

a, a/ a,/. /. /o /.

9t 101 168 97
99 t34 193 II5
93 108 L7q 100Kaikki

Ammattiasema on tuloanalyyseissd tdrked luokittelija myos siitd syyst[,
ette yrittejien nettotuloa ei voida pitiiii yhtii hyviinti todellisten tulojen in-
dikaattorina kuin palkansaajien tuloa (ks. luku 4.2 ja viite 78). Yrittejien
nettotuloa koskevaan tietoon on suhtauduttava varauksella nimenomaan
aktiiviyrittejillii. Kun on kyse jo eliikkeelld olevista pdiiasiassa eliiketuloa
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saavista entisiste yrittejiste, ei yrittiijien ja palkansaajien tulotiedoissa
juuri oie laadullisia eroja.

Taulukosta 2l ndhdiizin, ettd keskimddrin muita parempi tulotaso oli toi-
mihenkiloryhmillii ja erityisesti ylemmillii toimihenkiloill2i. Viimeksi mai-
nitun ryhmdn kulutusyksikkokohtaiset tuiot olivat kaksinkertaiset koko
tutkimusjoukon vastaaviin tuloihin ndhden. Selvdsti keskiarvon yldpuo-
lella olivat myos alemmat toimihenkilot. Jokseenkin keskimzidriiiste tulo-
tasoa edustivat tyontekijdryhmzit ja muut yrittiijzit kuin maanviljelijiit.
Viimeksi mainittujen samoin kuin ammatittomien henkiloiden taloudeili-
sen hyvinvoinnin taso jiii keskitason alapuoleile. Tdhdennettdkoon vield,
ettei yrittejien osalta taloudellisia vertailuja voida tehdd yhtd varmoin pe-

rustein kuin palkansaajiila.

Tauiukko 21 Haastattelua edeltdneen vuoden kulutusyksikkozi kohti
laskettu keskimddrdinen kdytettdvissd oleva tulo iesken
sukupuoien ja ammattiaseman mukaan, kun kaikkien les-

kien tulotaso : 100

Sukupuoli

KulutusyksikkijA kohti Iaskettu keskim55r5j.-
nen kSytettdvissH oleva tulo haastattelua
edeltSneenH vuonna, kun kaikki lesket = 100

Lesken ammattiasema

YrittHjiit: Palkansaajat:
Maata-
I ous-yrittS-j5t

Muutyri t-tajat
Johta -jat ja
ylemm6t
toini -
henk i -
Iitt

/.

198
202

200

Alem-
mat
toimi -
henk i -titt

Ammat-titai -
toiset
tyiin-
teki -jet

Ammat- Muut,titai- amma-dotto- titto-mat mat
tyiin-tekijSt

Nai
Mie

98
t08

99
r09

79
88

ttse
he

118
t29
t20

100
99

84

Kaikki 8t 105 r01 100 84

Miesten ja naisten valiset taloudellisen hyvinvoinnin erot tulevat esiin
myos ammattiaseman mukaan tarkastellen, vaikkakin erot tessa ovat pie-

nemmat kuin mitd edelld koulutustasossa havaittiin. Selvimmin erot nd-
kyviit yrittiijiiryhmien ja alempien toimihenkiloiden sekd ammattitaitois-
ten tyontekijoiden keskimddrdisessd tulotasossa.
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Ammattitaidottomiin tyontekijoihin kuuluvien miesten ja naisten vdlillzi ei
keskimddrdisesse tulotasossa ollut eroa. Niin ikzidn johtajien ja ylempien
toimihenkiloiden ryhmdssd ei tdllaista eroa oie havaittavissa, vaikka kor-
kea-asteen koulutuksen saaneiden miesten ja naisten viililla oli huomatta-
va ero. Teimi johtui siitd, ettd naisleskistd korkea-asteen koulutuksen saa-
neita oli enemmdn kuin mitd heitd kuului johtajiin ja ylempiin toimihen-
kiloihin. Miesleskill;i tilanne oli pdinvastainen. Johtajiin ja ylempiin toi-
mihenkiloihin kuuluvien osuus ylitti korkea-asteen koulutuksen saaneiden
osuuden (vrt. taulukot l6 ja l8). Miehillzi hyvii koulutus niiyttziisi vievdn
ylempiin ammattiasemiin varmemmin kuin naisilla.

Leskeksi ji[neiden tulotaso vfresttitin verrattuna

Taioudellisen hyvinvoinnin tarkastelu tutkimusaineiston sisdisend vaihte-
luna ei anna tietoa leskiperheiden taioudellisesta asemasta yleensd. Les-
keksi jzizineiden taloudellisten voimavarojen arvioimisessa merkitystd on
ndin ollen sillzi tiedolla, mikd oli tutkittavien tulotaso verrattuna vdeston
ja eri vdestoryhmien tasoon. Kun tutkittavien tulot suhteutetaan vdeston
vastaaviin keskimddritisiin tuloihin, saadaan kdsitysti 1eskien taloudeili-
sesta tilanteesta yleensd.

Tutkimusajankohdan tulotasoa ja sen vaihtelua eri tekijoiden suhteen tar-
kasteltiin edellzi lzihinnd rahatuloon rinnastettavalla nettotulolla. Haas-
tattelua edeltdneelle vuodelle laskettiin paitsi rahatulo lisziksi toinen, tu-
lonjakotilastoon ndhden vertailukelpoinen kiytettdvissd oleva tulo, jossa
on otettu huomioon omistusasunnossa asuvien asuntoetu ja erditd muita
laskennallisia tuloerid. Nziiden laskentaan tarvittavien tietojen selvittdmi-
nen aikaisemmilta tutkimusvuosilta olisi kuitenkin ollut tyolzist:i ja kuta-
kuinkin epdvarmaa. Tdstd syystd tulotason muutosta koskevissa tarkas-
teluissa kiiytetziiin kaikilta tutkimusvuosilta pelkkdd rahatuloa taloudelli-
sen hyvinvoinnin mittarina.

Tutkimuksen leskien vuoden 1983 tuloista ndiden laskennallisten tulojen
osuus oli keskimddrin 8,5 prosenttia. Esimerkiksi vuoden 1981 kotitalous-
tutkimuksessa vastaava osuus kdytettiivissr olevista tuioista oli 6,6 pro-
senttia (Uusitalo 1988, 35). Laskennalliset tulot muodostavat kuitenkin
suuremman osuuden nettotulosta eldkeldistalouksilla kuin vdestollii keski-
mddrin. vuoden 1985 kotitaloustiedustelun aineistoon pohjautuvan, ellk-
keensaajatalouksien toimeentuloa selvittdneen tutkimuksen mukaan se oii
k[ytettdvissd olevista tuloista yli 8 prosenttia (Puhakka 1988, l7-lg), eli
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samaa suuruusluokkaa kuin tutkimuksen leskillii. Tutkimusjoukosta val-
taosa olikin iekkeite henkiloitii ja huomattava osa eliikel2iisiii.

Keskimiiiiriiinen kdytettdvissd oleva tulo mainitut laskennalliset tuloeret
huomioon ottaen oli tutkimuksen leskiild 4l 000 markkaa. Tdmdn tulon
vertaaminen vdeston vuoden 1983 kiiytettdvissA olevaan keskimddrdiseen

7l 600 markan tuloon ei kerro leskien taloudellisesta asemasta paljoa-

kaan. Valtaosa leskeksi jdiineistii oli oman ilmoituksensa mukaan haasta-

teltaessa eliikkeell2i. Vertailu ammatissa toimimattomien ryhmdn keski-

mddrdiseen tuloon, mikd vuoden 1983 tulonjakotilaston mukaan oii
40 000 markkaa, on perustellumpaa kuin vertailu koko vdeston keski-

mdArdiseen tuloon (SVT XLI:6, 2l).

Taloudeilisen hyvinvoinnin vertailua parantaa oleellisesti vertaiitavien
ryhmien rakenteellisten erojen huomioon ottaminen. Kotitalouksien keski
koko vuoden 1983 tulonjakotilaston mukaan oli 2,5 henkilod (SVT XLI:6'
23), kun se tutkimuksen leskilld oli 1,3 henkiloii. Vleston keskimzidrdinen

kdytettdvissd oleva tulo henkilozi kohti oii siten 28 600 markaa vastaavan

tulon tutkimuksen leskilld ollessa 3l 500 markkaa.

Taloudellisissa vertailuissa suositeltavampi mittari on kulutusyksikkod
kohti laskettu tulo ottaessaan huomioon perheen koosta riippuvan skaala-

edun. Nelihenkinen perhe ei tarvitse nelinkertaisia tuloja ollakseen samal-

la toimeentulotasolla yhden henkilon kdsittdvdn talouden kanssa. Tilas-
tossa yleisesti kdytetyn OECD:n kulutusyksikkoasteikon e2 ja vdeston ra-

kennetta koskevien tietojen perusteella laskien vdeston keskimddrdiseksi

kulutusyksikdiden miiiiriiksi saatiin 1.86. Keskimd[riiset kdytettdvissd

olevat tulot kulutusyksikkdii kohti olivat siten koko vdestolld 38 000

markkaa (SVT XLI:6, 38, 2l). Tutkimuksen leskien vastaava tulo jiii
viieston tuloa pienemmdksi, sillii OECD:n kulutusyksikkoasteikkoa kdyt-
tden leskien keskimdiirdiseksi nettotuioksi saatiin 35 000 markkaa e3.

Taulukossa 22 on suhteutettu leskeksi jiiiineiden kulutusyksikkokohtaiset
tulot edelld mainittuun vdeston keskimdiirliseen tuloon. Tdlloin voidaan
tarkastella tutkimuksen leskien suhteellista asemaa vdestdn keskimdlrdi-
siin taloudellisiin resursseihin niihden perheiden rakenteellisten erojen ta-

louksien vertailussa ollessa eliminoituina. Kaikki-sarakkeen keskiarvosta

ndhddiin, ettii leskeksi jii2ineiden tulotaso jiii keskimiiiirin 8 prosenttia
vdeston keskimidrdistd tulotasoa huonommaksi. Nuorimmissa iklluokissa
keskimiiiiriiinen tulotaso ylitti kuitenkin vdestdn keskitason ja vanhimmis-
sa, 60 vuotta tiiyttineiden ikiluokissa se jdi selvdsti alle keskitason.
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Taulukko 22 Haastattelua edeltdneen vuoden (oecd-) kulutusyksikkod
kohti laskettu tulo lesken sukupuolen ja iln mukaan, kun
vdeston vastaava keskimziiiriiinen tulo : 100

KulutusyksikkiiSkohti laskettu
kdytettEvissd
oleva tulo, kun
v5esttin vastaava
keskimHErEinentulo = I00

Lesken ik5 haastatteluvuonna

(t0 - 49 50-59 60-69 70-
./ ./

Kaikki lesket:

39 Kaikki

7
9
0

8
?3
?2

r50
L20
r00

+
- L49- 1I9

15
?4
20

t2
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18

4
4
6

IIIII
?6
20

q

80
50

150 +
L20 - L49
100 - Il9

9
19
22
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I8

10
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t8

23
L4

4
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5

2q
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3
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4I

4
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92

6
t0
I1

-99- 79-49
26
L6

5

YhteensE
Keskiarvo

100 100

106 rt5
I00 100

r05 90

Naislesket:
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80

6
7
9

2
2
5

28
20

4

99
79
q9

80
50

28
t7

5

?5
I3

3

?7
46

5
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55

2
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44
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Mieslesket:
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4
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4?
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2L
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89Keskiarvo 110 105

Taulukon jakaumat osoittavat 70 prosentilla tutkimuksen perheiste tulo-
tason jeeneen alle vAeston keskitason. Erityisen hyvdosaisten ryhmdstd ei
siten leskeksi jitiineitii tarkasteltaessa ole kysymys. Nuoremmissa, alle 60-
vuotiaiden ikiiryhmissii tosin noin joka toisella veeston keskimliiriinen

I00
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r00

100

7 433895V
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tulotaso ylittyi vastaavan osuuden ollessa 60-69-wotiailla endd neljdsosa
ja 70 vuotta tdyttiineillii vain runsas kymmenesosa.

Kun verrataan nais- ja miesleskien taloudellista tilannetta keskiarvojen
perusteella ndhdddn, ette miesleskien kuiutusyksikkoii kohti lasketut net-
totulot vastasivat v[eston keskitasoa, kun ne naisiila jziivdt 1l prosenttia
keskitason alapuolelle. Idn mukaan tarkastellen miesleskien keskimddrdi-
nen tulotaso ylitti vdeston keskitason kaikissa ikdryhmissd lukuun otta-
matta kaikkein vanhimpien miesten ryhmii6. Samoin naisilla nuoremmis-
sa ikdryhmissd keskimddrlinen taso oli vdeston tasoa parempi, mutta
kahden vanhimman leskiryhmdn tulot jiivdt selvdsti vdestijn keskitasoa
huonommiksi. Tauiukon kaikki-sarakkeen jakaumista ndhdddn, ettzi nais-
leskistd noin kolmella neljdstd ja miesleskiste noin koimella viidestd vdes-

ton keskimddrdinen tulotaso aiittui.

Taloudellisesti erityisen hyvdosaisten ryhmiind voidaan pitdd perheitd, joi-
den kulutusyksikkokohtaiset nettotulot olivat kaksinkertaiset vdesttjn vas-
taavaan keskituloon verrattuna. Tutkimuksen leskiperheistd puolitoista
prosenttia kuului tdhdn ryhmddn. Leskeksi jziiineistzi naisista yhdelld pro-
sentilla ja miehistd koimella prosentilla kulutusyksikkokohtaiset tulot yiit-
tivdt tdmdn rajan. Hyvdtuloisten osuus oli hieman suurempi alle 50-vuo-
tiaiden leskien kuin sitd vanhempien keskuudessa.

Vdeston keskituloon suhteutetut leskien tulot vaihtelivat eri tekijoiden
suhteen pddosin samansuuntaisesti kuin tutkimusaineiston sisdisen vaihte-
lun tarkasteluissa havaittiin. Liitetaulukosta 7 ndhdddn, ette mite parem-
man koulutuksen omaavista leskistd oii kyse, sitd todenndkoisemmin
vdeston keskimliirdinen tulotaso kulutusyksikkoii kohti laskettuna ylittyi'
Korkea-asteen koulutuksen saaneista vain runsaalla l0 prosentilla tulot
jiiiviit alle vdeston keskitason ja liihes joka toiseila ylittivzit vaeston tason
vdhintddn 50 prosentilla.

Ammattiaseman mukainen vaihteiu oli viel6 suurempaa. Johtajiin ja
ylempiin toimihenkil6ihin kuuluvista vain 5 prosentilla vdeston keskimdd-
rdinen tulotaso alittui ja perdti noin kahdella kolmesta se ylittyi vdhin-
tiiiin 50 prosentilla. Ammatittomista henkiioistd 92 prosentilla kulutusyk-
sikkokohtaiset tulot olivat sen sijaan pienemmdt kuin vdeston vastaava
keskitulo. Maanviljelijoihin kuuiuvat lesket olivat vdeston keskituloon
verrattuna liihes yhtii huonossa asemassa kuin ammatittomat henkilot.
Kahden viimeksi mainitun ryhmdn kulutusyksikkrikohtaiset tulot olivat
yieisimmin 50-79 prosenttia vdeston vastaavasta keskitulosta.
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Tulotaso vaihteli lesken toiminnan mukaan siten, ettd tyossd kiiyvistii
noin kolmasosalla vdeston keskimziZirdinen taso alittui, kun eldkeldisten ja
muusta syystd tyostd poissa oievien ryhmissd vastaava osuus oli yli kak-
sinkertainen tyossd kiiyvien osuuteen verrattuna. Tyost2i poissa, ei-eidk-
kee1l6 olevien ryhmd koostui etupddssd pitkiiiin tyoelimdstd poissa olieis-
ta naisleskistd. Heistd perdti l5 prosentilla tulot jiiiviit alle puoleen vdes-
ton keskimzidrdisestzi tasosta (liitetaulukko 7). Rajaa pidetddn yhtend
koyhyyden mittarina, joten koyhyydess[ eidvien leskien osuus oli suurin
tdssd ryhmdsszi. Koyhyyden tarkasteluun palataan tuonnempana.

Paitsi koko vdeston keskimddrdiseen kulutusyksikkokohtaiseen tuloon les-

kien tulotasoa voidaan verrala erdiden perhetyyppien osalta vastaavan-
laisten perheiden keskituloon vdestossd. Taulukossa 23 on laskettu
O ECD:n kulutusyksikkoasteikkoa soveltaen keskimddrdinen kdytettdvissd
oleva tulo eri kokoisissa perheissd (SVT XLI:6, 53). Keskimddrin pienim-
mdt tulot oli yhden aikuisen henkilon kiisittiivillii taiouksilla seki tutki-
muksen leskillzi ette veestossd. Molemmilla ryhmillii keskimdirdiset kulu-
tusyksikkokohtaiset tulot jiiiviit vdestrin keskitason alapuolelle. Yksindis-
ten leskien keskimddrdinen tulotaso alitti myos vieston yhden hengen ta-
Iouksien tason.

Muut vertaiiussa mukana oievat leskiperheet olivat lapsiperheiti, silld uu-
teen avio- tai avoliittoon menneet lesket on jiitetty ttissd tarkasteiujen ul-
kopuolelle. Lapsia huoltavista leskistd ainoastaan yhden alaikdisen lap-
sen kdsittdvien perheiden keskimddrdiset tulot ylittiviit vdeston keskita-
son. Muilla lapsia huoltavilla leskiryhmillii keskimiiiirdiset tulot jdivdt
v5eston keskituloa pienemmiksi.

Yhden aikuisen ja alaikiiisi2i lapsia kiisittdvien leskiperheiden keskimdd-
reiset tuiot ylittiviit sen sijaan selvdsti vastaavien vziestoryhmien keskitu-
Iot. Vdestossd yksinhuoltajat ovat suureksi osaksi eronneita, joten tu-
loeron suunta oli odotetunlainen ea. Leskiperheilld toisen huoltajan kuo-
leman aiheuttama tulojen alenema kompensoituu lesken- ja lapseneldk-
keilld, kun eronneilla yksinhuoltajilla ei vastaavaa kompensaatiota elatus-
maksuja lukuun ottamatta ole. Taulukon 23 luvut osoittavat, ettd ero oii
viel5 suurempi kahta kuin yhtii alaikdistd iasta huoltavien ryhmien viilil-
1e.
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Taulukko 23. Keskimddrdiset kdytettdvissd olevat tulot OECD :n kulu-
tusyksikkoii kohti vdestollii ja tutkimuksen leskiild vuon-
na 1983 perhetyYpin mukaan

Perhetyyppi K5ytett5vissS olevat tulot
keskimSSrin 0ECD:n kulutus-yksikkijd kohti, I000 mk

Yksi aikuinen
Yksi aikuinenja yksi lapsi
Yksi aikuinenja kaksi lasta
Kaksi aikuista 2)
Kaksi aikuistaja yksi lapsl 2)
Kaikki taloudet

Lesket
3q,L
qO,5

37 13
36 ,0
35,2
35 r 0

VHestii l)
35,q
36,L

4l,o
38 r 0

?9,LqL ,6

I r Ldhde: SVT XLI:6. Tuioniakotilasto 1983, 53, ks. viite es.
21 Taitiasteiussa ovat ainoasthan lapsia huoltavat lesket,.ts. hentiiot,

iotka eivat ole solmineet uutta avioliittoa tal asu avollitossa. I otnen
'aikuinen perheessd on opiskeieva l8-25- vuotias lapsi. Vastaavaa
rajausta di ole voitu tehdd vdesttjn osalta.

Kahden aikuisen henkilon perheet kdsittdvdt tdssd lesken ja aikuisen opis-
kelevan lapsen. Ndiden perheiden keskimddrdinen tulo kulutusyksikkod
kohti jiii pienemmdksi kuin alaikiiisizi lapsia huoitavilla leskilld. Luonnol-
lisesti tdhdn vaikuttaa lapseneldkkeen paettyminen 18 vuoden tnt.5 e0 ja
toisaalta se, ettd aikuinen opiskeleva lapsi on otettu huomioon yhden ai-
kuisen henkilon kulutusosuudella. Vertailukelpoista viiteryhmdd tilastosta
ei ollut saatavissa. Vdeston vertailuryhmd muodostuukin pilosin paris-
kunnista, joita ei voida pitdd hyvzinii viiteryhmdnd lapsia huoltaville les-

kille. Luonnollisesti ndiden talouksien tulotaso oli hyvzi vastaavan kokois-
ten leskiperheiden ja myds vdeston keskituloon verrattuna.

Lapsiperheistd keskimddrin alhaisin tulotaso oli niillii leskilld, joilla oli
huollettavana sekd aikuinen opiskeleva lapsi ettd alaikiiinen lapsi. Heillii
tulot edustivat tutkimuksen leskiperheiden keskitasoa jdtiden kuitenkin
selvdsti vdeston keskitason alapuolelle. Vertailuryhmdnd vdestoste on
kahden aikuisen ja yhden alaikdisen lapsen kiisittiiviit perheet. Nimd ei-
vdt niin ikdln ole hyvd viiteryhmd. Luonnoilisesti pienperheiden, joissa

usein on kaksi tulonsaajaa, tulotaso on hyvd. Se ylittiizi selvdsti jopa
vieston keskitason.



t97

Edellci olevista tarkasteluista ilmeni, ette leskeksi jiiiineet henkilot eivdt ole
taloudellisesti erityisen hyvdosainen ryhm6. Kun vdeston ja leskien vertai-
lussa talouksien rakenteeiliset erot vakioitiin, yli kahdella leskelld kolmes-
ta tulotaso jiii viieston vastaavan keskimddrdisen tason alapuoielle: naisis-
ta noin kolmeila neljiistzi ja miehistii noin kolmella viidestd. Keskimddrin
heikoimmat taloudelliset resurssit oli yhden hengen leskitalouksilla. Ta-
loudellisesti huono-osaisimpia olivat siten yksin asuvat iekkeat naiset, jot-
ka ovat tyypillisin leskiryhmd. Lapsiperheiste huono-osaisia vdestotln
ndhden olivat useampaa kuin yhtd lasta huoltavat sekd erityisesti aikuis-
ta, opiskelevaa lasta eldttdvdt lesket. Niiiden perheiden keskimddrdiset
kulutusyksikkokohtaiset tulot jziivrit viieston vastaavaa keskituloa pienem-
miksi.

Taloudellisen aseman muutos tutkimusajanjaksona

Perheiden taloudellisen hyvinvoinnin muutosta leskeksi jzizidessii tutkitaan
eri vuosia koskevien tuiotietojen avulla (ks. luku 4.2, kuvio 9). Taloudelli-
sen tilanteen muuttumista kuvataan sekd vdlittomdnd etti pidemmdn
ajanjakson muutoksena. Ensiksi mainittu ilmentdd puolison kuolemasta
johtuvaa taloudellisen tilanteen muutosta perheissd ja jiilkimmziinen puo-
lestaan perheiden taioudellisen aseman vakiintunutta tasoa leskend ollessa
verrattuna avioliiton aikaiseen tasoon.

Noin yhdeksdlld perheelld kymmenestd nettotulot puoiison kuoltua pie-
nenivdt. Liitetaulukosta 8 ndhddin, ettd haastattelua edeitdneen vuoden
tulot olivat keskimddrin 74 prosenttia puolison kuolemaa edeltdneen vuo-
den tuloista. Avioiiiton aikaisiin tuloihin verrattuna tulot olivat jokseen-

kin samat vdlittomdsti puolison kuolemaa seuranneena vuonna ja kolmen
vuoden kuluttua kuolemantapauksesta. Tuloissa oli vain viihdistd reaalis-
ta kasvua tutkimusjakson aikana. Taulukon tuloanalyysi tehtiin vuoden
1983 rahanarvossa.

Liitetaulukon 8 luvuista ndhdzidn niin ikidn, ettd leskeksi jdineiden nais-
ten tulot pienenivdt suhteeilisesti enemmdn kuin miesten tulot ollen ylei-
simmin 40-80 prosenttia avioliiton aikaisista tuloista, kun ne miesleskilld
oiivat tavailisimmin 50-90 prosenttia. Leskeksi jiiiineiden naisten perheis-
sii jiiiviit pois piiiisiiiintoisesti suurituloisemman puolison tulot, kun mies-
ten perheissii tilanne oli pdinvastainen (ks. Tuominen 1988, 317-319).
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Tiistii myos johtui, ette naiset olivat leskeksi jiiiityiiiin miehiii taloudelli-
sesti huonommassa asemassa, vaikka avioliiton aikaisissa tuloissa ei ollut
suuria eroja tulevan iesken sukupuolen mukaan. Tzimd kriy ilmi seuraa-
van taulukon keskimddrdisistd nettotuioista: perhekohtaisessa vuositulos-
sa eroa oli keskimidrin l6hes 7 000 markkaa puolison kuoleman jdlkeen,
kun avioliiton aikana eroa oli vajaat 2 000 markkaa.

Taulukko 24. Keskimddrdiset kdytettdvissd olevat tulot puolison kuole-
maa edeltdneend vuonna 1979, sitd seuranneena vuonna
l98l ja haastattelua edeltdneeni vuonna I983 lesken su-
kupuolen mukaan. Tulot ovat vuoden 1983 rahanarvossa

Tutkimusvuosi

kuolemaavuosi
Puolison kuolemaa
seurannut vuosi

Puolison
edeltAnyt

KeskimSSrSinen k5ytettHviss5 oleva
tulor 1000 mk

Naislesket Mieslesket Kaikki

55r5 55 rz 55,8

42 ,836 ,0 37 ,4
Haastattelua
edeltAnyt vuosi 36 r2 43,0 37 ,6

Tulojen huomattavakaan pieneneminen ei vdistdmdttd merkinnyt perheen
toimeentulon heikkenemistd, silld yhden aikuisen poismeno vastaavasti
pienensi kulutusta eli tulotarvetta. Kun perheiden keiytettdvissd olevat tu-
lot suhteutettiin perherakenteeseen kulutusyksikkoasteikon avulla s?, ha-
vaittiin vain vdhemmistollii kulutusmahdollisuuksien puolison kuoleman
johdosta heikentyneen huolimatta useimpien perheiden nettotulojen pie-
nenemisestd.

Kriteeri tulotason muutokselle oli tdssd tutkimuksessa sama kuin perhe-
eldketurvan arviointia koskevassa, samaan tutkimusaineistoon perustu-
vassa tutkimuksessa kiiytetty (Tuominen 1988, 106-107). Tulotason kat-
sottiin pysyneen ennailaan, kun kulutusyksikkokohtaiset tulot pienenivdt
tai suurenivat korkeintaan 10 prosentilla puoiison kuolemaa edeltdneen
vuoden vastaavaan tuloon verrattuna. Vertailut on tehty vuoden 1983
rahanarvossa.
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Kuvion 1l luvuista nlhdddn, ettd noin neljiisosalla tulotaso aleni vdlitto-
mdsti puolison kuoleman jdlkeen, mutta vain noin puolella ndistd oli ky-
seessl pitempiaikainen tulotason huononeminen. Kolmen leskeysvuoden
aikana taioudeilinen tiianne osaila leskid selvdsti koheni. Perheitd, joiila
taloudellinen tilanne avioliiton aikaiseen tilanteeseen verrattuna huononi,
oli tutkimusajanjakson pddttyessd enad,vajaa viidennes kaikista perheistd.

Kuvio I I Perheiden tulotason (klytettdvissA olevat tulot/ kulutusyk-
sikko) muutokset tutkimusajanjaksona. Tuloja on tarkas-
teltu vuoden 1983 rahanarvossa

Suurimman ryhmdn muodostivat ne perheet, joilla kulutusmahdollisuudet
tutkimusajanjaksona paranivat. Tdhdennettiikoon sit6, ett[ tulotason
muutosta on mitattu laskennallisesti kulutuksen ja tulojen muutokset
huomioon ottaen. Tulotason nousussa ei ole kyse puolison kuolemasta
johtuvasta rahallisesta etuudesta tai hy6dystd, silld l2ihes poikkeuksetta
puoiison kuolema johti nettotulojen pienenemiseen. Nziissd perheissii tulot
pienenivdt kuitenkin suhteellisesti vdhemmdn kuin kulutusyksikoillii mi-

PERH EI DEN TU LOTASO ( N ETTOTU LOT,/ KULUruS'TKSI KKO ) VUO D EN JA
KOLMEN VUODEN KULUTTUA PUOLISON KUOLEMASTA VERRATTUNA
KUOLEMM EDELTANEEN VUODEN TASOON

WODAN KULUTT1A
PUOUSON KUOLEMASTA

KOLITEN WODB{ KU LUTTI,IA
PUOUSON KUOLE}fiSTA
TULOTASOruLOIASO

NOUSI /+5 I
Noust 39 I

ENNALI.AAN 4 I
ALEl,ll 2 I

NOUST 16 I
ENNALI.AAN 12 I
ALENI 3 I

NOUST 4 I
ENNALITAN 7 I

ALENI IJ I

ENNALIIAN 31 I

ALENT 2/+ I
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tattu kulutus: poisjeenyt tulo-osuus oli pienempi kuin poisjiiiinyt kulu-
tusosuus.

Leskeksi jiiiineiden miesten ja naisten tulotason muutoksessa oli merkittd-
vd ero (taulukko 25). Noin joka neljzinnelld naisella ja vain noin joka
kymmenenneild mieheile taloudellinen tilanne vdiittomdsti leskeksi ladtydt
huononi. Vastaavasti miesten tulotaso parani avioliiton aikaiseen tasoon
verrattuna suhteellisesti useammin kuin naisten. Noin kahdella mieheild
kolmesta ja kahdella naiseila viidestd kulutusmahdollisuudet lisddntyivdt.

Taulukko 25 Tulotason muutos l) v2ilittomiisti puolison kuoleman jdl-
keen sekd koko tutkimusjakson aikana lesken sukupuolen
mukaan. Tuloja on tarkasteltu vuoden 1983 rahanarvossa

Tulotaso I ) Naislesket Mieslesket Ka i kki
L979- L979-
I981 1983

o/ o/

t979- t979-r981 1983
a/ a/
/. /a

40 56

L97 9-
198I

197 9-
I983

Nous i
Pysy i
ennallaanAleni
YhteensE

34
z6

25
19

100 100

72 45 59

31
24

23
18

r00 100 100

69

18
13

100

L4
l4

I ) Kulutusvksikkokohtaisten kdvtettdvissd olevien tuloien osuus ouolison' kuolemdn iiilkeisinii vuosina Verrattuna puolison kublemaa ed'eltdneen
vuoden 1979 vastaaviin tuloihin. Tuloia'on tarkasteltu vuoden 1983
rahanarvossa. Tulotason muutoksen kriteeri ks. Tuominen 1988, 107.

Leskend ollessa taloudellinen asema koheni ennen muuta naisilla, sillii les-
keksi jiiiineiilii miehillii tulotason muutosta kuvaavat luvut olivat likimain
samat velittomesti mitattuna ettd pidemmiillii aikaviilillii. Muun muassa
ansiotyohonmeno vaikutti naisilla taloudellisen tilanteen paranemiseen.
Huomattava osa kotona olleista nuorista naisleskistd meni tyohon miehen
kuoleman jiilkeen. Alle 40-vuotiaista kotona olleista naisista joka toinen
ja 4}-49-vuotiaista kaksi viidestd meni tutkimusajanjaksona ansiotyohon
(ks. Iuku 5.4.2).

On huomattava, ettd tulotason muutokset eivdt johtuneet ainoastaan tu-
lojen, vaan my6s kulutuksen muutoksista. Kulutusosuuden pieneneminen
esimerkiksi lasten aikuistuessa ja jiiiidessii pois lesken taloudesta vaikutti
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osaltaan kulutusyksikktikohtaisiin tuloihin ja niiiden muutoksiin tarkaste-
lujaksolia.

Kun edelld esitettyja tuloksia tarkastellaan vdestovertailun tulosten valos-

sa, antaa pikainen arviointi hieman ristiriitaiseita vaikuttavan kdsityksen.
Suurimmalla osalla tutkimuksen leskii kulutusyksikkokohtaiset tulot jiii-
vdt vdesttjn tuloja pienemmiksi. Ndisszi tarkasteluissa sen sijaan perhei-

den kulutusmahdollisuuksien todettiin noin kolmella viidestd jopa paran-

tuneen ja runsaalla viidesosalla pysyneen tutkimusjakson aikana ennal-

laan. Vain vajaalla viidesosalla kulutusyksikkokohtaiset tulot pienenivdt'
Koska muutoksen analyysissd vertaiiukohteena oli perheiden oma aviolii-
ton aikainen tilanne, herdd kysymys, oliko ndiden perheiden taloudellinen
asema keskimddrdistd huonompi jo puolison eldessd?

Tiim2i piti paikkansa. Myos puoiison kuolemaa edeltlneen vuoden keski-
mddrdinen tulotaso jdi alle vdeston keskimzidr[isen tason. Vertailua vai-
keutti tosin se, ettd tutkimuksen leskien tuloista puuttuivat kyseisend

vuonna erilaiset laskennalliset tuloerdt (asumisetu, Iuontoisedut), jotka si-

siiltyiviit vdeston klytettdvissd oievaan tuloon. Kun ndmi otettiin huo-
mioon leskien tuloissa 10i, noin kahdella leskiperheelld kolmesta (69 Yo)

kulutusyksikkokohtaiset nettotulot jdivdt vdeston keskitulon alapuolelle.
Vdeston (oecd-) kulutusyksikkokohtaiset nettotuiot olivat tuolloin keski-
mdirin 23 000 markkaa e8 (SVT XLI:3, 18,34) leskien vastaavan tulon
ollessa 20 500 markaa.

Se, ettd perheiden tulotaso jiii vtieston keskimiirirdistd tasoa huonommak-
si, oli odotettua, sille tutkimuksen perheet eivdt edusta "keskimddriistd
vdestod". Ensinndkin tutkimusryhmdn ikdrakenne painottui vdestoon ver-
rattuna vanhoihin ikiluokkiin, joilla tulot ovat yleensdkin pienemmlt
kuin nuoremmiila. Toiseksi leskeksi jddneet eivdt edusta kuolleisuuden so-

sioekonomisten erojen takia poikkileikkausta vdestostd (vrt. Valkonen ym.

lgg},39-47). Tiihiin on kiinnitetty huomiota myos leskitutkimuksissa
(esim. Mallan 1975,7). Pitkitteisaineistoihin perustuvista leskitutkimuk-
sista on kiiynyt samoin ilmi se, ettd leskeksi jiidneiden tulotaso oli jo avio'
liiton aikana huonompi kuin vertailuryhmin, eli koko tutkimusjakson
naimisissa olleiden henkiloiden (esim. Zick & Smith 1991).

Liitetaulukon 9 kaikkia leskid koskevista luvuista nfihdiidn, ette tulotaso
parani keskimdiirdistd useammin alle 5O-vuotiailla ja toisaaita 70 vuotta
tiiyttiineillii leskillti. Keskimmdisiin ikiiryhmiin kuuluvilla taso pysyi mui-
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hin verrattuna useammin ennallaan tai aieni. Koska suurin osa leskistd
oli naisia, tdmd trendi niikyi erityisesti naisleskien iuvuissa.

Tulotason muutoksen idn mukainen vaihtelu erosi naisiila ja miehilld si-
ten, ettd miesleskilll taloudellinen tilanne parani suhteellisesti useammin
kaikkein iiikkiiimpien ryhmdssd, kun naisista selvdsti muita paremmassa
asemassa olivat nuoret, alle 50-vuotiaat lesket. Taloudellisen aseman
huononeminen oli yleisintd 50-59- ja 60-69-vuotiailla naisiila ja 50-59-
vuotiailla miehillii.

Eldmdnvaiheen mukainen tarkastelu osoittaa taloudellisen aseman kohen-
tuneen hieman useammin lapsiperhevaiheissa kuin tyhjiin pesdn vaiheessa
leskeksi jziiineillii. Tiimii niikyi myos tuiotason vaihteluna perheeseen kuu-
luneiden henkiioiden lukumddrdn mukaan (liitetaulukko l0 ). Taloudelli-
sen tilanteen muutos lapsiperheissd ei riippunut yksinomaan perheen
koosta, vaan muutokseen vaikutti myos huoliettavien ikd (Tuominen
1988, 132-134). Yleisimmin kulutusmahdollisuudet heikkenivdt niissd lap-
siperheiss5, joihin kuului aikuinen opiskeleva lapsi. Kun vajaalla viides-
osalla alaikdisiii lapsia kdsittlvistd perheistd kulutusmahdoiiisuudet toisen
huoitajan kuoleman jziikeen heikkenivdt, aikuisen opiskelevan lapsen kd-
sittdvissd perheissd ndin kdvi kahdelle viidesosalle.

Luonnollisesti perheen toimeentulon muutoksessa vaikutti se, oliko leski
ansiotyossd vai ei. Liitetaulukosta 10 ndhdddn, ette taloudellisen tilanteen
huononeminen koski yieisimmin juuri ansiotyostd poissa olevia henkiloitd,
jotka eivdt olleet vieid eiiikkeellii. Tiihiin ryhmdln kuului ldhes yksin-
omaan naisleskid. Heistd perdti kahdeila viidesosalla kulutusyksikkokoh-
taiset tulot pienenivdt puolison kuoltua, kun tyosse kiiyvistii henkiloistii ja
eldkeldisistd vajaalla viidesosalla taloudellinen tilanne huononi.

Tyostii poissa olleiden naisten taloudellinen tilanne huononi keskimddrdis-
ti useammin kaikissa eldmdnvaiheissa, mutta vaikein tilanne oli lapsiper-
hevaiheen ohittaneilla naisilla. Heistd l2ihes joka toisella taloudeilinen ti-
lanne huononi. Miesleskien keskuudessa ei ollut vastaavaa ryhmdd, silld
ollessaan pois ansiotyostd he olivat pddsddntoisesti eliikkeellii. Ndiden
miesleskien taloudellisen aseman muuttumista kuvasi kulutusmahdolli-
suuksien paraneminen, kun taas eldkkeell[ olleilla naisilla oli tyypillisintzi
tulotason ennallaan pysyminen (Tuominen 1988, 135-138).

Tulotason muutos kytkeytyi luonnollisesti puolisoiden avioliiton aikaisiin
tulosuhteisiin (taulukko 14). Liitetaulukon l0 luvuista nihdddn kulu-
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tusyksikkokohtaisten nettotulojen nousseen useammin niill[ leskillii, joilla
omat tulot olivat edesmenneen puoiison tuioja suuremmat, ja vastaavasti
alentuneen suhteellisesti useammin niilki henkiloillzi, jotka olivat puo-

lisoonsa verrattuna pienituioisempia.

Taloudeliisen toimeentulon muutos kytkeytyessddn puoiisoiden avioliiton
aikaisiin tulosuhteisiin kohdistui sukupuoliin samalla tavalla. Vaimoaan
vdhemmin ansainneista miesleskistd perdti joka toisella kulutusmahdolli
suudet leskeksi jaittyit heikkenivdt ja vain noin joka neljdnneild pysyiviit
ennallaan. Niiiden miesleskien tilanne oii jopa huonompi kuin niiden les-

keksi jziiineiden naisten, joiden tulot olivat vastaavasti edesmenneen mie-
hensd tuloja pienemmdt. Vanhan perhe-eldkelain voimassa oliessa mies-

lesket eivdt ndet saaneet leskeneldkette. Tame ndkyi mies- ja naisleskid
koskevista tutkimustuloksista, kun tulotason muutosta tarkasteltiin puo-

lisoiden tulosuhteiden suunnassa (Tuominen 1988, 139-142).

Puolisoiden tulosuhteet iimensivdt sukupuolten erilaisiin tyouriin ja tyo-
markkina-asemiin liittyvia rakenteita ja niiden tuottamia naisille epdedul-
lisia tuloeroja. Leskeyteen liittyvd tulotason huononeminen, joka kohdis-
tui useammin leskeksi jiiiineisiin naisiin kuin miehiin, oli perimmiltiiiin si-

doksissa sukupuolten tyonjakoon perheessd ja sukupuolen mukaan eriyty-
neiden tyomarkkinoiden tuottamiin palkkauseroihin naisilla ja miehillii.

Tulotason muutoksen liittyminen puolisoiden tulosuhteisiin ja nlmen-
omaan leskeksi jddneen omaan tuloon, on sindnsd triviaali havainto. Tut-
kimustulokset todellisilla perheilld ja todellisilla tuloilla perustelevat kui-
tenkin site ratkaisua, mikd leskeneilkkeen uudistuksessa tehtiin. Tasa-
puolinen tapa arvioida leskeneldkkeen tarvetta on ottaa huomioon lesken

omat tuiot suhteessa edesmenneen puolison tuloon. Uudistetussa perhe-

eldkkeessd (uusi iaki voim. 1.7.1990), jossa mieslesket tulivat leskeneidk-
keen piiriin, tdmd on toteutettu eldkesovituksen avulla ee.

Tulotason muutos kytkeytyi selvlsti lihtotasoon, toisin sanoen puolison

kuolemaa edeltdneen vuoden kulutusyksikkokohtaisiin tuloihin. Taulu-
kon 26 tulosten mukaan ylimmdssi kvintiilissd ltihes joka toisen taloudel-
linen tilanne leskeksi jadtyd huononi, kun ndin tapahtui alimmassa tulo-
luokassa vain muutamalle prosentille perheistd. Alimmilla tulotasoilla
valtaosalla perheitd kulutusmahdollisuudet paranivat. Keskimmdisessd
tuioluokassa samoin kuin ylimmissd luokissa oli huomattavan paljon, kol-
masosa niite, joilla tilanne pysyi likimain ennallaan.
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Tuloviidennekset on muodostettu puolison kuolemaa edeltdneen yuoden
kulutusyksikkokohtaisten nettotulojen perusteella.

Se, ettd avioiiiton aikaisten tulojen mukaan alimmilla tuiotasoilla olevien
perheiden taloudeilinen tilanne valtaosaltaan parani ja paremmin toi-
meentulevien asema suhteellisesti huononi, merkitsi perheiden toimeentu-
loerojen tasoittumista. Tdmd krivi ilmi myos perhe-eldketurvan evaluoin-
tia koskevasta tutkimuksesta (Tuominen 1988. 176-177).

Taulukko 26. Tulotason muutos 1) tutkimusajanjaksona puolison kuo-
lemaa edeitdneen vuoden tason 2) mukaan
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l) Haastatteiua edeltdneen
tettevisse olevien tuioien
197 9 v astaavista tuloista

vuoden I 3
OSUUS

2) Tulokvintiilit on muodostettu
minen 1988. 107.
aa edeltdneein vuoden

kulutusyksikkokohtaisten perusteeila

Edellri on kuvattu leskiperheiden tulotasoa ja sen muutoksia. Tuloksia ar-
vioitaessa on muistettava, etteivdt muutokset ole johdettavissa yksiselittei-
sesti puolison kuolemasta. Henkiloiden eldmdssi on tarkastelujakson ai-
kana esiintynyt myos muita muutoksia - eldkkeelle jddminen, ansio-
tyohtinmeno, avioituminen jne. - jotka ovat vaikuttaneet perheiden tuloi-
hin. Samoin kulutusyksikoiden miiiird on osalla perheitd muuttunut my6s
muun syyn kuin puolison kuoleman takia (mm. lasten kotoa muutto, les-
ken avioituminen). Tulotason vdlitdn muutos heijasti suoremmin kuore-
mantapauksen vaikutusta perheiden toimeentuloon kuin pidemmdn ajan-
jakson muutos, jolloin muita "viiliintulevia" tapahtumia oli enndttiinyt
esiintyd enemmdn (taulukko 25).

arvossa. Tulotason muutoksen Tuo
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Huomattava osa tutkimusjoukosta oli kuitenkin iiikkiiitii henkiloitii, joilla
leskeysaikaiset tulotasoon vaikuttavat tapahtumat olivat verraten harvi
naisia. Tulojen muutokset johtuivat niin ollen suurelta osaltaan puolison

kuolemasta.

Leskeksi jil[miseen liittyv:i ktiyhyys

Leskien koyhyyttzi on tarkasteltu tyypillisesti vdestoon tai joihinkin vdes-

toryhmiin verrattuna. Suhteellisen vdhdn site vastoin on tutkittu leskeksi
jddmisen taloudeilisia vaikutuksia verrattuna hyvinvoinnin tasoon ennen
puolison kuolemaa. Syynzi pitkittdistutkimusten vdhziisyyteen lienee se,

ette tulotietojen saaminen paneelitutkimuksen avulla tai luotettavalla ta-
valla takautuvasti on vaikeaa.

Harvoihin poikkeuksiin kuuluvan "The Retirement History Study" panee-

Iitutkimuksen aineistoon pohjautuvissa leskitutkimuksissa on selvitetty
koyhyyden dynamiikkaa perusteellisesti (Burkhauser ym' 1986, 1988; ks.

myos Bound ym. 1991, Sll5-ll6). Tutkimusten mukaan koyhien osuus

kasvaa jyrkdsti leskeksi jiiidessii ja riski on suurin vdlittomdsti puoiison

kuoleman jiilkeen. Leskeyteen liittyvzi koyhyys ei ole useinkaan pysyvdd,

silld huomattava osa koyhyyteen joutuneista henkiidistii pddsee pois koy-
hyydestd lAhimpien vuosien aikana. Paneelitutkimusten tulokset osoitta-
vat toisaalta sen, ette monet koyhiksi lukeutuvat lesket olivat taloudelli-
sesti huono-osaisia jo puolison eliiessd (Bound ym. 1991, Sl l5).

K6yhyyden dynamiikan tutkimuksissa on tulojen muutosten oheila kiinni-
tetty huomiota luonnollisesti perherakenteen muutoksiin. Joidenkin pitkit-
tiisaineistoihin pohjautuvien tutkimusten mukaan perherakenteen muut-
tumisella on jopa suurempi merkitys koyhyyden synnyssd ja koyhyydestii
poispldsyssd kuin tulojen muutoksilla (esim. Kniesner ym. 1988' 89).

Taulukon 27 nelikentti rakentuu koyhyyden absoluuttisen ja suhteeilisen
mddrittelyn ja koyhyyden keston (pitkiiaikaisuus, tilapeisyys) mukaan.
Nelikentiin avulla analysoidaan koyhyyden esiintymistd puolison kuole-
masta johtuvassa eldmdnmuutoksessa. Tiilldin tarkastellaan erikseen nii-
ta tilanteita, joissa tutkittava on ollut koyhii hyvin pitkiidn, jo ennen puo-

Iison kuolemaa ja niitd, joissa tutkittava on ieskeksi jiiiityiiln tullut koy-
heksi. Jiilkimmiiisessi tapauksessa henkilo joutuu vaikeaan tilanteeseen
paitsi leskeksi jiiiimisen johdosta myos siitii syystd, ette joutuu ratkomaan
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taloudellisia ongelmia kenties ensimmdistd kertaa elfimdnsd aikana. Mo-
lemmat ovat ongelmallisia, hyvinvointia uhkaavia el6mdntilanteita.

On huomattava, etteivdt nelikenttddn sijoitu tapaukset, joissa puoiison
kuolema on johtanut taioudellisen aseman heikkenemiseen ilman, ettd
kyse olisi koyhyydestd enempdd absoluuttisessa kuin suhteellisessakaan
merkityksessd. Nelikentti ei niin ikddn tuo esiin niitd tapauksia, joissa
koyhyyttA esiintyy vain ennen puolison kuoiemaa. Niimd tapaukset ote-
taan kuitenkin analyysissd huomioon.

Taulukko 27. Koyhyyden tutkiminen leskeksi jiiiineillii

K ii v hvys

PitkHaikaista

Akuuttiin e15-
mSnmuutokseenliittvvdH

Tulot a1le mini-
mirajan sekS
ennen ett5 j51-
keen puolison
kuoleman
Tulot a1le mini-
mirajan puolison
kuoleman j5lkeen

TuLotaso a1lesuosituksen sek5
ennen ettA jAlkeen
puolison kuoleman

Tulotaso a1lesuosituksen puo-
lison kuolemanjAlkeen

Kiivhvyden mittari
Absoluuttinen 1) Suhteellinen 2)

l) Absoluuttisen kovhwsraian mddrittelvssd on horiuvuutta. Absoluutti-' sen ia suhteeliisen ririttar'in vdlimaastoon siioittuvat erilaiset noliittis-
hallinnolliset minimitoimeentulotason mddfitvkset. Tdssd tutkimuksessa
liihellzi absoluuttista raiaa olevana mittarina kdvtetddn toimeentulotuki-
normin perusteella miiSriteityj2i vdhimmdistuloja.

2) Suhte.eilisena ko.yhlrysrajana kdytetddn OECD:n suosittamaa rajaa
eli tuloa. ioka iiiii afle pirolen vdeston keskimddrdisestd kulutus-'
vksikkoii kohti lasketubta tulosta. Tdssd kdvtettv kulutusvksikko-
asteikko on OECD:n suosittama, ionka mukaari vksiniiis6n henkilon
ia talouden ensimmdisen aikuisen -tulotarvetta mdrkitiiiin luvulla 1.0.
inuiden talouteen kuuluvien aikuisten tulotarvetta luvulla 0.7 sekd
lasten tuiotarvetta ilstii ja lukumddrdstd riippumatta luvulla 0.5
(ks. esim. Tuiot ja kulutris 1989:2, l5).

Absoluuttisen koyhyyden mittarina kdytetddn tdssd kuten aikaisemmassa-
kin raportissa toimeentulotukinormin mukaisia tuloja (Tuominen 1988,
108-lll), jolloin normin alapuolelle jddneet mdiiritellddn koyhiksi. Tel-
ioin puhutaan kiintedstd, toimeentulotukinormista johdetusta tai vdhim-
m?iistasoisesta koyhyysrajasta, silli absoluuttisen koyhyyden miiiirittely
on problemaattinen ja sen operationalisointi jokseenkin mahdoton tehtdvd



zo7

(vrt. Heikkile 1990, 16-17,69). Viime vuosien suomalaisissa koyhyystutki-
muksissa on soveilettu usein juuri kiintedd, toimeentulotukinormiin poh-
jautuvaa rajaa. Toimeentulotukinormin mukainen koyhyysraja mziiirdytyy
perheen koon mukaan, joten perhekoon pienentyessa koyhyysraja alenee.

Suhteellisen koyhyyden esiintymistd mitataan puolestaan vdeston keski-
mddrdisen tulotason, kuiutusyksikkoii kohti lasketun nettotulon perusteel-

la. Kulutusyksikkoasteikkona on t511oin OECD:n suosittama skaala.
Kun leskien vastaavat tulot aiittavat vdhintiin 50 prosentilla vdeston
keskimddrdisen tason, koyhyysraja slilluv 100. Perherakenteen muutos
otetaan siten huomioon kulutusyksikoiden mddrdn muutoksena.

Perheiden kdytettdvissd olevien tulojen jiiziminen toimeentulotukinormin
mukaisen tulorajan alapuolelle jo ennen puolison kuolemaa oli tutkimus-
joukossa yleistd, siilzi periiti 20 prosentilla perheistd tuioraja alittui. Koy-
hien perheiden osuus vaikuttaa ylliittiivzin suurelta, kun vdestosszi koy-
hien osuus 19S0-luvulla tehtyjen tutkimusten mukaan on ollut 5 prosentin
luokkaa (esim. Sailas 1987, 20; Heikkilii 1990, 86-88). Koyhien osuudessa
on tosin huomattavaa vaihtelua mittausajankohdan, kdytetyn koyhyyden
mittarin (Uusitalo 1989a, 34) sekii kohdejoukon mukaan (Sauli ym. 1989,

24,31,34).

Koyhien perheiden suuri osuus on samansuuntainen sen havainnon kans-
sa, ettd tutkimuksen perheet olivat keskimddrdistd pienituioisempia jo en-
nen puolison kuoiemaa. Yhtend tekijiinii lienee edelld viitattu kuoleman
valikoivuus, mutta myos puolison pitkdaikainen sairaus on voinut alentaa
perheiden tulotasoa.

Tutkittaessa pienituloisuutta terkea seikka on se, ettei yrittiijien kiytettd-
vissd olevista tuloista voitu saada yhtzi tiismiillistii tietoa kuin paikansaa-
jien tuloista (ks. luku 4.2). Ongelma on tiedostettu yleisesti vastaavaan
tiedonkeruuseen ja tulokesitteeseen pohjautuvissa tutkimuksissa. Yrittd-
jien tulot ovat todenndkoisimmin ali- kuin yliarvioituja (vrt. Sauli ym.
1989,19-2t).

Kun tarkastelu rajattiin lesken ammattiaseman perusteella koskemaan
muita kuin yrittiijid, toisin sanoen toimihenkilo- ja tyontekijiiryhmiin kuu-
luvia sekd ammatittomia henkiloit5, oli toimeentulotukinormin mukaisia
koyhiii puolison kuolemaa edeltdneend vuonna end[ I I prosenttia. Koy-
hyyttii niiytti esiintyneen suhteellisesti useammin yrittiijien kuin muihin
ammattiasemaryhmiin kuuluvien henkiloiden keskuudessa.
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Edellii oleva tulos tuli esiin myds koko vlestoii koskevista koyhyysluvuis-
ta. Tilastokeskuksen elinolotutkimuksessa koyhien osuus oli moninkertai-
nen maanviljelijoiden ja yrittiijien ryhmissd tyontekijoihin ja toimihenki-
loihin verrattuna. Kuitenkin esimerkiksi toimeentulotukea saaneita oli
vdestossd suhteellisesti merkittdvdsti enemmdn palkansaajien kuin yrittd-
jien keskuudessa (Sauli ym. 1989, 24). Tehtdessii johtopiietoksie koyhyy-
den yleisyydestd yrittdjillii muihin ryhmiin verrattuna on syyte kriittisyy-
teen.

Kun analyysin ulkopuoielle jdtetddn yrittdjdt, eli henkiltit, jotka kuuluivat
maanviljelijoihin, muihin yrittiijiin tai itsendisiin ammatinharjoittajiin,
saadaan koyhyyden laajuudesta ja sen muutoksista tdsmdllisempi kuva.
Seuraavasta kuviosta niihdiiiin toimeentulotukinormin alapuolelle jiiiinei-
den osuudet tutkimusvuosina ndin rajatussa aineistossa. Kuvion luvut on
tulkittavissa siten, ettd verraten harvoin leskeyteen liittyi koyhyyttii. Ai-
noastaan 4 prosentiila perheistd taloudellinen tilanne vdlittomdsti puoli-
son kuoleman jdlkeen huononi niin, ettd tulot jiiiviit alle vdhimmdistasoi-
sen toimeentulorajan. Heistdkin useimmilla oli kyseessd tilapdinen ahdin-
ko, silii kolmen vuoden kuluttua toimeentulotukinormin alapuolelle jdd-
neitd perheitd oli endd prosentin verran.

Koyhyyttii esiintyi osalla perheitd jo ennen puolison kuoiemaa. Noin joka
kymmenennen perheen tulot jiiiviit tuolloin koyhyysrajan alapuoleile. Pit-
kiiaikaisesti koyhiii - kaikkina tutkimusvuosina koyhiin lukeutuvia perhei-
tii - oli kuitenkin vain prosentti tutkimuksen perheistd. Pitkeaikaisen
koyhyyden marginaalisuutta tutkitussa joukossa tukee myos se havainto,
ettd toimeentulotukea saaneita perheiti oli kaikkina tutkimusvuosina sel-
vdsti alle puoli prosenttia. Toimeentulotuen (ent. huoltoavun) saamista
tiedusteltiin haastattelussa. Toimeentulotukea saaneita perheiti oli sel-
vdsti vdhemmdn kuin vdestossii keskimidrin, sillfi 1980-luvun puolivdlissd
tehdyn vdeston elinolotutkimuksen mukaan toimeentulotukea saavia ta-
louksia oli 6 prosenttia. Vanhusvdestossd osuus oli 3 prosenttia (Sauli ym.
1989,24).

Siihen, ette leskeyteen liittyi monella (7 %) koyhyydestd irtautuminen,
vaikutti oleellisesti perherakenteen muuttuminen, silld valtaosalla perheis-
td puolison kuolemaan iiittyi tulojen pieneneminen. Liitetaulukosta 8

ndhdiiiin, etti kaikista perheistd noin yhdeksiillii kymmeneste talouskoh-
taiset nettotulot pienenivdt. Kun nettotulojen muutosta tutkittiin puolison
kuolemaa edeltdneend vuonna koyhyysrajan alapuolella olevissa perheissii
havaittiin, ettd tissii ryhmiissii nettotulojen pieneneminen ei ollut yht[
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yleistii. Noin kahdella perheelld kolmesta (68 %o) nettotulot pienenivdt
leskeksi jaatya ja noin joka kolmannella perheellii tulot pysyivdt ennal-
laan tai jopa kasvoivat. Teme yhdessl sen seikan kanssa, ettd perhekoon
pieneneminen yhdell[ aikuisella alensi koyhyysrajaa, aiheutti rajan ylitty-
misen leskeksi jiiiityzi.

Kuvio 12 Toimeentulotukinormista johdetun koyhyysrajan aiittumi-
nen toimihenkiltiihin, tyontekijoihin ja ammatittomiin kuu-
luvien leskien ryhmdssd eri tutkimusvuosina

Suhteellisen k6yhyysrajan - kulutusyksikkokohtaiset tulot alle puolen
viieston vastaavasta keskimdiirdisestd tulosta - alittaneita perheitii oli vii-
hemmdn kuin toimeentulotukinormin mukaisia koyhiii. Puolison kuole'
maa edeltzineend vuonna suhteellisen k6yhyysrajan alapuolelle jiii kaikista
tutkimuksen perheistii ll prosentti2 101, kun kiintedn k6yhyysrajan ala-
puolelle jtii joka viides perhe (yrittiijiit mukaanluettuina).

PER H EI D EN KAYIETTAVI SSA O LEVAT TU LOT VERRATTU NA

TOIMEENTULOTU KINORM IN M UKAISI IN TU LOI H IN TUTKI MUS-
VUOSINA
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Vuoden 1986 elinolotutkimuksen aineistoon perustuvan Heikkiliin (1990,
68, 86-87) tutkimuksen mukaan myos vdestossii kiinteln, toimeentulotu-
kinormista johdetun koyhyysrajan mukaisia koyhiii oli enemmdn kuin
suhteellisella koyhyysrajalla mitattuna. Tdmd johtuu siitd, ettd toimeentu-
lotukinormiin rakennettu kulutusyksikkoasteikkoon verrattava skaala
nostaa koyhyysrajan esimerkiksi monilapsisissa perheissd korkeammalle
kuin vdeston kulutusyksikkokohtaiseen keskituloon perustuva suhteellinen
tuioraja.

Mitattiinpa koyhyyttzi kiintedn tai suhteellisen koyhyyden mittarilla koy-
hiin kuuluivat pdiosin samat perheet, sillii koyhyyden mittareiden vdlinen
korrelaatio oli voimakas. Avioliiton aikaisissa tuloissa (r:.7$ ja haastat-
telua edeltdneen vuoden tuloissa (r: .78) yhteys oli kutakuinkin sama.
Yhdenmukaisuutta oli myos siind, ettd koyhien osuus oli molemmilla mit-
tareilla suurempi yrittdjien kuin muihin ammattiasemaryhmiin kuuluvien
keskuudessa. Kun yrittiijiin kuuluvat lesket jdtettiin pois tarkastelusta,
koyhien osuus supistui suhteeilista koyhyysrajaa kdytettdessd 7 prosent-
tiin puolison kuolemaa edeltdneend vuonna.

Suhteellisesta koyhyydestd ja sen muutoksista muodostuva kuvio l3 on-
kin piiiipiirteissddn samanlainen kuin edeild kiintedn koyhyysrajan perus-
tella saatu (vrt. kuvio l2). Suhteellisen koyhyyden muutoksia koskevat
tulokset on laskettu toimihenkiio- ja tyontekijiiryhmiin sekd ammatitto-
mien ryhmddn kuuluvien leskien osalta.

Useimpia leskiperheitii koyhyys ei koskettanut ollenkaan, silll noin yh-
deksdn perhettd kymmenestd ylitti suhteellisen koyhyysrajan kaikkina
tutkimusvuosina. Vdlittomdsti puolison kuoleman jdikeen ilmenevdd koy-
hyyttii t02 s5iinlyi vain muutamaila prosentilla ja heistdkin useimmilla ti-
lapdisesti. Pitkiiaikaisesti koyhiii - kaikkina tutkimusvuosina koyhiin lu-
keutuvia - ei suhteellisen koyhyyden kriteerin perustella ollut ollenkaan.
Ne perheet, joiden tulot alittivat suhteellisen koyhyysrajan ennen puolison
kuolemaa, piiiisiviit pois koyhyydestii tutkimusajanjaksona. Koyhyydestii
poispdiisyyn vaikutti ennen muuta perherakenteen muuttuminen, yhden
aikuisen henkil6n kulutusosuuden poistuminen kokonaiskulutuksesta.

Koyhyyden vaihtelua eri leskiryhmissd on tarkoituksenmukaista tarkastei-
la haastattelua edeltiineend vuonna. Perheiden kiiytettAvissd oievat tulot
kyseiseltd vuodelta ovat vdest6n tuloon ndhden vertailukelpoisimpia. Toi
saalta koyhiin kuuluvien perheiden osuus oli siksi pieni sekii kiinteiillii
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ett[ suhteellisella koyhyysrajalla mitattuna (ks. kuviot 12 ja l3), ettei ko-
vin yksityiskohtainen anaiyysi ole tarpeen.

Kuvio 13 Suhteellisen koyhyysrajan 100 2lilluminen toimihenkiloihin,
tyontekijtiihin ja ammatittomiin kuuluvien leskien ryhmds-
sd eri tutkimusvuosina

Koyhyyden sukupuolidimensioon on tutkimuksissa kiinnitetty huomiota
ja todettu kbyhyyden koskettavan useammin naisia kuin miehiii (Millar &
Glendinning 1987, 1989). Kiintein koyhyysrajan alapuolelle jiiiineitii oli
tdssd tutkimuksessa haastattelua edeltiineend vuonna naisista 6 prosenttia
ja miehistli 5 prosenttia. Kun yrittiijiit poistettiin analyysisti olivat vas-
laayat luvut 3 ja 2 prosenttia. Eron pienuudesta huolimatta tulos on odo-
tuksenmukainen.

Varmoja piiiitelmiii sukupuolten kdyhyyden eroista ei kuitenkaan voida
tehdd, sillii suhteellisella koyhyysrajalla koyhien osuus oli yhtii suuri, 2
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prosenttia sekii naisista ette miehistd muihin kuin yrittfljiin kuuluvien les-
kien keskuudessa.

I6n, eliimdnvaiheen ja koulutustason mukaan ei koyhien osuudessa niin
ikiiiin ollut suurta vaihtelua. Molemmiila mittareilla koyhiii oli tosin kes-
kim[iiriiistii vdhemmdn 70 vuotta tdyttdneiden henkildiden, tyhjdn pesdn
vaihetta eldvien ja korkea-asteen koulutuksen saaneiden keskuudessa.

Riskiryhmiind voidaan sen sijaan pitzid henkiloitd, jotka eivdt olleet ansio-
tyossi, eiviitkii eliikkeellii. Ktiyhien osuus sekd suhteellisen ettd kiintedn
koyhyysrajan perusteella oli moninkertainen tdssd ryhmfissd. Noin joka
seitsemds (15 %) leski lukeutui koyhiin haastattelua edeitiineend vuonna.
Heisti suurin osa oli naisia, sillii tyottomyyden tai muun syyn takia tyos-
ti poissa olleita miehid, jotka eivdt olleet eldkkeeild, oli seki suhteellisesti
ettd lukumddrlisesti vdhdn (taulukko 62).

Keskimdfirziisti enemmiin koyhiii oii myos uuteen avioliittoon menneiden
tai avoliitossa asuvien ryhmdssd. Koyhyyden kriteeristd riippuen kdyhien
osuus oli haastattelua edeltdneend vuonna 8-9 prosenttia ndistd perheistd.

Kdyhyyttei koskevissa tuloksissa oli ylkittiivdd, ettd koyhyys kosketti
useampaa perhettd puolison eldessd kuin leskend ollessa. Taloudellinen
ahdinko niiytti ndissd perheissii usein kuitenkin leskeysaikana helpottu-
neen. Tdmdn ei voida tulkita osoittavan perheiden taloudellisen aseman
ratkaisevaa kohentumista tulojen lisidntymisen takia vaan perheraken-
teen muutoksen, perhekoon pienenemisen merkitystd koyhyyden poistu-
misessa. Leskeyteen liittyi tulotarpeen, eli perheiden kulutuksen supis-
tuessa useammin koyhyydestd irtautumista kuin siihen joutumista.

Suoranaisesti ieskeksi jd[miseen liittyviiii koyhyyttii esiintyi harvoin ja
tiilloin usein tilapdisend. Avioliiton piiiittymiseen puolison kuolemaan liit-
tyi siten vain vdhdinen kbyhyyden vaara, sekin tyypillisesti ohimenevd.
Dramaattisesta ktiyhyyden kasvusta leskeksi jiiiidessli ei siten ollut kysy-
mys toisin kuin jotkut ulkomaiset leskitutkimukset ovat osoittaneet (vrt.
esim Bound ym. l99l; Lopata 1979,338).

Perhe-eldkkeiilii on Suomessa suuri merkitys koyhyyden poistajana, mikd
kdvi hyvin esiin perhe-eldketurvan evaluointia koskevasta tutkimuksesta.
Perhe-eliikkeillii oli merkitystd paitsi toimeentulotason kohtuullisena sd!
lyttiijitnii myos todellisen koyhyyden poistajana erityisesti naisilla. Tutki-
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muksen naisleskist[ noin joka toisen tulot olisivat ilman perhe-eliikkeitii
jdiineet toimeentulotukinormin mukaisen tulorajan, absoluuttisen koy-
hyysrajan alapuolelle. Miesleskistd ndin olisi kiiynyt vain muutamalle
prosentille (Tuominen 1988, 200-204). Perhe-ekikkeillii oli huomattava su-
kupuoiten tuloeroja tasoittava vaikutus leskeksi jddmisen taloudellisten
seurausten kohdistuessa rankempina naisiin kuin miehiin.

Tosin uusi perhe-eldkelaki (voim. 1.7.1990) muutti leskeneldkkeen mdd-
rdytymisperusteita toteuttamalla sukupuolten tasa-arvon ja ottamalla les-
kelle itselle karttuneen tyoeldkkeen leskeneldkettii tietyltii osaitaan vdhen-
tdvdnd huomioon niin sanotun el[kesovituksen ee avuila. Koska el6-
kesovitus pddszizintoisesti leikkaa suurituloisemman puolison oikeutta ies-
keneliikkeeseen, vaikuttaa myos voimassa oleva perhe-eldke nais- ja mies-
leskien tuloeroja tasaavasti.

Tilanne oli ratkaisevasti huonompi ennen koko vdeston kattavien perhe-
eiiikejiirjesteimien voimaantuloa 1960-luvun lopulia. Tuolloin leskeksi jiiii-
miseen liittyi vielii huomattavia toimeentulo-ongelmia ja todellista koy-
hyytte (Lehtiniemi 1985, 52). Kun eldkevakuutus Suomessa turvaa koh-
tuullisen toimeentulon toisen puolison kuoltua, varsinaista koyhyyttii ei
leskeksi jddmiseen suuremmin liity.

Edellii olevissa tarkasteluissa koyhyyttd ja sen muutoksia on mitattu ul-
kopuolisten standardien avuila. Suhteeilista koyhtymist:i leskeksi jziiidesszi

esiintyi myos niillti perheilld, joilla tulotaso (tulotikulutusyksikko) aleni il-
man, ettd tulot jeivet absoiuuttisesti tai suhteellisesti miiiiriteltyjen koy-
hyysrajojen alapuolelle (ks. kuvio 11 ). Vajaalla viidesosalla, l8 prosentil-
la tutkimuksen perheistd taloudellisen hyvinvoinnin taso huononi. Kaikis-
ta perheisti kuitenkin vain 2 prosenttia kuului ryhmidn, joilla tulotason
alenemiseen liittyi myos koyhyys.

5.1.4
Varallisuus

Varallisuuden tarkasteluun liittyi huomattavia ongelmia, jotka johtuivat
verotukseen perustuvien varallisuustietojen saamisesta ja varallisuuden
arvon mddrittdmisestii. Haastatteluista luonnollisesti saatiin tiedot tyypil-
lisistii varallisuuseristd, mutta niiden arvon kysyminen tai miiiirittely yli-
piiiitiiiin oli mahdotonta.
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Verotukseen perustuvat varallisuustiedot kuten tulotiedotkin saatiin hen-
kiloverotusta koskevasta rekisteristd. Varallisuustiedot puuttuivat kuiten-
kin puolison kuoleman jiilkeisiitii vuosilta niissA tapauksissa, joissa kuo-
linpesd oii jakamatta. Kuolinpesdd verotetaan erillisend verovelvollisena
yhteisojen tapaan ja niit5 koskevat tiedot ovat eri rekisteriss[ kuin henki-
lciverotuksen tiedot. Lesken henkilokohtaista varallisuutta koskevat tiedot
luonnollisesti saatiin.

Yhteisoistd ja kuoiinpesistd verohallinnon ATK-rekisterissd olivat vain
maksuunpanotiedot, joten tilaston tiedot niistd koskevat ainoastaan vero-
tettavia tuloja ja veroja. Huomattavaita osalta tutkimuksen leski6, kar-
keasti arvioiden noin kolmasosalta ei ndin ollen saatu verotuksen varalli-
suustietoja kuolemantapauksen jiilkeisiitii vuosiita. Lisiiksi niiden henki-
loiden ryhmd, joilta varaliisuustiedot saatiin sekd puolison kuolemaa edel-
tdneeltd ettd sitd seuranneilta vuosilta, oli jossain suhteessa valikoitunut
joukko (Tuominen 1988, 182-183).

Vaikka varallisuustietoja puolison kuoiemaa edeltdneeltd vuodelta - niiltii
osin kuin oli kyse veronalaisista varoista - voitiin pitdd kattavina, ongel-
mana oli verotustietojen kdyttAminen varallisuuden mddrdn mittarina.
Veronalaisia varoja olivat erdin rajoituksin verovelvoilisen rahanarvoinen
varallisuus. Veronalaisia varoja olivat muun muassa henkilon verovuoden
lopussa omistamat kiinteistot ja kulkuviilineet, talletukset shekkitileille tai
tileille, joista saadut korot olivat veronalaista tuloa, osakkeet ja osuusto-
distukset (SVT IV B:51, ll). Veronalaiset varat arvostettiin varallisuuden
verotusarvojen mukaan, jotka kdytdnnossI lienevlt jddneen kdlvdn arvon
alapuolelle.

Kiiyviin arvon mddrittdminen omaisuudelle on sinAnsit ongelmallista.
Kun veronalaisista varoista vdhennetddn velat ja velvoitteet, saadaan ve-
rotettava varallisuus, jota voidaan pitdd verotusarvoin arvioituna nettova-
rallisuutena. On kuitenkin kyseenalaista, voidaanko verotustietoon perus-
tuvaa varallisuuden markkamddrdii pitiiii oikeana tai kohtuullisena varal-
lisuuden arvon mittarina.

Varallisuustietojen kiiyttoon liittyviind hankaluutena oli lisiiksi se, ettd
haastattelua edeltlneen vuoden ja puolison kuolemaa edeltdneen vuoden
varallisuuden verotusarvon vertaaminen ei kerro varallisuuden muutok-
sesta paljoakaan muun muassa omaisuuden verotusarvojen tarkistusten
takia. Markkamdiirdinen muutos ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa varal-
lisuuden muutokseksi.
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Aiemmin julkaistussa raportissa (Tuominen 1988) on tarkasteltu - edeilii
kerrotuista ongelmista huolimatta - verotustietoihin perustuen varallisuu-
den rakennetta, markkamddrid ja suhteeliista muutosta niiden leskien
osalta, joilta varallisuustiedot eri vuosilta oli kdytettdvissd.

Seuraavassa ei tukeuduta verotustietoon, vaan tutkitaan yleisimpid varal-
lisuuserid ennen ja jiilkeen kuolemantapauksen haastattelutiedon
pohjalta tor. Yrittdjien varallisuutta, kuten maatalousyrittzijien maa- 1a
metsdomaisuutta seke yrittiijien muuta reaaliomaisuutta ei haastatteiussa
kysytty, ja kuten edelld ilmeni verotustietoon pohjautuva tarkastelu oli
monessa suhteessa ongelmallinen. Yrittiijiin samoin kuin palkansaajavdes-
toon kuuluvien leskien varallisuusasemaa tarkastellaan tyypillisimpien
omaisuuserien, asuntojen, kesdmtikkien ja kulkuvdlineiden osalta. Nditd
tiedusteltiin lomakkeelia, joten eri ammattiasemaryhmiin kuuluvat henki-
lot ovat ndiden omaisuuserien tarkastelussa tasavertaisessa asemassa.

Asuntovarallisuus

Pddpaino on seuraavassa asuntovarailisuuden tarkastelussa. Asunnot
muodostavat suurimman osan kotitalouksien bruttovarallisuudesta (Kol-
jonen, Tossavainen 1992, 12), silld omistusasuminen on yleisin asumisen
muoto Suomessa.

Haastatteluvastausten mukaan 71 prosenttia leskistd asui omistamassaan
asunnossa haastattelua edeltdneend vuonna 104, s1i[[ on likimain sama
osuus kuin aikuisvdestollii keskimdzirin (Sauii ym. 1989, 45-47). Sen si-
jaan ikziryhmien viilillii oii vaihtelua siten, ettri elzikeikdiset 65 vuotta
tdyttdneet lesket asuivat harvemmin omistusasunnossa (67 Yo) kuin eliike-
ikdiset yleensd (73 %) Ios, kun taas nuorten kohdalla tilanne oii pdinvas-
tainen: alle 45-vuotiaista leskistri l2ihes kolme neljiistd asui omistusasun-
nossa (73 7o), kun vdestossd vastaava osuus oli noin kaksi henkiloii kol-
mesta (69 %) (emt.).

Tdmin tutkimuksen naisista hieman suurempi osuus kuin miehistii asui
omistusasunnossa, joksi katsottiin myos kuolinpesdlle kuuluva asunto sa-
moin kuin myos muutoin lesken ja lapsen yhteisesti omistama asunto.
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Taulukko 28. Asunnon hallintasuhde iesken sukupuolen mukaan

Asunnon hallinta-
suhde:

0mistusasunto
Vuokra-asunto
Luontoisetu- tai
syytinkiasunto
Muu asumismuoto

Leskeksi
Naiset

72
L6

j6Sneet
Miehet Kaikki

7T
t6

67
t6

8
9

7
5

7
6

YhteensS I00 I00 I00

Leskitutkimuksissa on kiinnitetty huomiota my6s sosiaaliluokkien vdlisiin
omistusasumisen eroihin (esim. Bowling & Cartwright 1982, 73). Asun-
non omistaminen vaihteli tutkimuksen leskillA niin ikiiiin sosiaaliryhmit-
tdin (liitetaulukko 1l). Yleisintd omistusasunnossa asuminen oli muihin
yrittejiin kuin maatalousyrittdjiin kuuiuvien ja ylempien toimihenkiloiden
keskuudessa. Jos kuitenkin otetaan huomioon se, ettd maataiousyritt2ijist:i
merkitteve osa asui sukupolvenvaihdokseen tyypillisesti kuuluvassa syy-
tinkiasunnossa, oli maatalousyrittejien omistusasuminen yhtd yieistd kuin
muilla yrittejillii. Alemmista toimihenkiloistd puolestaan suurempi osuus

kuin tyontekijiiryhmiin kuuluvista asui omistusasunnossa. Pienimmillddn
omistusasunnossa asuvien osuus oli ammatittitaidottomiin tyontekijdihin
kuuluvien keskuudessa.

Omistusasumisen muutokset tutkimusjakson aikana nihdii2in kuviosta 14.

Omistusasuminen viiheni jonkin verran avioliiton aikaisesta, silld puolison
kuolemaa edeltiineend vuonna 77 prosenttia perheistl asui omistamas-
saan asunnossa. Omistusasuminen vdheni naisilla ja miehilld likimain sa-

massa suhteessa ja molemmilla sukupuolilla eniten eliikeikiiisten keskuu-
dessa. AIle 50-vuotiaista huomattava osa sitd vastoin muutti omis-
tusasuntoon tutkimusjakson aikana.

Mitiiiin yksittiiistii syyte ei ollut havaittavissa, miksi eliikeikiiisten leskien
omistusasuminen vdheni ja oli vdestodn verrattuna jopa samanikiiisten
omistusasumista harvinaisempaa. Jiiljempiinii luvun 5.4.1 muuttoja kos-
kevista tarkasteluista ilmenee, etti pienelld osalla asunnon myynti oli syy-
nd asunnon vaihtumiseen. Osa muuttaneista viittasi taloudellisiin syihin
yleensii yksiloimiittii syyte sen tarkemmin. Osalla sukupolvenvaihdos oli
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syyna muuttoon ja joillakuilla muutto lasten luo asumaan. Tavallisimmat
syyt muuttoon olivat terveydelliset tekijdt, asunnon hoidon raskaus, pa-
rempaan ja pienempddn asuntoon muutto, joihin ei vzilttdmzittii liittynyt
omistusasunnosta luopumista.

0mistusosunnosso osuvien osuus

II{IESLESKEI' IKI NAISLISKEI

6-

50-0{

s

I 8060(lm 10 60 EoI

a 1e7e m 1 983

Kuvio 14. Omistusasunnossa asuvien osuudet puolison kuolemaa
edeltdneend vuonna ja kolmen vuoden kuluttua kuolemas-
ta lesken sukupuolen ja haastatteluvuoden idn mukaan.
Haastatteluun perustuva tieto

Asumisvlliws ia asuntoien varustetaso

Asuntojen varustetason ja asumisvdljyyden tarkastelu ja vertailu vdestoon
kuvaa niin ikdzin leskien asuntovarallisuutta, mutta vain vdiillisesti. Kyse
ei ole suoranaisesti varallisuuden mittareista, vaan tutkimuksissa yleisesti
kdytetyistd asumisen tason mittareista. Huomattakoon, etti tdssd tarkas-
telussa ovat mukana kaikki asunnot, joista kuitenkin valtaosa, vajaat koi-
me neljdsosaa oli omistusasuntoja. Asunnon varustetason ja asumisvll-
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jyyden tarkastelu luontuu parhaiten perheiden taloudellisen tilanteen ku-
vauksen yhteyteen.

Tutkimuksen leskien keskimddrdinen asunnon koko oli73 m2. Mieslesket
asuivat hieman suuremmissa asunnoissa kuin naislesket. Miehiild asun-
non keskikoko oli 2 m2 suurempi kuin naisilla. Verrattaessa leskien asun-
tojen pinta-alaa asuinhuoneistojen pinta-alaan yleensd on jakauma ldhes
sama. Pienissd alle 30 m2 asunnoissa asui 5 prosenttia tutkimuksen les-

kistd, kun kaikista asuinhuoneistoista oli temenkokoisia tilaston mukaan
7 prosenttia vuonna 1985. Vastaavasti keskimidrdistd suuremmissa, v5-
hintddn 90 mZ kdsittdvissd asunnoissa asui tutkimuksen leskistd 26 pro'
senttia, kun kaikista asuinhuoneistoista oli tdmdnsuuruisia 27 prosenttia
(Suomen tilastollinen vuosikirja 1989, 160). Vertailussa on otettava huo-
mioon se, ettd tilaston iuvut ovat kahta vuotta myohemmdltd' ajalLa.

Tutkimuksen perheiden asunnoissa oii keskimddrin 3,5 huonetta. Yhden
huoneen kdsittziviii asuntoja oii 9 prosentilla leskistd, kun virallisen tilas-
ton mukaan kaikista asuinhuoneistoista yhden huoneen kiisittiivid oli 12

prosenttia (Suomen tilastoilinen vuosikirja 1989, 160). Verrattaessa eldke-
ikdisten henkiloiden yhden huoneen asunnossa asumista oli se tutkimuk-
sen leskilld vdestoon ndhden seivisti harvinaisempaa. Vuoden 1985 koti-
taloustiedustelun mukaan 65-69-vuotiaisiin kuuluvista eldkeldistalouksista
l7 prosenttia ja 7O-79-vuotiaista 20 prosenttia asui yhden huoneen kdsit-
tdvissd asunnoissa (Puhakka 1988, 133). Vastaavat iuvut tutkimuksen
leskillii olivat 8 ja l3 prosenttia.

Ahtaasti asumiselle on olemassa myos muita, yleisemmin kaiytettyjii kri-
teerejd. Yksi yleisimmistd perusteista on, ette asunnossa asuu enemmdn
kuin yksi henkil6 huonetta kohden, kun keittio iasketaan asuinhuoneeksi.
Tiiliii miiiiriteimdllii ahtaasti asuvia perheitd oli tutkimuksessa 5 prosent-
tia. Osuus on noin puolta pienempi kuin paria vuotta mytihemmin ai-
kuisvAestossd: ahtaasti asuvia oli Tilastokeskuksen elinolotutkimuksen
mukaan ll prosenttia (Sauli ym. 1989,39). Myos tiimiin kriteerin mu-
kaan eldkeikdiset lesket asuivat vdljemmin kuin eliikeikeiset yleense 106.

Leskien asumisvdljyyttii ja varustetasoa kuvaavassa yhteenvetotaulukossa
29 on leskid koskevaa tietoa seki vertailutietoa aikuisvlest6n asumisesta
paria vuotta myohemmdltii ajalta. Asunnon varustus on mdfiritelty Tilas-
tokeskuksen elinolotutkimuksessa puutteelliseksi, mikdli yksikin seuraavis-
ta varusteista puuttui: viemdri, kylmiivesijohto, ldmminvesi, WC tai pe-
sutilat tai mikiili asunnossa on puuldmmitys (Sauli ym. 1989, 37).
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Taulukko 29. Asumisvdljyys ja varustetaso tutkimuksen leskilki ja ai
kuisvdestolli Tilastokeskuksen eiinolotutkimuksen 1) mu-
kaan

AsumisvSljyys ja
varustetaso

Puutteita varuste-
tasossa 2)
Asunto ahdas 3)
Ahdas ja puutteita
varustetasossa
Normaali

Leskitutkimus

Kaikki
lesket

23 26
3 2

2 2
72 7L

?L 53
7 4

5

Tilastokeskuksen
elinolotutkimus 1)

55 vuotta Aikuis- 65 vuotta
tSyttHneet vSestij tHyttAnyt
Iesket v5estii

o/ o/ o/

4
6A

I
2

60

YhteensS 100 100 I00 I00

3)

L2ihde: Sauli ym. 1989,37-39
Varustetasossa on puutteita, kun yksikin seuraavista puuttuu: viemdri,
kylmiivesijohto, ldmminvesi, wc tai pesutilat tai mikiili asunnossa on
puul6mmitys.
Asunto on ahdas, kun siind asuu enemmdn kuin yksi henkilo huonetta
kohden.

Ndiden asunnon ahtautta ja varustetasoa koskevien kriteerien mukaan
leskien asumisen taso ei juuri poikennut vdestcin tasosta. Eliikeikiiisten
ieskien asumisen taso asunnon varusteilla mitattuna oli jopa parempi
kuin eliikeikdisten yleensd.

Liitetaulukosta l2 nlhdddn, ettei leskeksi jiiSneiden naisten ja miesten
asuntojen varustetasossa ollut suurta eroa. Liitetaulukossa on esitetty
myos avioliiton aikaisen asunnon varusteet. Verrattaessa leskien asunto-
jen varustetasoa avioliiton aikaiseen tasoon niihdiiiin iiihinnii muuttojen
vaikutukset. Jiiljempiind luvun 5.4.1 tarkasteluista ilmenee, etti noin nel-
jdsosa leskistd muutti leskeysaikana uuteen asuntoon. Huonommin varus-
tetuista asunnoista on muutettu paremmin varustettuihin.

Asuntojen varustetason paraneminen on ollut jonkin verran yleisempiifi
nais- kuin miesleskillii. Varsinkin vanhemmat henkilot muuttivat tyoliiiis-
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td pientaloasunnosta kerrostaloasuntoihin. Tiimii niikyy muun muassa sii-
nd, ettd liimpimiin veden, WC:n, kylpyhuoneen tai suihkun k[sittdvien
asuntojen osuus on suurentunut. Vastaavasti uunildmmitteisten asuntojen
osuus samoin kuin omakotitaloille tyypillisten asuntokohtaisten saunojen
osuus on samanaikaisesti supistunut.

Kesimtikin omistaminen

Kesdmbkin omistaneita ieskiperheitii oli 15 prosenttia, kun vuoden 1985

kotitaioustiedustelun mukaan joka neljiis talous omisti kesdmokin (Tulot
ja kulutus 1988:7). Vuotta mytihemmin tehdyn eiinolotutkimuksen mu-
kaan kesdmokin omistaneita oli hieman yli neljdsosa (Sauli ym. 1989, 26).
Tutkimuksen leskilld kesdmokin omistus oli siten selvdsti harvinaisempaa
kuin talouksilla yleensd.

Vaikka otettiin huomioon se, ette kesdmokin kuten muunkin varallisuu-
den omistus vaihtelee idn mukaan ja tdmdn tutkimuksen henkilot kuulu-
vat suureksi osaksi vanhimpiin ikdryhmiin, oli tutkimuksen leskilld kesd-

mokkejii selvdsti harvemmin kuin vdestollii. El2ikeikdisistd leskistd noin
joka kymmenes (12 %) ja eiinolotutkimuksen mukaan vdest<in eldkeldista-
louksista noin joka neljiis (24 %o) omisti mtikin. Samoin 45-64-vuotiaiden,
kesdmokin yieisimmin omistavien ikdryhmdssd ero leskien (19 Vo) ja vdes-
ton (37 %) vzilillii oli huomattava (emt.).

Noin puolet mokin omistaneista leskiperheistd oli ainoana omistajana: 8

prosenttia omisti mokin yksin ja 7 prosenttia yhdessd muiden talouksien
kanssa.

Kesdmokin omistus oli yleisintd ylempiin toimihenkiltiihin kuuluvien
(32 Yo) ja toiseksi yleisintii muiden yrittiijien kuin maanviljelijoiden kes-
kuudessa (28 o/o). Alemmista toimihenkiloistii joka viides (20 oh) ia am-
mattitaitoisista tai erikoistuneista tyontekijoistii (15 7o) samoin kuin eri-
koistumattomista tyontekijbistd (15 %) noin joka seitsemds omisti kesd-
mokin tai oli siind osakkaana. Vdhiten kesdmokkejii oli odotetusti amma-
tittomien (12%) ja maanviljelijoiden (10 %) ryhmiin kuuluvilla leskillii.

Kesdmokin omistamisessa ei ollut mainittavaa eroa sukupuolten vdlilld,
naisista l5 prosenttia ja miehistd l7 prosenttia omisti mokin tutkimushet-
kellii. Kuviosta 15 niihdiizin, ettd eroa oli kuitenkin ikiiryhmittdin tarkas'
teltuna. Keskimmdiseen 50-64-vuotiaiden ikiiryhmiiiin kuuluvista miehistii
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useammat kuin tdm[nikiiisistii naisista omistivat kesdmokin sekd tutki-
mushetkellii ettd avioliiton aikana.

l(esilm6kin omistoneiden osuus

MIESLESKTI ild NAELESKTI

65-

50-51

-19

I t0 50 I
a 1e79 E3 1eE4

Kuvio 15. Kesdmokin omistaneiden osuudet puolison kuolemaa edel-
tiineend vuonna ja haastatteluvuonna lesken sukupuolen ja
haastatteiuvuoden idn mukaan. Haastatteluun perustuva
tieto

Kesdmokin omistaneiden perheiden osuus pysyi tutkimusjaksolla likimain
samana. Puolison kuolemaa edeltdneend vuonna kesiimokki oli 16 prosen-
tilla perheistd. Ikziryhmittdin tarkasteituna muutoksia oli kuitenkin mo-
lempiin suuntiin. Kuviosta l5 niihdiiiin, ettd eldkeikiiisistii nais- ja mies-
leskistfr samoin kuin 50-64-wotiaista miehistii osa oli luopunut kesiim6-
kistd, kun taas alle 5O-vuotiaista sekA naisista etti miehistd osa oli hank-
kinut kesdasunnon tutkimusjakson aikana.
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Kestokulutushytidykkeet

Kestokulutushyodykkeet, joista muutamat liittyvzit lzihinnii asuntojen va-
rustetasoon, ovat asumisen ja elimisen tason mittareita. Ne kuvaavat
osaltaan leskien varailisuusasemaa ja elimisen tasoa yleisemminkin, joten
niiden tarkastelu liitetiiiin osaksi taloudellista tarkastelua.

Useimpien hyodykkeiden osalta on saatavissa vertailutietoa vuoden 1985
kotitaloustiedustelusta, eli paria vuotta myohemmdltd ajankohdalta.
Taulukon 30 luvuista on ndhtdvissd leskien omistavan harvemmin eriitd
kodinkoneita ja laitteita, vdritelevisioita, pakastimia ja astianpesukoneita.
Kahden hyodykkeen, stereolaitteen ja pyykinpesukoneen omistamista on
kysytty tdssii eri tavalla kuin kotitaloustiedustelussa, joten tulokset eivdt
oie suoraan vertailukelpoisia.

Kun kestokulutushytidykkeiden omistus mitd ilmeisimmin vaihtelee hen-
kiloiden idn mukaan ja kun leskien ikd painottuu vanhempiin ikdluokkiin,
on paikailaan verrata ndiden omistusta erikseen eldkeldistalouksiila. Tdl-
Ioin leskien ja vdeston viilillii esimerkiksi juuri vdritelevisioiden ja pakasti-
mien omistamisessa ei ole enld suurta eroa. Astianpesukoneita oli eidke-
ikiiisillii leskillii jopa jonkin verran yleisemmin kuin eldkeldisilld yleensd.

Vertailua tehtdessii on otettava huomioon se, ettd erdiden kestokuiutusta-
varoiden, kuten vdriteievision ja pakastimen omistus on yleistynyt no-
peasti vuosien 1976 ja 1985 vdlisend aikana. Niin olien vertailu edes ly-
hyellii kahden vuoden aikaeroila ei ole kovin luotettavaa. Toisaalta joi-
denkin laitteiden, kuten jii[kaappien ja polynimurien omistus on ollut
yleistd ja melko muuttumatonta jo pitkiiiin (Tilastotiedotus TU 1987:1,
8).

Liitetaulukosta l3 niihdiidn kestokulutustavaroiden omistus nais- ja mies-
leskillii. Eroa eri laitteiden omistuksessa on yleensd vain muutamia pro-
senttiyksikoitii. Suurimmillaan ero on stereolaitteen ja astianpesukoneen
omistamisessa. Molemmat ovat selvdsti yleisempiS leskeksi jiiiineiden
miesten kuin naisten talouksissa.

Kun verrataan eri laitteiden omistusta avioliiton aikaiseen tilanteeseen,
luvut osoittavat tarkastelujaksolla muutosta liihinni viihde-elektroniikan
ja puhelimien yleistymisessd. Puhelimien lisiiksi on hankittu stereolaitteita
ja mustavalkoinen televisio on vaihtunut monessa perheessd vdritele-
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visoon. Pakastimien yleistyminen viittaa muuttoihin iiittyvddn asuntojen
varustetason paranemiseen (liitetaulukko l3 ).

Taulukko 30. Erzirit kodinkoneet ja laitteet tutkimuksen leskillzi ja vdes-
tolld vuoden 1985 kotitaloustiedustelun mukaan l). Kaik-
ki taioudet ja ekikeldistaloudet

Kodinkone tai
laite:

Vdritelevisio
Mustavalkoinen
televisio
Stereolaitteisto 3)
JSHkaappi
Pakastin
Kotikylmiti
Astianpesukone
Pyykinpesukone 4)
Piilynimuri
Puhelin

Leskitutkimus 2) Ti lastokeskuksen
kotitaloustiedus-
telu l)

Kaikki
lesket

6l

65 vuotta
tHyttdneet
lesket

56

Kaikki
taloudet

74

Vanhus-
taloudet

59

55
18
96
59

7
7

75
90
90

37
7

96
49

6
5

6A
88
90

35
67
96
70
I1
L7
67
93
87

35
30
96
52

5
2

4L
88
90

l) Lzihde: Tulot ja kulutus 1988:10, 42) Kestokulutushyodykkeiden omistusta on mitattu noin kolmen vuoden
kuiuttua puolison kuolemasta, eli paria vuotta kotitaloustiedusteiun
ajankohtaa aiemmin.

3) Kotitaloustiequsteluqs-a gn kysy_tty levysoitinta tai nauhuria, jonka
omistus on yleisempi kuin tzissii tutkimuksessa kysytyn stereolaitteen
omistus.

4) Kotitaloustiedustelussa on kysytty automaattipesukonetta, ioka on
harvinaisempi..kuin tiissd kysyttr pyykinpesukone. Leskien vastaukset
Kasrttavat seka tavalliset etta automaattiset pesukoneet.

Kulkuvilineet

Kulkuvalineet muun muassa auto, moottoripyord ja moottori- sekii purje-
vene luetaan veronalaiseen varallisuuteen. Myos haastattelussa kysyttiin
ndiden omistusta sekd avioliiton aikana, puolison kuolemaa edeitflneenii
vuonna etti kolmen yuoden kuluttua kuolemantapauksesta.
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Kulkuviilineiden omistuksessa on havaittavissa sama piirre kuin edellii
erdissii kestokulutushyodykkeisse. Vertailu viiestoon osoitti leskien omis-

tavan kulkuvilineiti keskimiidriistd harvemmin, mutta kun ryhmien eri-

lainen ikdrakenne otettiin huomioon, erot tasoittuivat. Auton omistus eid-

keikiiisillii leskillii oli jopa yieisempdd kuin eliikeieiisvdestolll' Muita kul-
kuvdlineitd omistettiin harvoin. Mittausajankohtien ero ei tdssd vaikuta
yhte suuresti kuin edellA, siild useimpien kulkuvilineiden omistuksessa ei

ole pitkdlliikdin aikavdlilld havaittavissa yhtd suuria muutoksia kuin jois-

sakin kestokulutustavaroissa (Tilastotiedotus TU 1987:1, 8)'

Taulukko 31. Kulkuvdiineiden omistus tutkimuksen leskill[ ja vziestollii
vuoden 1985 kotitaloustiedustelun mukaan. Kaikki talou-
det ja eldkelaistaloudet

Ku lkuvA line/
muu kestokulu-
tushyijdyke

Leskitutki.mus 1) Ti lastokeskuksen
kotitaloustiedus-
telu I985

65 vuotta
tAyttAneet
lesket

Oma auto 2)
Moottori- tai
purjevene 3)
HoottoripyijrA 5)
Mopedi 3)
Asuntovaunu 3)

18 57 Lq

l) Kulkuvdlineiden omistusta on mitattu noin kolmen vuoden kuluttua
puolison kuolemasta, eli kahta vuotta kotitaloustiedustelun ajankoh-
taa aiemmin.

2) Liihde: Tulot ja kulutus 1988:10,4
l) LanOe: Tulot ja kulutus 1988:2, 6

Auton omistus oli yleisempdii ylemmissii kuin alemmissa ammattiasema-

ryhmissd. Ylempiin toimihenkiltiihin kuuluvista (57 o/o) ja muihin yrittd-
jiin kuin maanviljelijoihin kuuluvista (52 o/o) yli puolella oli auto k[ytettd-
vissd. Alemmista toimihenkilbistii noin kaksi viidesosaa (41 yo), maanvil-
jelijoistii runsas kolmasosa (37 o/o) ja ammattitaitoisiin tydntekijoihin kuu-
luvista vajaa kolmasosa (31 %) omisti auton. Viihiten autoja oli erikois-

Kaikki
lesket

3l

Kaikki
taloudet

Vanhus-
taloudet

5
I
6
I

3
0
5
0

6
0
4
0

t4
5
9
2
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tumattomien ty6ntekijoiden ryhmiidn kuuluvilla (18 %) ja ammatittomilla
henkiloillii (13 %).

Kulkuvdlineiden omistus vdheni selvdsti ja nimenomaan leskeksi jldneilki
naisilla. Liitetaulukosta l4 ndhdddn, ette ennen puolison kuoiemaa auto
oli naisleskien perheissd likimain yhtd yleinen kuin miesleskien perheissd.
Puolison kuoltua liihes joka toinen nainen luopui autosta. Myos muita
kulkuneuvoja omistaneiden osuus supistui noin puoleen avioliiton aikai-
sesta. Leskeksi jzizineiiki miehillii sitd vastoin kulkuvdlineitd omistaneiden
osuudet pysyivzit suunniileen ennallaan.

Auton omistus vdheni naisilla kaikissa ikdryhmissd. Vanhemmissa ikdryh-
missd autosta oli luovuttu miehen kuoltua suhteellisesti useammin kuin
nuoremmissa (liitetaulukko l5). Ekikeikiiisista naisista joka toinen oli
luopunut autosta, kun alle 50-vuotiaista naisista avioliitossa auton omis-
taneista vain suhteellisen pieni osa oli haastateltaessa autoton. Miesleskil-
Id auton omistuksen muutokset olivat vdhdisid.

Leskien varallisuudesta yleens[

Edell2i olevat tarkastelut osoittivat, ettd varailisuus antaa taloudellista
turvaa liihinnii omistusasumisena. Tdtd k:isitystii puoltavat myos aiem-
man raportin tulokset, sillii verotustietojen mukaan noin kolme neljdsosaa
perheiden kokonaisvarallisuudesta muodostui asuntovarallisuudesta (Tuo-
minen 1988, I90).

Varallisuutta ei ole leskitutkimuksissa juurikaan tarkasteitu, joten hypo-
teesien esittdminen varallisuuden merkitykseste leskeyteen sopeutumisessa
ei saa empiiristii tukea. Lrihtokohtaisesti varallisuutta samoin kuin tuloja
pidetiiiin resursseina, joilla on merkitystd leskeksi jddmisen kriisistd selviy-
tymisessd.

Varailisuuden merkitystd koskevissa pohdinnoissa luvussa 2.4 arveltlin,
ettd omaisuus voi puolison kuoleman jdlkeen muodostua toisaalta stressid
listizivdksi tekijiiksi. Varallisuuden jdrjestelyr liittyvet oleellisena osana
kuolemantapaukseen, eivzitkd ne kaikissa tapauksissa ole ongelmattomia.
Kun haastattelussa kysyttiin pesdn jakamisesta aiheutuneita ongelmia,
osoittautuivat ne suhteellisen harvinaisiksi. Kaiken kaikkiaan noin viides-
osalla leskisfi (21 o/;) kuolinpesd oli jaettu tutkimushetkeen mennessd 107.

Heistl vain noin joka kymmenennelld (9 %) oli ollut vaikeuksia pesdn ja-

8 433895V
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kamisessa. Kaikista leskistl laskettuna osuus oli pari prosenttia. Vai
keuksien laatua tiedusteltaessa osoittautui, ettd kyse oli usein juuri riidois-
ta ja henkisistd paineista.

Niilte, joilla kuolinpesd oii jakamatta ja joilla jako ylipziiiteen saattoi tulla
kysymykseen, tiedusteltiin jakamattomuudesta aiheutuneita ongeimia. Ne
osoittautuivat lehes yhtd harvinaisiksi kuin pesdn jaosta aiheutuneet: vain
4 prosentilla oii ollut vaikeuksia. Kaikista tutkimuksen henkiloistii lasket-
tuna osuus jiii pariin prosenttiin. Yleensd kyseessd olivat taloudelliset vai-
keudet ja muun muassa verotuksesta j<lhtuvat syyt.

Osa puolisoista oli ennakkoon sopinut omaisuudesta tekemellA testamen-
tin tai avioehdon. Kaikista puolisoista ldhes viidesosalla oli testamentti
(18 %) ja valaalla kymmenesosalia avioehto (7 oh). Testamenteista noin
kaksi kolmesta (68 %) oli omistustestamentteja ja noin kolmasosa (31 o/o)

hallintatestamentteja. Naisilla viimeksimainitut olivat jonkin verran ylei-
sempid (33 %) kuin miehilla (21 %). Ldhes poikkeuksetta edunsaajia oli
ainoastaan yksi (97 o/o), 1a valtaosassa tapauksista edunsaajana oli leski
(88 %).

Varallisuuden ja tulojen yhteen nivoutuminen kdy hyvin iimi tauiukon 32

luvuista. Piiiisiidntoisesti varallisuus yleistyi, mitd ylemmistd tuloluokista
oii kyse, joten viidennessd tuloluokassa varallisuutta esiintyi eri mittareilla
kaikkein yleisimmin.

Perintoveroa maksaneiden osuuden kasvu tulotason mukana ei kuiten-
kaan oie tuikittavissa yksiselitteisesti. Leski ei ndet ollut verovelvollinen
silloin, kun hdn sai ainoastaan tasinkoa kuolinpesdstii. Saadessaan testa-

mentilla tai toissijaisena perillisend - rintaperillisten puuttuessa - osan

kuolinpesdn varoista, hdn joutui tdstd osuudesta maksamaan perintdve-
roa. Leski joutui kdytinnossd hoitamaan perintoveron myos lastensa puo-
lesta silloin, kun rintaperilliset oiivat alaikdisid.

Tutkimuksessa kysyttiin niin ikddn, aiheutuiko perintoveron maksamises-
ta taloudellisia vaikeuksia. Valtaosalle (70%) vero ei tuottanut vaikeuk-
sia, joka viidennelle (20 o/o) veron maksaminen aiheutti ongelmia, ja osa

ei osannut sanoa (6 o/o) tai muusta syyste ei antanut vastausta kysymyk-
seen (4 %).

Kaikista leskeksi jiiiineistii siten vain joka kahdeskymmenes (5 %) kuului
niihin, joille perintovero oli taloudeilisesti raskas.
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Taulukko 32. Leskeksi jiiiineiden varaliisuus muutamilla varallisuutta
kuvaavilla mittareilla 1) eri tuloluokissa 2)

TuIo-
luokka 2 )

Kaikki

0mis- Asun-
tusa- non
sunto pinta-

aLa
keski-

Testa-
mentin
tehnei.-
den
osuus

Perin-
tiiveroa
maksa-
neiden
osuus

maa
m

r1n
2

Kes5-
miikin
omis-
tus

Auton
omis-
tus

I (a1in)
II

III
IV
V (y1in )

7t
65
68
7t
83

73
66
6A
6A
89

10
TI

9
t6
29

32
23
20
50
52

I5
t6
I8
22
24

I8
L9
24
z5
36

77 73 15 3I 18 ?4

l) Varallisuutta koskevat tiedot perustuvat haastatteiuvastauksiin.
2) Leskiperheet on jaettu viiteen tuloluokkaan eli kvintiiliin kiiytettii-' vissd blevan tulon mukaan, joka on laskettu kulutusyksikkoa kohti

(ks. tuioluokkien muodostus luvut 2.a ja 5.1.3).

Yhteys tulojen ja varailisuuden vzilillzi ei kaikissa tapauksissa ollut suora-
viivainen. Taulukosta 32 ndhdddn, ettd. esimerkiksi auton ja asunnon
omistaminen seke asunnon keskimiiiirdinen pinta-ala olivat alimmassa
kvintiiiissd ldhinnd keskimddrdisti tasoa. Tiimii johtui siite, etta alim-
paan kvintiiliin ja jossain mddrin myos toiseen kvintiiliin sijoittui huomat-
tavan paijon maanviljelijoihin ja muihin yrittejiin kuuluvia. Kyse oli usein
eidkkeelld olevista henkiloistd, joiden tuiot olivat pienet. Niiihin tuloluok-
kiin sijoittuvista maanviljelijoistzi osa asui syytinkiasunnossa ja sai mah-
dollisesti myos eldkkeen syytinkind. On huomattava, ette sukupolvenvaih-
dos ei vdittdmdttd ajoittunut tutkimusajanjaksolle, vaan oli tehty jo aiem-
min. Yrittiijien tuloihin todettiin liittyvein muutenkin enemmdn epdvar-
muustekijoitd kuin muiden ryhmien tuloihin (ks. luku 4.2).

Paitsi ettd alimmissa tuloluokissa oli keskimiizirdistd enemmen yrittejie ja
eritoten maanviijelijoitd, myos ammatittomia henkiloitd sijoittui nlihin tu-
loluokkiin keskimdiirdiste osuuttaan enemmdn. Avioliiton aikana kotona
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olleiden ja leskeksi j6,dtyddn suhteellisen pienituloisten naisten varallisuus-
asema ei vilttdmiittd ollut kaikkein huonoin.

Varallisuuden tarkastelut osoittivat, ellit puolison kuolema oli omiaan
huonontamaan leskeksi jdAneen varallisuusasemaa, silld viidesosalla kuo-
linpesd oli jaetttu, osaila omistusasuminen vdheni ja osa oli luopunut au-
tosta tai muista kuikuvdlineistd. VAheneminen koski ennen muuta iekkei-
tii henkiloitzi. Useimpien mittareiden mukaan nais- ja miesieskien omis-
tuksissa ei ollut mainittavia eroja. Omaisuuden jiirjestelyistii johtuvia hen-
kisi6 paineita ja muita ongelmia esiintyi vdh5n.

Keskeisimpdnd piirteend leskien varallisuusaseman tarkasteiussa oii se,

ettei leskeksi jiiiineiden varallisuusasema merkittdvimmdlld varallisuuden
mittariila, omistusasumisella mitattuna poikennut vdeston asemasta. Idk-
kdiden leskien asumisen taso oli jopa jonkin verran parempi kuin eidke-
ikdisten yleensd. Muutamiila mittareilla (kestokulutushyodykkeet, kesd-
mokit, kulkuvdlineet) leskien varallisuus osoittautui vdestoon verrattuna
vdhdisemmdksi. Ero selittyi pddosin ikdrakenteen eroilla. Kun ikii vakioi-
tiin, verrattiin eliikeikziisten leskien ja eliikeliiisvieston varallisuusasemaa
toisiinsa, erot tasoittuivat. Ainoastaan kesdmokkien omistus oli tutkimuk-
sen leskilld selvdsti harvinaisempaa kuin vdestollii yleensd.

5.2
Sosiaaliset suhteet ia sosiaalinen tuki

5.2.1
Liheisten tapaaminen sosiaalisen tuen lilhteeni

Lurln 1.2 tutkimuskatsaus sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaaliseen tukeen
osoitti ystdr,yys- ja sukulaiskontakteilla olevan positiivinen, muutoksiin
sopeuttava vaikutus stressaavissa eldmdntapahtumissa. Tutkimusten mu-
kaan suhteiden laadulla saattaa olla enemmiin merkitystd kuin niiden
mii2iriill2i. Suhteiden laatua mittaa osaltaan se, kuinka intensiivistd kans-
sakdyminen ldheisten kesken on. Haastattelussa tiedusteltiin sitd, kuinka
usein leski yleensd tapasi tai oli muuten yhteydessd aikuisiin lapsiinsa,
omaisiin, ystdviin ja muihin liiheisiin. Mitta-asteikko vaihteli pdivittdisis-
td tapaamisista vaihtoehtoon, ettei tapaa heitd lainkaan.
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Tapaamisfrekvenssit kuvaavat sosiaalisen verkoston olemassaoloa ja eri
liiheisryhmien merkitystd verkostossa. Epdsuorasti tapaamisfrekvenssit
kuvaavat myds mahdollisuutta sosiaaliseen tukeen. Site, kuinka tyydytta-
vid, tukea antavia ja huoienpitoa vdlittdvid suhteet eri idheisryhmiin ovat
olleet, ei erikseen selvitetty. Sen sijaan kysyttiin suhteiden tyydyttzivyyttii
yleisellii tasolla. Leskeitd tiedusteitiin, tapasiko hiin muita ihmisiii riittii-
vdn usein, tunsiko itsensd yksindiseksi ja saiko riittdvdsti henkistd tukea
puolison kuoltua. Henkinen tuki samoin kuin jdljempiinii kiisiteltevat in-
formatiivinen ja instrumentaalinen, toiminnailinen apu kuvaavat sosiaa-
listen suhteiden funktionaalista sisiiltozi.

Tauiukkoon 33 on koottu tapaamisfrekvensseji kuvaavat jakaumat. Yh-
teydenpito aikuisiin lapsiin niiyttiiii olleen erityisen kiintedd. Noin neljiill2i
leskelld viidestd oli aikuisia muualla asuvia lapsia, joihin oltiin yhteydessd
yleensd piiivittdin tai vdhintddn viikoittain. Omien lasten tapaaminen ei
kuitenkaan ollut poikkeukseilisen tiiviisti, sillA suhteet aikuisiin muualia
asuviin lapsiin ovat osoittautuneet kiinteiksi (Sauli ym. 1989, 107; vrt.
myos Suutama ym. 1988, 77 ja Saiminen ym. 1990, 99).

Kontaktit ystdviin ja naapureihin olivat liihes yhtii tiiviit kuin aikuisiin
muualla asuviin lapsiin. Leskeksi jd[neet henkilot tapasivat tai olivat
muulla tavoin yhteydessd ysteviin ja naapureihin yleensd pdivittdin tai
vdhintdin viikoittain. Yhteydenpito naapureihin oli jopa intensiivisempdd
kuin ystdvien ja tuttavien tapaaminen.

Sosiaalista eristdytyneisyyttd kuvaa osaitaan se, ettei henkilollii ole lain-
kaan ystdvyyssuhteita. Vastaus, ettei tapaa ystiiviA tai tuttavia lainkaan,
on tulkittavissa ystdvien ja tuttavien puuttumiseksi. Kun yhdisteteen ys-
tdvien tapaamista koskevassa kysymyksessd "ei lainkaan" vastauksen an-
taneet niihin, joilla oman ilmoituksen mukaan ei ollut ystevia tai tuttavia
ollenkaan, naisleskisti 3 prosenttia ja miesleskista 5 prosenttia oli vailla
ystevyyskontakteja toa.

Ystiivyyssuhteiden puuttumista yleisempiid oli se, ettei henkildllii ollut
naapurikontakteja. Naisleskistd 14 prosenttia ja miesleskistii l2 prosenttia
ei pitiinyt yhteyttii naapureihin. Lukuihin on yhdistetty ne vastaukset,
joissa lesken ilmoituksen mukaan naapureita ei ollut lainkaan. Naapuri-
kontaktien puuttuminen ei kuitenkaan ollut leskillii muuta vdestod ylei-
sempdd loe(vrt. Sauli ym. 1989, 143).
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Taulukko 33. Omaisten ja muiden ldheisten tapaaminen lesken suku-
puolen mukaan

Leski tapasi tai oli puhelimitse yhteydessd:
muua ! ]aasuvLf.nlapsiin

40

53

9

5

0

0

15
0

100

omiin muihivanhem- svlul
p L f. nsa sl].n

n-aL-
pu olisonkulai -

Ln
vgta-v].1n,tutta-viin

na ap
r-h v-1ns

s
qr
J.

re

Naislesket:
P5ivi ttSin
Kerran, pari
vr- 1k ossa
Kerran, pani
k uukaudessa
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3
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Mieslesket:
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Yhteensd

Yhteydenpito muualla asuviin lapsiin ja myos ysteviin seke naapureihin
oli tiiviimpiid kuin ldhiomaisiin. Omiin sukulaisiin ja puoiison omaisiin ol-
tiin tyypillisesti yhteydesse kerran kuukaudessa tai sitd harvemmin. Les-
kien kontaktit omiin sukulaisiin olivat luonnollisesti tiiviimmdt kuin edes-

menneen puolison sukulaisiin.
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Useimmiten leskeksi jiiiidiiZin siind eldmdnvaiheessa, jolloin omat vanhem-
mat ovat jo kuolieet. Tutkimuksen leskistd ainoastaan vajaaila viidesosal-
la oli molemmat tai toinen vanhemmista elossa. Taulukon 33 luvuista
nfrhdddn, ettd noin puolet niistd leskistd, joilla oli elossa olevia vanhem-
pia, tapasi heiti vdhintd2in viikoittain.

Leskeksi jddneiden naisten ja miesten vdlilld oli sosiaaiisessa kanssakdy-
misessd eroja, joskaan ei erityisen suuria. Merkillepantavaa on, etta erot
ovat johdonmukaisesti samansuuntaisia. Naisleskien kontaktit omiin lap-
siin ja muihin ldheisiin olivat tiiviimmdt kuin miesieskien suhteet, mikfr on
todettu myos aikaisemmissa leskitutkimuksissa (vrt. luku 1.2). Per:iti pdi-
vittdisessd yhteydessl aikuisiin lapsiinsa oli kaksi naislesked viidestd, kun
miesleskistd noin joka neljds oli yhte tiiviissd kanssakdymisess6 lastensa
kanssa.

Naislesket pitivzit niin ikddn yhteyttd omiin ja puoiison sukulaisiin jonkin
verran tiiviimmin kuin mieslesket. Ystdvlys- ja tuttavuussuhteissa naisten
ja miesten erot olivat vdhdiset ja yhteyksissd omiin vanhempiin ja naapu-
reihin eroa ei ollut lainkaan.

Meiko vdhdn o1i niit[ leskid, joilla sosiaalinen kanssakdyminen oli ylipiiii-
tddn vdhdistzi. Vzihriiseksi sosiaalinen kanssakdyminen katsottiin niilld,
joilla l2iheisten henkiloiden tapaamisia oli korkeintaan kerran kuukaudes-
sa tai sitd h2rusrnrnln 110. Sosiaalisesti eristdytyneitd leskid, joilia ei ollut
tiiviitzi kontakteja mihinkiiiin taulukossa 33 mainituista ryhmistd, oli ai-
noastaan 5 prosenttia. Miesleskistd 6 prosenttia ja naisleskistd ,l prosent-
tia kuului ryhmzidn, joilla siteet kodin ja tyon ulkopuolisiin henkiloihin
oiivat pikemminkin satunnaisia kuin sddnnollisiI.

Taulukon 33 lukuja anaiysoimalla ei voida tehdd johtopdiitoksiri siitd,
onko puoiison kuolema aiheuttanut sosiaalisen verkoston hajoamista.
Puolison kuolemanhan on havaittu murtavan monia avioliiton aikana
muotoutuneita siteitd (Lopata 1979, 32). Tdmdn selvittdmiseksi leskeltd
tiedusteltiin, tapasiko hdn puolison sukulaisia ja yhteisiii ystevie tai tutta-
via useammin, yhtd usein vai harvemmin kuin puolison eldessl. Puolison
kuoleman aiheuttaman kriisin oletettiin heijastuvan muutoksina ennen
muuta ndissd suhteissa.

Noin joka toisella leskellA puoiison sukulaisten tapaaminen oli vdhenty-
nyt, joka koimas tapasi heitii yhtii usein kuin ennenkin ja vain ani harval-
la kontaktit puolison sukuun olivat leskeksi jiizityZi tiivistyneet (talulukko
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34). Miehiltd entisenlaisten kontaktien ylliipitiiminen puolison sukuun ei
sujunut yhtii hyvin kuin naisilta. Vain noin joka neljds miesleski tapasi
vaimon sukua yhtd usein tai useammin kuin avioliiton aikana. Naisleskis-
td taas noin kaksi viidestl oli kyennyt ylliipitdmdiin vdhintddn entisenlai-
set suhteet.

Yajaa kymmenesosa ilmoitti, ettei tapaa puolison sukulaisia. Ndistd puo-
lelia ei ollut lainkaan puolison sukulaisia.

Taulukko 34. Muutos puolison sukulaisten tapaamisessa lesken suku-
puolen mukaan

Tap
Jaa
suk

asi leske
tyHAn puo
ulaisia:

Naislesket Mieslesket Kaikkiksilison

useamm]' nyhtS usein
harvemmin
ei osaa sanoa
Ei oIe puolison
sukulaisia,/ ei
tapaa heitH 7

r00YhteensH I00

Leskeksi jddmiseen liittyi samansuuntaisia muutoksia puolisoiden yhteis-
ten ystivien tapaamisessa (taulukko 35). Kanssakdymisen vdheneminen
verrattuna puolison kuolemaa edeltdneeseen aikaan oli varsin tavallista.
Joka toisella leskelld yhteydenpito yhteisiin ysteviin ja tuttaviin oli har-
ventunut ja miesleskillii jonkin verran useammin kuin naisleskill2i. Vain
joissakin tapauksissa leskeksi jdiiminen oli tiivistanyt kanssakiymistd. Li-
siiksi oli pieni joukko leskid, joilla ei ollut puolison kanssa yhteisiii ystdvid
tai tuttavra lainkaan.

Tulokset tukevat aikaisempia tutkimushavaintoja siitd, ettd leskeksi jzi5-

minen aiheuttaa hiiiribtilan sosiaalisten suhteiden jatkuvuuteen. Kanssa-
klyminen yhteisten ystavien ja tuttavien samoin kuin puolison suvun
kanssa oli selvdsti vdhentynyt. Muutos oli vield yleisempi miehillii kuin
naisilla.

4
55
53

I

4
53
55

1

2
26
65

0

7 7

100
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Taulukko 35. Muutos yhteisten ystevien ja tuttavien tapaamisessa les-

ken sukupuolen mukaan

Tapasi leskeksijAiitv5iin yhteisi5
ystAviS ja tuttavia:
useamminyhtH usein
harvemmin
ei osaa sanoa
Ei oIe yhteisiE
ystSviS tai
tuttavia
Yhteensd

6
39
50

I

4
36
58

I

Naislesket
/c

4

100

Mieslesket Kaikki

5
39
52

t

I
100

5

100

Vaimon rooli sosiaalisten siteiden vaalijana iienee myos suomalaisille per-
heiile tyypillistii. Kun vaimo kuolee, leskeksi jiiAneellii miehelld on vi-
hemmdn kontaktien ylldpitiimiseen tarvittavia sosiaalisia taitoja verrattu-
na tilanteisiin, joissa mies kuolee ja vaimo jiiii leskeksi. Tete tukintaa
puoltavat kanssakdymisen intensiteettie koskevat tulokset: naisten kon-
taktit niin aikuisiin lapsiin, sukulaisiin kuin ystdviinkin oiivat naapuri-
kontakteja lukuun ottamatta kiintedmmlt kuin miesten.

5.2.2
Sosiaalisten suhteiden riittlvyys ja yksiniisyyden tunteet

Yhteydenpidon kokemukseilista puolta selvitettiin tiedustelemalla leskeltd,
tapaako hdn mielestddn riittivdn usein muita ihmisiii. Valtaosa leskistd
oli tyytyviiisizi kanssakdymisen m'aaraan, silld noin neljii lesked viidestd
tapasi mielestddn riittdvdn usein muita henkilbitd (taulukko 36 ). Leskeksi
jAiineet miehet olivat jopa hieman tyytyviiisempiii kuin naiset huolimatta
siit6, ettd he tapasivat liiheisi2i harvemmin kuin naiset. Ero on kuitenkin
verraten pieni.

Kokemus sosiaalisten suhteiden riittdvyydestii kytkeytyi kanssakdymisen
intensiteettiin 110. flsnldlot, joilla oli tiiviit kontaktit ldheisiin, niin lap-
siin, sukulaisiin, ystdviin kuin naapureihinkin, olivat luonnollisesti suhtei-
den miirddn tyytyvdisempid kuin heikommat siteet omaavat henkil6t.
Sosiaalisesti aktiivisista henkiloistd, joilla oli tiiviit kontaktit kaikkiin l2i-
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heisryhmiin, 88 prosenttia oli tyytyviiisi2i tapaamistensa mdirddn, kun
vastaavasti 60 prosenttia niistd leskistd, joiila ei ollut tiivistd kanssa-
kiiymistii yhdenkiiiin liiheisryhmdn kanssa, oli tyytyviiisid tapaamisiinsa.
Jdikimmdisen prosenttiluvun suuruus osoittaa, ettd vfrhdinenkin kanssa-
kdyminen voi oila tyydyttiivziii. Se saattaa osaltaan ilmentdi myiis vastaa-
jien haluttomuutta kertoa tyytymdttomyyden tunteistaan hyvin henkiio-
kohtaisella eldmlnalueeiia.

Taulukko 36. Leskien kokemukset sosiaalisten suhteiden riittdqydestd
lesken sukupuolen mukaan

Tapaa mielestSSnriittAvAn useinmuita ihmisiS:
eikyI15

Naislesket Mieslesket Kaikki

t7
82

I
13
a6

I
16
83

Iei osaa sanoa
Yhteens5 I00 100 100

Leskien yksinziisyyden kokemukset valaisevat hyvin sosiaalisen kanssa-
keiymisen subjektiivista aspektia. Vaikka leskien sosiaalista kanssakdymis-
td luonnehti pikemminkin aktiivisuus kuin sosiaalinen eristaytyneisyys,
yksin[isyyden tunteet olivat leskillii yleisiii. Noin kaksi lesked viidestd
tunsi itsensd meiko tai hyvin yksindiseksi huolimatta siitd, ettd leskeksi
jddmisestd oli kulunut kolmesta neljiiiin vuotta (taulukko 37).

Esimerkiksi Bowlingin ja Cartwrightin (1982, 145) tutkimuksessa, jossa

leskeksi jiiiimisestii oli kulunut vain noin viisi kuukautta, joka toinen leski
koki yksiniisyyden ongelmaksi ja joka neljls piti ongelmaa suurena. To-
denndkoisesti puolison kuolemasta johtuvat yksinziisyyden tunteet hel-
venevdt ajan kuluessa vain viihdn.

Kun verrataan leskien yksin2iisyyden kokemuksia tutkimusten antamaan
kuvaan yksin[isyydeste yleense, on johtopddtosten tekeminen vaikeaa.
Yksiniiisyyttd koskevia tietoja on saatavissa etupddss[ vanhustutkimuk-
sista. Toisaalta niissd ei ole kiinnitetty huomiota siviilisdddyn merkityk-
seen yksiniisyyden k6ksrni5g552 111. Leskien yksindisyyttd ei siten voida
verrata esimerkiksi eronneiden ja naimisissa olevien yksinlisyyden koke-
muksiin. Vanhustutkimusten antamiin tuloksiin verrattuna yksindisten
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osuus, kaksi viidesosaa eidkeikdisten ieskien keskuudessa ei kuitenkaan
vaikuta poikkeukselli5sn 5uu1gl1s 112.

Taulukko 37. Yksindisyyden kokeminen lesken sukupuolen mukaan

Yks
kok

inSisyyden
eminen

Ei lainkaan yksinAinen
Melko yksinSinen
Hyvin yksinHinen
Ei osaa sanoa

56
34

9
I

6T
32

6
I

Nais-
lesket

Mies-
lesket

Kaikki

62
3I

6
I

YhteensS 100 I00 r00

Yksindisyys oli jonkin verran yleisempdd leskeksi jddneiden miesten kuin
naisten keskuudessa. Kun tarkasteltiin leskind pysyneiden, ilman uutta
eldmdnkumppania eldvien miesten ja naisten yksindisyyttzi - ieskeksi jiiii-
neiste miehistd suhteeilisesti useampi kuin naisista oli uudessa avio- tai
avoliitossa - ero sukupuolten vdlillzi oli vield selvempi. Miesieskistd noin
puolet (49 %) ja naisleskistd vajaat kaksi viidesosaa (38 7o) tunsi itsensd
yksindiseksi. Tulos tukee aikaisempia tutkimushavaintoja siitd, ettd yksi-
ndisyys on useammin mies- kuin naisleskien ongelma (vrt. luku 1.2).

Se, ettd puolison kuoitua miesten yksindisyys on yleisempiiii kuin naisten,
kdy ymmdrrettdvdksi vanhusten yksindisyyttd selvittdneen tutkimuksen
valossa. Peter Obergin ym. (1987,50-51) mukaan aviopuoliso oli ldhes
poikkeuksetta naimisissa olevien miesten ldheisin uskottu henkilo, kun
taas naimisissa olevista naisista joka viides mainitsi muun kuin puolison.
Miehet ovat ldheissuhteissaan riippuvaisempia puolisostaan kuin naiset.
Vaimon kuolema merkinnee samalla ldheisimmdn uskotun henkilon me-
netystd.

Idn vaikutuksesta yksiniisyyteen on erilaisia tulkintoja. Mainitun vanhus-
tutkimuksen mukaan tilastollisesti merkitsevdii yhteyttii iiin ja yksiniiisyy-
den tunteiden lisddntymisen vzilillii ei havaittu (6berg ym. 1987, 44). Sa-

mansuuntaisia havaintoja on tehty myos ulkomaisissa tutkimuksissa
(esim. Creecy ym. 1985, 487; Malmberg 1993, 44). Joissakin leskitutki-
muksissa on toisaalta tultu siihen tulokseen, ettd idn ja yksiniiisyyden vii-
linen yhteys on kddnteinen. Nuoremmat lesket tuntevat yksindisyytte
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useammin kuin iiikkiiiit (esim. Bowling & Cartwright 1982, 149; vrt. luku
r.2).

Erityisen selvdd yhteyttii iiin ja yksindisyyden kokemusten vdlilld ei ole
havaittavissa. Taulukon 38 luvuista ndhdddn, ettd yksinZiisten osuus tosin
suurenee iIn mukana, alle 50-vuotiaiden 30 prosentista 65 vuotta taytte-
neiden 4l prosenttiin. Kun yksiniiisyyttd tarkasteltiin niiden henkiloiden
keskuudessa, jotka eivdt olleet uudessa avio- tai avoliitossa, idn ja yksi-
ndisyyden vdlinen yhteys heikkeni. Alle 50-vuotiaiden ryhmdssd yksindis-
ten osuus oli tdlloin jo 37 prosenttia.

Ikii ei ehkii sindnsd ole ratkaiseva tekijd leskien yksiniiisyyden kokemises-
sa. Fyysinen yksin jddminen puolison kuoltua, vastuun jakamisen mene-
tys taloudellisissa ja esimerkiksi lasten kasvatukseen liittyvisse kysymyk-
sissd, leskeyteen liittyvdt terveydelliset ongelmat jne. voivat vahvistaa yk-
sindisyyden tunteita iiistd riippumatta.

Taulukko 38. Yksiniiisyyden kokeminen idn mukaan

YksinSisyyden
kokeminen

Ei lainkaan yksinAinen
MeIko yksinHinen
Hyvin yksinSinen
Ei osaa sanoa

Lesken ik5 haastatteluvuonna
49 50-64 65-7q 75-

a/ a/ ./

68
27

5
2

6q
28

7
I

58
35I

I

57
36

5
I

YhteensH r00 I00 I00 I00

Yksiniiisyyden kokemukset vaihtelivat sukupuolen ja idn mukaan siten,
ettd alle 65-vuotiaiden naisten ja miesten viilillii ei ollut eroa yksiniisten
osuudessa. Tytiikiiisistii mies- ja naisieskistd joka kolmas (33 Yo) tunsi it-
sensd yksiniiiseksi. Eliikeikiiisistd miehistd sen sijaan noin joka toinen
(48 Vo) ja naisista kaksi viides$ (39 %) kiirsi yksiniisyydeste. Tulos tu-
kee Felix Berardon (1970) tulkintaa siitI, ettd yksiniiisyys ja sosiaalinen
eristdytyneisyys on erityisesti iiikkiiiden miesieskien ongelma.

Vanhusten ja myos muiden vdestoryhmien yksindisyyden on todettu liit-
tyviin yksin asumiseen (6berg ym. 1987, 48-49; Heikkinen ym. 1981, 126;
Rauhala 1987,34-49). Tyypillisesti leskeksi j2iiidiiiin iiikkiiiinii, mikd mer-
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kitsee usein muutosta kahden hengen taloudesta yksindistaloudeksi. So-
peutuminen fyysiseen yksin ellmiseen koskettaa nimenomaan vanhimpia
iklryhmid, silld esimerkiksi alle 50-vuotiaiden leskien keskuudessa yksin
asuminen oli harvinaista, kun taas 65-vuotiaiden ja sitii iiikkiiiimpien ryh-
missd se oli tavanomaista (taulukko l3). Leskeyden alkuvaiheessa yksin
asumiseen sopeutuminen on oleellinen osa kriisin kokemista.

Yksiniiisyyden tunteet ja yksin asuminen kietoutuivat tutkimuksen leskilld
odotetusti yhteen, mikd on todettu myos aiemmissa leskitutkimuksissa
(esim. Bowling ja Cartwright 1982, 167). Yksin asuvat lesket kdrsivat yk-
sindisyydestd luonnollisesti yleisemmin kuin muiden kanssa asuvat. Ti-
mdn tutkimuksen yksin asuvista leskistd 44 prosenttia tunsi itsensd melko
tai hyvin yksindiseksi, kun useamman hengen taloudessa asuvista leskistd
yksiniiisiii oli 30 prosenttia. Vaikka fyysinen yksin jiiiiminen on riskitekijii
sosiaaiisen eristyneisyyden kokemiselle, yksindisid on toisaalta paljon
myos perheen kanssa asuvien leskien keskuudessa.

Kun yksin asumisen yhteytte yksinziisyyteen tarkasteltiin erikseen tyo- ja
eldkeikdisten leskien keskuudessa havaittiin, etti yksin asuminen oli riski-
tekijii nimenomaan eliikeikdisten henkiloiden yksindisyyden kokemiselle,
ei juurikaan tyoikziisille (liitetauiukko l6). Fyysinen yksindisyys ja emotio-
naalinen yksindisyys kietoutuivat toisiinsa erityisesti vanhimpiin ikiiryh-
miin kuuluvilla henkiloillii.

Selitystii vanhimpien ikdryhmien yksiniiisyyden kokemuksiin voidaan ha-
kea myos terveydentilasta. Idkkdillii henkiloilli huono terveys ja liikkumi-
sen esteet saattavat yksin asuen voimistaa yksinziisyyden tunteita. Se, ettd
terveydentiia vaikuttaa yksindisyyteen, on kiiynyt ilmi sosiaaliliidketieteel-
lisistii ja gerontologisista tutkimuksista (Karisto 1984, 200,208; Ruth ym.
1988, 108-l l0). Samoin leskitutkimukset ovat osoittaneet huonon tervey-
den ja yksiniiisyyden vdlisen yhteyden (esim. Bowling & Cartwright
1982, t57).

Terveydentilan kytkeytyminen yksindisyyteen kdy ilmi liitetaulukon 17 lu-
vuista. Erilaisista vaivoista tai sairauksista kiirsivillii leskillii yksindisyys
oli luonnollisesti yleisempi ongelma kuin leskillii, joilla vaivoja ei esiinty-
nyt. Eri ikiiryhmissii sairaat kokivat itsensd yksindisemmiksi kuin terveet
henkilot. Liitetaulukon luvuista niihdiiiin niin ikdiin, ettii yksiniiisyyden
kokemisen riski kasvoi idn mukana vain niilli henkiioillfi, joilla ei ollut
tyo- tai toimintakykyd haittaavaa vikaa, vammaa tai sairautta. Henki-
loillii, joilla oli haittaava sairaus, yksinilisyys ei vaihdellut idn mukaan.
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Yksin2iisyys liittyi myos sairaudesta tai vammasta johtuvaan haitan astee-
seen. Miti enemmdn ty6- tai toimintakykyd haittaavasta ongelmasta oli
kyse, sitd yleisemmin tunnettiin yksinziisyyttii. Tyokyvyttomistd liihes joka
toinen (48 %) ilmoitti olevansa meiko tai hyvin yksindinen. Niiden les-
kien ryhmdssd, joiila haitat olivat vdhdisempid, yksindisyyden tunteet oli-
vat vastaavasti harvinaisempia.

Yksinziisyyden on todettu olevan sidoksissa myos sosioekonomisiin tekijoi-
hin. Muun muassa Lopata (1979, lll-l2l) korosti koulutuksen ja sosiaa-
lisen aseman merkitystd leskeydestd johtuvan sosiaalisen eristyneisyyden
kokemisessa. Yksinziisyyden sosiaaliseen aspektiin kytkeytyy hdnen
(1980, 105) mukaansa koko menneen eldmiintyylin menetys ja sen kai-
paaminen. Lopatan tulkinnat eivdt kuitenkaan ole saaneet varauksetonta
tukea muista leskitutkimuksista. Esimerkiksi Bowlingin ja Cartwrightin
(1982, 150-151) tulokset eivdt vahvistaneet yksinziisyyden ja sosiaaliluo-
kan vdlisen yhteyden olemassaoloa. Niin ikiiiin t2issd tutkimuksessa yksi-
ndisyys ei varioinut selv6piirteisesti koulutusasteen (r:-.05), ammattiase-
man (r:.02) eikii tulotason (r:-.03) mukaan. Korrelaatiot laskettiin
ikdvakioidusti.

Leskien yksindisyys ei ollut pelkdstddn subjektiivinen, kokemuksellinen
ongelma, sillii empiirisesti yksineisyys kytkeytyi paitsi yksin asumiseen ja
sairastavuuteen mycis kanssakdymisen vdhdisyyteen. Yksindisyys korreloi
- vaikkakaan ei erityisen voimakkaasti - tapaamisten tiheyttzi kuvaavan
summamuuttujan 110 [2n552 (r:-.la). Mite satunnaisemmat kontaktit
leskillii oli eri ldheisryhmiin, odotetusti sitd yleisemmin tunnettiin yksinzii-
syytte.

Kanssakdymisen intensiteettie mittaavan summamuuttujan ja yksinziisyy-
den vdlisen korrelaation taso osoittaa toisaalta, ettei suhteiden vdhdisyys
vdlttdmdttd merkitse emotionaalista yksindisyyttd ja tiiviitkziiin sosiaaliset
kontaktit eivdt aina kykyne poistamaan yksindisyyttd. Yksiniiisyys ei lii-
ty niinkdiin suhteiden miiiirzillisiin piirteisiin kuin suhteiden laatuun ja
kokemuksellisiin asioihin (esim. Kivett 1978, 389).

Yksineiisyyttri koskeva analyysi osoitti selvdsti sen, etteivdt hSruinvoinnin
kokemukset ole tdysin irrallisia objektiivisista oloista. Heikot sosiaaliset si
teet, yksin asuminen ja huono terveydentila eli tekijiit, joiden on havaittu
seiittdvdn vanhusvdeston yksinziisyyden kokemuksia (esim. Creecy ym.
1985, 487; Ruth ym. 1988, I l5-l l6), ruokkivat mybs leskien yksiniiisyy-
den tunteita.
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5.2.3
Ystivyys- ja seurustelusuhteet sekil uudet avioliitot

Ystdryyssuhteiden solmiminen ja uudet parisuhteet kuvaavat osaltaan
leskien sosiaalisen eldmdn ja sosiaalisen verkoston uudelleen muotoutu-
mista. Kun haastateiluilta tiedusteltiin, ovatko he leskeksi jii2ityiiiin saa-
neet uusia ystevie, joka toinen vastasi kysymykseen myontdvdsti. Sekd

nais- (50 o/o) ettd, miesleskien (51 %) keskuudessa uusien ystevien saami-
nen oli yhtii yleistd.

Nuoret lesket olivat solmineet ystevyyssuhteita seivisti useammin kuin
iiikkdzit. Aile 5O-vuotiaista leskistzi noin koime neljdstd (77 o/o) oli saanut
vdhintddn yhden uuden ystdvdn, kun 65 vuotta tdyttdneistd leskistd vain
noin kaksi lesked viidestd (43 %) oli puolison kuoltua saanut uusia ystd-
viii. Ystiivyyssuhteiden solmiminen vaihteli samoin ikiiiin liittyvdn eid-
mdnvaiheen mukaan. Taulukon 39 luvut osoittavat perheen perustamis-
vaiheessa leskeksi jiidneiden saaneen ystdvii merkittdvdsti useammin kuin
viimeisessd, tyhjzin pesdn vaiheessa leskeytyneiden henkiloiden.

Taulukko 39. Uusien ystdvyyssuhteiden solmiminen henkilon eldmdn-
vaiheen mukaan

Leskeksi jHAtySSn
sai uusia ystSvi5: EtdmAnvaihe puolison kuollessa:

Laaje- Stabiili Supis- Tyhjd
neva perhe tuva PesSperhe perhe

o/
/. /a /. /.

eL
kyI 15
e1 0saa sanoa
YhteensS 100 100 100 100

Sosiaalisilla suhteilla niiyttiiisi olevan taipumusta kasautumiseen. Kans-
sakdymisen intensiteettid mittaavan muuttujan 110 ikAvakioitu korrelaa-
tio ystdvien saamista mittaavaan muuttujaan oli selvd (r:.15) joskaan ei

voimakas. Sosiaalisesti aktiiviset lesket, joilla kontaktit liiheisiin, niin
omaisiin, ysteviin kuin naapureihinkin olivat tiiviit, olivat solmineet muita
useammin uusia ystdvyyssuhteita. Tiivis yhteydenpito ystaviin ja omai-

4L
58

I
18
8l

I
44
55

I
54
45

I
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siin, kuten myos uusien ystevien saaminen kuvaavat sosiaaiisen verkoston
toimivuutta ja mahdoilisuutta tuen saamiseen.

Haastattelussa ei esitetty seurustelua koskevia kysymyksiii lainkaan. Sen
sijaan tiedusteitiin avioliiton solmimista tai avoliitossa asumista sekd
ajankohtaa, jolloin avioliitto oli solmittu tai yhteisasuminen oii alkanut.
Vaikka uusien ystevyyssuhteiden yleisyydessd ei oilutkaan mies- ja nais-
leskien viilillii eroa, uudet parisuhteet oiivat yli kolme kertaa yleisempid
leskeksi jiitineillS miehillii (14 %) kuin naisilla (4 %).

Tauiukon 40 luvut osoittavat toisenkin eroavuuden mies- ja naisleskien
viilillii. Naisleskien keskuudessa avoliitot oiivat suositumpi yhdessdeldmi-
sen muoto kuin avioliitot. Vain joka sadas leskeksi jiiiinyt nainen oli nel-
jdn ieskeysvuoden aikana avioitunut uudelleen. Avoliittoja oli naisilla kol-
minkertaisesti avioliittoihin verrattuna. Miesleskilid osuudet olivat pdin-
vastaiset: miesleskistd noin joka kymmenes oli avioitunut, kun taas avoiii-
tossa oli ainoastaan joka kahdeskymmenes miesleski.

Nais- ja miesleskien avioituvuudessa todetun eron syynd oli suureksi
osaksi leskeneldkettd koskevat sddnnokset. Lesken eldkeoikeus, miki van-
han perhe-eldkelain mukaan koski pziaisii5ntoisesti vain naisleskiii, pziiittyi
avioliiton solmimiseen. Vuoden 1990 heinzikuun aiussa voimaan tulleen
perhe-eliikelain mukaan 50 vuotta tdyttdneiden leskien oikeus leskeneldk-
keeseen ei endd lakkaa avioiduttaessa. Leskeneldkeoikeuden menettdvdt
kuitenkin tdtd nuorempana avioituvat lesket, jolloin he saavat kertakor-
vauksena kolmen vuoden leskeneidkkeen. Uuden avioliiton purkautuessa
leskeneldkettl voidaan erdin edellytyksin alkaa maksa2 uudsllsgn 113.

Taloudellisten seikkojen vaikutus ndkyi vanhan lain voimassa ollessa juu-
ri siind, ette avoliittojen osuus uusista parisuhteista (avio- ja avoliitoista)
oli tutkimuksen naisleskillii kolmeneljdsosaa, kun osuus oli miesleskilli
vain noin kolmasosa. Kun avoliitossa olevilta ieskiltd tiedusteltiin syyte
avoiiitossa eldmiseen, naislesket perustelivat avoliittoa yleisimmin talou-
dellisiila tekijoillii. Miesleskilld taloudelliset syyt eivdt korostuneet yhtd
voimakkaasti (Tuominen 1988, 162). Toiseksi yleisimpdnd perusteluna
avoliitossa eldmiseen oli sekd nais- ettd miesleskilld halu riippumattomuu-
den siiilyttiimiseen.

Uudet parisuhteet olivat yleisempiii miesleskilld kaikissa ikiiryhmissii.
Haastatteluvuonna alle 4O-vuotiaista miesleskistii periiti kaksi kolmesta ja
naisleskistii runsas kolmasosa oii loytiinyt uuden eldmdnkumppanin. Vii-
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denkymmenen ik[vuoden j2ilkeen avioliitot ja avosuhteet olivat verraten
harvinaisia ja naisleskillii niitA ei ollut juuri lainkaan.

Taulukko 40. Haastateltaessa avio- ja avoliitossa olevien leskien osuus
sukupuolen ja idn mukaan

Leskensukupuoli
Lesken ik5

-39 40-49
Avioliiton./ ./

1l q
51 27

198
Avoliitossa

258
L6 15

239

haastatteluvuonna
50-64 65-74 75-

soLmineiden leskien
%%%

L984
YhteensS
osuus

Naislesket
Mieslesket

Naislesket
Mieslesket

2

elSvien
5
6

4

0-6q
11

leskien osuus
0-4L
10

I
9

1
9

3Kaikki

Kaikki

Todenndkbisyys uuden avioliiton solmimiseen tai yhdessdasumisen aloit-
tamiseen pienenee siten sekd mies- etta naisleskilld idn mukana ja naisilla
vield voimakkaammin kuin miehilld (vrt. luku 1.2 ja Balkwell 1981, 118).

Esimerkiksi Sara Arberin ja Jay Ginnin (1991, 163) tutkimuksessa 35-44-
vuotiaiden miesleskien avioituminen osoittautui noin kaksi kertaa yleisem-
miiksi kuin samanikdisten naisleskien, kun 75 vuotta tdyttdneiden mies-
ieskien avioituminen oii jo ldhes kymmenkertainen tiimiinikiiisten naisles-
kien avioitumiseen verrattuna.

Nais- ja miesleskien viilill?i todettiin eroa paitsi suhteiden yleisyydessii
my6s siind, ettd mieslesket piiiityivdt vakinaiseen suhteeseen lyhyemmdssii
ajassa kuin naislesket (Tuominen 1988, l6l; vrt. Lopata 1980, 107). Nel-
jiin vuoden seurannan aikana mieslesket olivat avio- tai avoliitossa ylei
simmin vuoden tai kahden kuluttua leskeksi jiiiimisestii. Naisleskilld aikaa
kului tyypillisesti kahdesta kolmeen luotta. Uudelleen avioitumista kuten
myos avoliittoja kuvaa se, etti niiden todenniikoisyys on sitd pienempi,
miti enemmdn aikaa leskeksi jiiiimisestii sn knlulut 1ta.

Koska uudet parisuhteet olivat yleisiii nuorten keskuudessa, uusia avioliit-
toja ja avosuhteita esiintyi useammin lapsia huoltavilla kuin yksindisillii

3
5

3
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leskillii. Kun selvitettiin sit[, vaikuttiko alaikiisten lasten olemassaolo les-
kien avio- ja avoliittoihin, rajattiin tarkastelu haastatteluvuonna alle 50-
vuotiaisiin leskiin (taulukko 4l).

Nuorten naisleskien avioitumiseen tai avoliiton aloittamiseen aiaikdisten
lasten olemassaolo ei ndyttdnyt suuresti vaikuttaneen. Noin viidesosa lap-
settomista ieskistd tai leskistd, joiden lapset olivat jo aikuisia, sekd noin
viidesosa yhtzi tai kahta alaikiiistd lasta huoltavista leskistd oli neljdn vuo-
den aikana loytiinyt uuden eldmdnkumppanin. Lasten suuri lukumddrd
saattoi oila esteend naisten uusille parisuhteille, silll kun lapsia oli kolme
tai sitd enemmdn avioituneiden tai avoliitossa olevien naisleskien osuus oli
merkittdvdsti pienempi.

Taulukko 41 Avioliiton solmineiden tai avoliitossa eldvien leskien
osuus haastatteluajankohtana huollettavien lasten luku-
mddrdn mukaan. Haastatteluvuonna alle 50-vuotiaat
henkilot

Lesken
sukupuoli

AIIe I8-vuotiaiden lasten 1ukum55r5:
Ei yht55n Yksi
lasta lapsi

Kaks i
lasta

15(53)I8
37

KoIme tai
useampia
lapsia

Haastateltaessa uudessa parisuhteessa,
avio- tai avoliitossa olevien osuus
kai.kista alle 50-vuotiaista Ieskist5

a/ ./ a/ o//a/a/a

esket
esket

Nais
Mies

1
1

L9
75

22
37

( ) : havaintoja on 17

Nuorena leskeksi jdzineiilii miehilizi uudet suhteet olivat ylipiiiitiiiin yleisiii
ja erityisen yleisiii ne ndyttdvdt olleen toisaalta "lapsettomilla" miesleskiild
ja toisaalta miesleskilld, joille vaimon kuoltua jiii huollettavaksi vdhintddn
kolme alaikiiistii lasta. Viimeksi mainitun ryhmdn osalta ei kuitenkaan
voida tehdd varmoja piiiitelmiii havaintojen vdhdlukuisuuden takia.

Avioliiton solmiminen samoin kuin yhteiseldmdn aloittaminen ilman avio-
liittoa on sindnsd stressaava eldmlnmuutos, joka vaatii sopeutumista (vrt.
luku 2.2). Uusi parisuhde muokkaa sosiaalista verkostoa. Entiset kontak-
tit varsinkin edesmenneen puolison sukuun tai yhteisiin ysteviin saattavat
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heiketii samalla kun uusia ystdvyyssuhteita soimitaan. Myos Lopata
(1980, 106) on viitannut niiihin ongelmiin leskien avioitumista koskevassa
tarkastelussaan.

Uudet parisuhteet olivat osalla leskid todenndkoisesti heikentdneet siteitii
edesmenneen puolison sukuun ja puolison kanssa yhteisiin ystdviin. Tau-
lukon 42 luvuista ndhdddn, ettd avioliiton solmineiila ja avoliitossa oievii-
ia leskiilii yhteydet edesmenneen puolison sukuun ja vanhoihin ysttiviin ja
tuttaviin eivdt olleet pysyneet samoina yhti usein kuin ilman uutta
kumppania olevilla leskillzi.

Taulukko 42. Muutokset edesmenneen puolison sukuiaisten ja yhteisten
ystevien tapaamisessa avio- ja avoliitossa olevien ja mui-
den leskien ryhmissd

Aviolii-
ton so1-
mineet
lesket

100

Avolii.-
tossa
olevat
lesket

100

Muutlesket

100

Tapaa edesmenneenpuolison sukua:
useamminyhtd usein
harvemmin
Ei tapaa lainkaan
Ei osaa sanoa
YhteensE

Tapaa yhteisiS
yst5viS:

useamminyhtS usein
harvemmin
Ei ole yhteisiS
yst5vi5,/ ei
tapaa heitd
Ei osaa sanoa

0
24
6AI

0

4
3q
55

7
0

2
t4
67
L7

0

8
23
65

7
32
58

4
0

5
39
5I

q
I

2
I

Yht eensS t00 100 100

Uusi suhde niiyttiiisi heikentdneen edellisen avioliiton aikaisia ystevyys-
suhteita, mutta luonnollisesti vielzi enemmdn suhteita edesmenneen puoli
son sukuun. Mittaustulokset uuden suhteen solmimista edeltdneeltii ajan-
kohdalta puuttuvat, joten varmoja piiiitelmiii uuden puolison vaikutukses-
ta kontaktien vdhenemiseen ei voida tehdd.
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Yksinomaan taulukon 42 lukujen perusteella ei voida peateUii sosiaalisen
kanssakdymisen vdhentyneen, sillii entisten avioliiton aikaisten ldheissuh-
teiden tilalle on todenndkoisesti tullut eldmdnkumppanin myotd uusia ys-
tdvyys- ja sukulaissuhteita.

Edellzi on kuvattu sosiaalisen verkoston toimivuutta ja uudelleen muotoutu-
zisra puolison kuoleman jilkeen. Sosiaalisten suhteiden kuvaus on samal-
la kuvaus leskien mahdollisuuksista sosiaaiiseen tukeen. Potentiaaliset
mahdollisuudet sosiaaliseen tukeen olivat leskeksi jdiineiilii hyviit, silld
kontaktit liiheisiin olivat useimmilla tiiviit ja valtaosa leskistii piti muiden
ihmisten tapaamisia riittdvind. Vain vajaa viidennes leskistd piti niitzt riit-
tdmdttominii. Sosiaalisen tuen kokemuksellista puolta kuvaa toisaalta se,

ette suhteellisen kiintedn verkoston olemassaolosta huolimatta suhteet ld-
heisiin eivet kaikissa tapauksissa kyenneet viilittiimiiiin riittdvdsti huolen-
pitoa ja kiintymystd. Yksindisyyden tunteet olivat leskien keskuudessa
yleisid, mikd kuvastaa osaltaan emotionaalisen tuen vajetta.

5.2.4
Sosiaalinen tuki ja avun tarve

Henkinen tuki akuutin surun aikana

Emotionaalisen tuen kokemukseilista puolta mitattiin kysymzill2i leskeltd,
saiko hdn mielestddn riittdvdsti henkist[ tukea puolison kuoleman jiil-
keen. Naisleskistd 78 prosenttia ja miesleskistii 77 prosenttia piti saa-
maansa tukea riittdviinii. Miehistd 6 prosenttia ja naisista 3 prosenttia ei
osannut vastata henkisen tuen riittiivyyttii koskevaan kysymykseen.
Haastatteiuja tehtiiessii puolison kuolemasta oli kulunut kolmesta neijiiiin
vuotta, joten henkisen tuen tarvetta ei todenndkoisesti koettu eniiii liihei-
send asiana.

Leskeksi jiiiineistii henkiloistii l8 prosenttia olisi kaivannut enemmdn hen-
kistd tukea. Kun vield muutaman vuoden kuluttua akuutin suruvaiheen
jiilkeen noin viidesosa leskistd piti saamaansa tukea riittdmdttomdnd, on
emotionaalisen tuen puute leskeksi jii[dessii todellinen ongelma. Monella
aika lienee poistanut ikiivimmit, viilittomiiiin suruaikaan liittyv[t muis-
tot. Todenndkoisesti ne henkilot vastasivat kysymykseen myontdviisti, jot-
ka tuolloin kokivat tuen tarpeen kipeimmin.
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Henkisen tuen riittdmiittomiiksi kokeminen ei liittynyt erityisen voimak-
kaasti ikiiiin eikii idn mukaan varioivaan eldmdnvaiheeseen. Kaikkein
nuorimmat ja kaikkein vanhimmat lesket katsoivat tosin saaneensa muita
useammin riittiivisti tukea. Alle 40-vuotiaista ja toisaalta yli 74-vuotiaista
leskistd vain noin seitsemdsosa (15 o/o) piti tukea riittdmdttomdnd, kun
ndiden ikiiryhmien viiiiin sijoittuvista leskistd noin viidesosa oiisi kaivan-
nut enemmdn tukea. Vastaavasti laajenevassa perhevaiheessa leskeyty-
neistd vajaa viidesosa (16 %) ja jokseenkin yhtii suuri osuus tyhjiin pesiin

vaiheessa leskeksi jiiiineistzi henkiioistii (17 %) piti saamaansa tukea riit-
tdmdtttimdnzi. Stabiilin (19 o/o) sekd supistuvan perhevaiheen (20 %) les-

kistd noin viidesosa oiisi kaivannut enemmdn tukea.

Emotionaalisen tuen riittdmdttomyyden kokeminen liittyi jossain mddrin
iesken koulutukseen ja sosiaaliseen asemaan. Hyvdn koulutuksen saaneet
ja sosiaalisesti paremmassa asemassa olevat lesket tunsivat muita useam-
min saaneensa tukea riittdvdsti. Vastaavasti alempiin sosiaaliryhmiin
kuuluvat ja vdhemmdn koulutusta omaavat kokivat tuen muita useam-
min riittdmdttomdksi. Esimerkiksi perusasteen koulutuksen omaavista les-

kistd noin viidesosa (19 %) ja korkea-asteen koulutuksen saaneista vain
runsas kymmenesosa (13 %) piti saamaansa tukea liian vdhdisend. Am-
mattiaseman mukaan tarkastellen johtajista ja yiemmistd toimihenkiloistii
vain noin kymmenesosa (11 %) olisi kaivannut enemmdn tukea, kun am-
mattitaidottomista tyontekijoistii ldhes neljdsosa (24 o/o) piti tukea riittd-
mdttomdnl.

Kokemukset henkisen tuen riittlmdttomyydestd kietoutuivat kokemuksiin
sosiaalisten suhteiden epiityydyttiivyydestd yleensd. Hyvin yksinziisiksi it-
sens[ tuntevista leskistd noin joka kolmas (35 %) piti saamaansa tukea
riittdmittom[nd, kun ei-yksindisistii leskistd ainoastaan joka seitsemds
(14 o/o) kaipasi enemmdn henkistd tukea.

Samoin kokemukset siitii, ettei tapaa riittdvdsti muita ihmisid, liittyivat
kokemuksiin henkisen tuen riittiimdttomyydestii. Leskist[, jotka eivdt
mielestiin riittdvdn usein tavanneet muita ihmisiii, yli kolmannes (37 o/o)

piti henkistd tukea riittiimdttomdnd, kun taas tapaamisiaan riittiivind pi-
tdvistd leskistd vajaa seitsemdsosa (15 Yo) oli tiitii mielt5. Luvut osoitta-
vat henkistii tukea viilittyneen tyydyttdvissii liiheissuhteissa. Toisaalta
kyse on myos suhteiden laadusta sosiaalisessa verkostossa, silld riitteviksi
koetut tapaamisetkaan eivdt aina kyenneet antamaan tarvittavaa emotio-
naalista tukea.
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Kun leskeltii kysyttiin, keneltd olisi tarvinnut tukea, mainittiin useimmi-
ten omat lapset (3 o/o), sukulaiset (.4 Yo) ja ystdvdt (2 Yo) mahdollisina
tuen ldhtein5. Aikuisviiestoe koskevan elinoiotutkimuksen mukaan ndmd
Iiiheisryhmiit ovatkin ylivoimaisesti tdrkeimpid tuen lehteite leskillti (Sauii
ym. I989, 158-159).

Myos seurakunnalta, Izizikdriltii tai muulta asiantuntijalta tai viranomai-
seita, kuten mielenterveystoimistosta olisi kaivattu enemmzin henkistd
apua. Jonkin ulkopuolisen henkilon tai viranomaisen mainitsi toivottuna
avun ldhteend 3 prosenttia leskistd. Osa ieskistd (6oh) ei osannut yksiloi-
dzi henkiloii tai tahoa, jolta oiisi toivonut enemmdn tukea.

Kuolemantapaukseen liittyvl informatiivinen ja muu tuki

Sosiaalista tukea ja huolenpitoa vdlittly myos informatiivisessa ja aineelli-
sessa tai toiminnallisessa avussa. Apua saatetaan tarvita sekd leskeksi
jddmiseen liittyvien kdytdnnon asioiden hoidossa ettd jokapdivdisissd ko-
dinhoidon askareissa.

I(uoiemaan liittyvien kdytdnnon jzirjestelyjen ja virallisten selvitysten hoi
taminen poikkeaa normaalista arkieldmdstii. Tzilloin tarvitaankin usein
ulkopuolista ammattitietoa ja ldheisten henkiloiden kdytdnnon apua.
Leskeltd tiedusteltiin, saiko hdn lziheisiitd tai muilta henkiloiltii apua hau-
tajaisjiirjestelyjen, perunkirjoituksen, eldkkeen hakemisen ym. asioiden
hoitamisessa ja jos, niin keneltd sai apua ja olisiko tarvinnut enemmdn tu-
kea (taulukko 43).

Valtaosa leskistd o1i saanut apua hautajaisjiirjesteiyisszi ja perunkirjoituk-
sessa, kun sitd vastoin muissa kuoiemantapaukseen liittyvissd asioissa
apua oli saatu - ja myos tarvittu - harvemmin. Ensiksi mainitut asiat
koskivat kaikkia leskid, kun taas leskeyden takia eldkkeen hakeminen ja
kuolinpesdn jakaminen tuli kyseeseen vain osalla leskid.

Noin kaksi leskeii kolmesta oli saanut apua hautajaisiin liittyvissa asiois-
sa. Avun antajaksi ilmoitettiin haastatteiussa vain yksi henkilo tai taho,
jonka leski katsoi tdrkeimmdksi mainita. Pddasiallisena avun ldhteend oli-
vat l[heiset henkilot (55 o/o) ja harvemmin ulkopuoliset tahot (ll %).
Noin joka kolmas leski (36 %) ilmoitti saaneensa apua omilta lapsiltaan,
verraten moni (16 %) muilta sukulaisiltaan ja harva (3 %) ystdvilt[[n tai
naapureiltaan. Ulkopuolisena avun ldhteend mainittiin yleisimmin hau-
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taustoimistot tai muu palkattu apu (6 %) ja toiseksi yleisimmin seurakun-
ta (2 %). Jotkut olivat saaneet apua vainajan tyonantajalta (l o/o), joilta-
kin yhdistyksiltii (lo/o) tai muilta ulkopuolisolta tahoilta (l%).

Joka kymmenes leski piti saamaansa apua hautajaisiin iiittyvissd jdrjeste-
lyissii riittiimzittomdnzi. Naisleskistd hieman useampi kuin miesleskistii oli-
si kaivannut enemmdn tukea.

Taulukko 43. Saatu apu ja avun tarve erdissd puolison kuolemaan liit-
tyvissI kAytdnnon asioissa

Apua saaneidenleskien osuus
Enemtarvlesk

man apua
inneiden
ien osuus

I1
6
5

2

3

7
4
3

t

Naislesket
Hautajaisjdrjestelyt
Perunkirjoitus
ElSkkeen hakeminen I )
KuolinpesAnjakaminen 2)
Nimenmuutokset rekis-
tereihin, lehtien
tilauksiin yms. 3)
Mieslesket
HautajaisjdrjestelytPerunkirjoitus
ElSkkeen hakeminen 1 )
KuolinpesHnjakaminen 2)
Nimenmuutokset nekis-
tereihin, lehtien
tilauksiin yins. 5)

69
76
45
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11

I3
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76
I4
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,.} \

3)

Prosenttiluvut
naisleskistd 87
Prosenttiluvut
ainoastaan 2l
Prosenttiluvutja miesleskistd

on laskettu kaikista leskistii. Elzikettii ilmoitti hakeneensa
Drosenttia ia miesleskistd 44 orosenlli2 1ts.
rin laskettu'kaikista leskistd. Kuolinpesd oli iaettu
orosentiila naisleskistd ia 22 orosentilla miesleskistd.
bn laskettu kaikista leskistd. Naisleskistd 68 prosenttia.
49 prosenttia iimoitti hoitaneensa tzimdntyyppisid asioita

Perunkirjoitukseen saatu apu oli hautajaisjiirjestelyihin saatua apua ylei-
sempdd, koime lesked neljdstd ilmoitti saaneensa apua. Avun antajana oli
noin puolella leskistd (51 o/o) asiantuntijaksi katsottava henkil6. Niiihin
kuuluvat tuomarit ja asianajajat (15 o/o), nimismiehet (9 %) ja pankinjoh-
tajat (15 %), jotka varsinkin pienemmilld paikkakunnilla toimivat usein
perunkirjoittajina. Myos oikeusaputoimisto (6 o/o), tilitoimisto tai kirjan-
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piteje (l 7o), virallinen kaupan vahvistaja (l %) tai muu asiantuntija
(4oh) on luettu tiihiin ryhmiiiin. Muilta uikopuolisilta henkiloilte tai ta-
hoilta saatu apu oli harvinaista (4 '/o). Noin joka viides leski oli saanut
apua ldheisiltd, omilta lapsilta (10 o/o), sukulaisilta (5 '/o) ja ystiiviltii
(4 %).

Vain vdhdinen osa (6 %) leskistd olisi kaivannut enemmdn apua perun-
kirjoitukseen liittyvissd kysymyksissd.

Vanhan perhe-elAkeiain mukaan piiiis?iiintoisesti vain naisleskiild oli oi
keus ieskengiflld(gs5sgn 116. Perhe-ellkettd joutuivat vanhan lain voimas-
sa ollessa hakemaan luonnollisesti ne mieslesket, joilla oli lapseneldkkee-
seen oikeutettuja alaikdisid lapsia. Tutkimuksen miesleskistd 13 prosentil-
la oli vaimon kuoilessa alle l8-vuotiaita lapsia. Kuitenkin ldhes puolet
miesleskistA (44Yo) vastasi eldkkeen hakemista koskevaan kysymykseen.
Koska leskeneldkkeeseen oikeutettuja miehid oli vanhan lain voimassa ol-
lessa vdhdn, osa miesleskistd lienee vastannut eldkkeen hakemista koske-
vaan kysymykseen ymmdrtden sen koskevan myos omaeldkkeen hakemis-
ta.

Naisleskien vastaukset kuvaavat suoremmin leskeydestd johtuvaa avun
tarvetta eldkkeen hakemisessa. Kaikista ieskeksi jiiiineistii naisista vajaa
puolet (45 Yo) oli saanut apua eliikkeen hakemisessa. Eliikettd ilmoitti ha-
keneensa 87 prosenttia naisista, joten apua saaneita oli noin puolet eld-
kettd hakeneista. Useimmiten apua oli haettu oikeasta paikasta, sillii liih-
teend oli mainittu Kansaneldkelaitos (15 %), vainajan tyopaikka (6 o/o),

eldkelaitos (3 o/o), pankki (3 %) tai jokin viranomainen (2 o/o). Apu oli ol-
lut suurimmaila osaila riittdvdd, silld ainoastaan joka kahdeskymmenes
naisleski piti sitii riitt[mdttomdnd.

Puolison kuolema ei vIlttdmdttd merkinnyt kuolinpesAn jakamista. Ky-
seessd saattoi olla nuori leski, jolla oli alaikiiisid lapsia, tai pesiin osak-
kaat, leski ja aikuiset lapset eivdt halunneet jakaa pesdd. Kuolinpesi voi
olla my6s varaton. Ainoastaan noin joka viidennessii kuoiintapauksessa
( 2l %) pesd oli jaettu kolmen - neljdn vuoden aikana puolison kuole-
masta.

Niistii leskistd, joilla kuolinpesd oli jaettu, noin joka kolmas oli selvinnyt
ilman muiden apua. Kaikista leskistd osuus oli 8 prosenttia. Avun tarvet-
ta ei toisaalta liiemmin ollut. Yleisimmin apua oli saatu asiantuntijoiksi
katsotuilta henkiltliltii (8 %), joihin luettiin tuomarit tai asianajajat
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(4 o/o), pankinjohta jat (3 %) ja nimismiehet tai poliisit (l %). Muilta ui-
kopuolisilta henkiloiltei tai tahoilta oli saanut tukea vain vdhdinen osa les-
kistii (2 %). Pienelki osalla leskil (3 %) lziheiset henkilot auttoivat kuoiin-
pesiin jakamiseen liittyvissd asioissa.

Omaisen kuolemasta aiheutuu erilaisia virallisia ja epzivirallisia seivittely-
jd, jotka liittyviit vainajan henkiltrkohtaisten pankki- ym. asioiden hoita-
miseen ja erilaisissa rekistereissd olevien tietojen ajankohtaistamiseen. Td-
mdntyyppisten tehtdvien mddrd todenndkoisesti vaihteli eri tekijdiden, ku-
ten puoiison tyo- 1a vapaa-alkaan liittyneen toiminnan laajuuden mu-
kaan. Neite asioita katsoi hoitaneensa 68 prosenttia naisleskistl ja
49 prosenttia miesleskistd. Yleensd ne oli tehty ilman liheisten tai ulko-
puolisten tukea, sillii kaikista naisleskistd 1t prosenttia ja miesieskistd
vain 1 prosenttia katsoi saaneensa apua. Mainittavasti ei oilut avun tar-
vettakaan. Vain pari prosenttia leskistd olisi kaivannut ndissd asioissa
enemmdn tukea. Lesket, jotka ilmoittivat saaneensa apua, saivat sitzi mil-
tei aina liiheisiltri (7 o/o) eli omilta lapsilta, sukuiaisilta ja ystdviltzi lasten
ollessa tdrkeimpdnd tuen ldhteend (6 o/o).

Kun leskiltl tiedusteltiin, oiiko muita vaikeuksia kdytrinnon jdrjestelyissd,
naisleskistd l2 prosenttia ja miesleskistii 9 prosenttia ilmoitti myos jonkin
muun kuin edelld mainitun kdytdnnon hankaluuden. Vastausten hajonta
oii suuri. Yieisimmin mainittiin taloudelliset vaikeudet (3 o/o). Vaikeuksia
oli ollut myos asioimisessa esimerkiksi pankeissa ja virastoissa, asumises-
sa, kodinhoidon jlirjestzimisessd, ansiotyon tai yritystoiminnan hoitamises-
sa. Joillakin oli ollut vaikeaa sairauden takia tai siitd syystd, ette puoliso
oli aikaisemmin hoitanut keytannon asiat. Jotkut lesket eivdt puolison
kuoitua kyenneet lainkaan hoitamaan asioitaan.

Informatiivinen tuki ja muu puolison kuolemasta johtuviin jerjestelyihin
saatu apu oli pddasiassa ollut riittiiviil. Niiden leskien osuus, jotka vdhin-
tddn yhdessii taulukossa 43 mainitussa asiassa olisivat kaivanneet enem-
mdn apua, jzii l2 prosenttiin. Naisleskistd hieman useampi (13 %) kuin
miesleskistd (10 %) olisi tarvinnut enemmdn tukea. Vertailun tekeminen
on kuitenkin ongelmaliista, siild esimerkiksi eldkkeen hakeminen tuli ky-
seeseen l[hes aina naisleskilld, mutta verraten harvoin miesleskilki.

Kun ndissd kdytdnnon asioissa apua ja tukea enemmdn tarvinneiden les-
kien osuutta verrataan henkisen tuen riittdmzittomiiksi kokeneiden osuu-
teen niihdiiiin, ettd tuen tarve kdytdnnon kysymyksissd koettiin vdhdisem-
miiksi. Noin viidesosa leskeksi jddneistd piti henkistd tukea riittemiitto-
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mdnd, kun taas kuolemantapaukseen liittyvissii k[ytdnnon asioissa vain
joka kymmenes oiisi kaivannut enemm[n apua.

Instrumentaalinen, toiminnallinen apu

Leskitutkimuksissa on kiinnitetty huomiota siihen, ette puolison kuoltua
erityisesti vanhemmille henkiloille saattaa tuottaa hankaluuksia totuttau-
tua tekemedn niitd toitd, joita puoliso perheessd teki (esim. Bowling &
Cartwright 1982, 80). Sopeutumisen on arveltu oievan erityisen hankalaa
iiikkziille miehille sen takia, ette taloustyot olivat perheessd pddasiassa
vaimon vastuuila. Haastattelussa tiedusteltiin, miten kotityot oli jaettu
perheessd ennen puolison kuolemaa ja kuka kotityot suoritti nykyisin.

Kotitoiden jakamiseen liittyvid piirteitd lesken sukupuolen, idn ja koulu-
tuksen mukaan on tarkasteltu seikkaperdisesti Raili Hyrkkuisen (1992,

130-144) samaan tutkimusaineistoon pohjautuvassa tutkimuksessa. Tu-
Iosten mukaan miehilld ja naisilla oli jossain mddrin eridvid klisityksiii sii-
td, kuka pddasiassa hoiti erityyppiset jokapdivdiseen eldmiseen ja kodin-
hoitoon kuuiuvat askareet. Miesleskien vastauksissa heiddn osallistumi-
sensa kotitoihin oli yleisempdd, kuin mitd naisleskien vastausten perus-
teeila saattoi pdiitellzi heidiin miestensd osallistuneen. Vaikka mies- ja
naislesket kuuluivat tosiasiassa eri perheisiin, samoihin ikiiluokkiin kuulu-
villa puolisoilla perheroolit tuskin erosivat merkittdvdsti toisistaan. Vas-
taajan taipumus ilmoittaa oma osuutensa todellista suuremmaksi on ha-
vaittu my<is muissa kotitoiden tekemistd koskevissa tutkimuksissa (Haa-
vio-Mannila 1980, 193).

Naisleskistd valtaosa katsoi hoitaneensa erilaiset kotityot, ruokaostokset,
ruuanlaiton, astiainpesun, siivouksen, pyykinpesun, lastenhoidon ja kor-
jaukset pddasiassa itse ilman puolison apua. Erilaisia kodin korjaustoite
ja kaupassakdyntejzi lukuun ottamatta miesiesket varsin harvoin yksin
vastasivat kotitoistd. Jos mies osallistui kotitoihin, ne ilmoitettiin tehdyn
yhdessd.

Lesken idn mukaan kotitoiden jakautumisessa oii havaittavissa pienid
eroja. Nuorten leskien perheissd miesten osallistuminen kotitoihin oli vd-
hdn yleisempdii kuin iiikk2iiden keskuudessa. Tiim2i on todettu myos
muissa puolisoiden tyonjakoa selvittdvissl tutkimuksissa (Haavio-Manni-
la 1980, 192). Piiiisiiiintoisesti tyossl kdyneiden naisten miehet osallistui-
vat kotitoihin enemmdn kuin kotityotd tehneiden naisten puolisot. Kou-
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lutustason vaikutus tasa-arvoisempaan kotitoiden jakautumiseen ndkyi
selvimmin vaimon, mutta ei niinkiiin miehen oman koulutuksen kautta.
Paremman koulutuksen saaneiden vaimojen miehet osailistuivat kotitoihin
aktiivisemmin verrattuna heikommin koulutettujen vaimojen miehiin
(Hyrkkiinen 1992, 139).

Leskeyteen sopeutumisen ja sosiaalisen tuen yhteyksien tarkastelussa ei
ole niinkddn ratkaisevaa se, kuinka tehtdvdt jakautuivat ennen puolison
kuoiemaa, kuin se, kuka hoiti edesmenneen puolison elinaikanaan teke-
mzit tyot perheessd. Keskeistd on selvittad, suoriutuiko leski kaikista koti-
toistd, saiko hdn apua ldheisiltd tai ulkopuolisilta henkiloiltS, kuinka
yleistd avun saaminen oli ja keneltd leski sai apua. Taulukosta 44 ndh-
dddn toiminnallisen avun saaminen eri ik2iisillii nais- ja miesleskilld.

Valtaosa naisista teki kotityot leskeksi jddtydiinkin itse. Apua oii saatu ld-
hinnd perinteisiin miesten toihin, kodin korjaus- ja ulkotoihin. Ldhes
joka toinen ieskinainen oli saanut apua mainitunlaisissa tehtdvissd. Jon-
kin verran naisia oli autettu myos siivouksessa, kaupassakdynneissd ja
pyykinpesussa. Naisten saama apu lisddntyi vain vdhdn idn mukana.
Vasta 75-vuotiaiden ja sitzi vanhempien naisleskien keskuudessa apua
saaneiden osuudet olivat selvdsti suuremmat kuin nuoremmilla leskilld,
mutta tzilloinkin apua saaneiden henkiloiden osuudet jziivzit kodin kor-
jaus- yms. toitd lukuun ottamatta alle puoieen ikdluokan naisista.

Leskeksi jiiiineillii miehillZi avun saaminen kotitoissd oli merkittdvdsti ylei-
sempdd kuin naisilla. Tdsti huolimatta suurin osa myos miehistd teki
oman iimoituksensa mukaan kotityot itse, sil1A apua saaneiden miesten
osuudet jiiiviit siivouksessa ja pyykinpesussa saatua apua lukuun otta-
matta noin kolmasosaan kaikista miehistd.

Bowlingin ja Cartwrightin (1982, 82) tutkimus osoitti, ettd miesleskilld
erityyppisiin kotitoihin ryhtyminen oli paljon tavallisempaa kuin naisles-
killd iuonnollisesti siitd syystd, ette miesten rooli taloustoissd oli vaimon
eldessii vdhdinen. Vastaavasti ne tyot, joita naislesket miehen kuoltua
ryhtyivdt hoitamaan, olivat tyypillisid miesten toite, puutarha- ja muita
ulkotoitzi. Kun tarkasteltiin tehtevien siirtymistd. edesmenneeltd puolisolta
leskelle tdssd tutkimuksessa havaittiin, ettd noin joka neljiis leskeksi jrizi-
nyt mies hoiti nykyisin kaupassa kdymisen (25 o/o), siivouksen Qa %) ja
pyykinpesun (28 o/o), jotka vaimo ennen teki ndissd perheissd, ja kaksi
miesleskeit viidestd (41 Yo) laittoi ruuan, josta vaimo ennen huolehti.
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Taulukko 44. Avun saaminen erilaisissa arkipdivdn askareissa lesken
idn mukaan

saaneiden
mu kaa n

qo-49

leskien osuus lesken

39

Naislesket:
Kaupassa kHynt i
RuuanlaittoAstiainpesu
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Korjaukset asun-
nossa r pi hatytit
yms. 49 q9 q6 54 48
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I t Lastenhoitoaoua saaneiden osuudet on laskettu kunkin ikdryhmdn' kaikista leskittii. vaikka kysymys koski vain niitd ieskid, joilla oli
alle l2-vuotiaita laPsia tt7. -

Teht[vien siirtyminen edesmenneltd puoiisolta leskelle ei sitd vastoin ollut
yieistd naisilla, siilii he suorittivat pddosan kotitoistii jo ennen miehen
kuolemaa. Kaupassa kiiynti oli tosin kymmenesosalla naisleskien perheis-

td kuulunut ennen miehen tehteviin, jonka leski nyt hoiti. Muissa koti-
toissd, ruuanlaitossa, siivouksessa ja pyykinpesussa tehtdvien siirtymistd
puolisolta leskelle oli tapahtunut vain noin yhdeliii naisleskelld sadasta.

Taulukosta 45 nzihd2iiin, kuinka yleisesti eri ikdiset mieslesket hoitivat
vaimon aikaisemmin tekemil kotitdite perheessi. Kotittliden siirtyminen
vaimolta miehelle oli yleisintd 50-64-vuotiailla leskillii. Alle 50-vuotiaista
leskimiehistd huomattava osa oli uudelleen aviossa tai asui avoliitossa
(vrt. taulukko 40). Niiissii perheissd vanhan roolijaon mukaan uusi avio-
tai avovaimo teki kotityot suurimmalta osalta. Uudessa avioliitossa ole-
vista alle 50-vuotiaista miehistd esimerkiksi vain 12 prosenttia hoiti sii-
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vouksen, kun leskind pysyneistd samanikiiisistd miehistd 65 prosenttia sii-
vosi itse.

Vanhimpaan ikiiryhmiidn kuuluvat miehet eivdt ryhtyneet kotitoihin yhtii
yleisesti kuin 50-64-vuotiaat miehet. Yhteelte eldkeikdiset ja toisaaita
kaikkein nuorimmat miehet saivat apua kotitoissd muita yleisemmin. Ero-
na oli se, ettd vanhimmilla miehilld avun antajina olivat useimmiten omat
lapset ja kodinhoitajat tai kotiavustajat uusien puolisoiden osuuden jdd-
dessd vdhdiseksi toisin kuin nuorimmilla miehillzi (liitetaulukko 18).

Taulukko 45. Miesten kotitbiden tekeminen vaimon kuoleman jiilkeen
lesken idn mukaan

Niiden miesleskien osuusvaimo ennen kuolemaansatytjt ja jotka leskeksi j
tekivSt itse kyseiset ko

Lesken ik5 v. L98q
49

o1
i
ya
yo

65-

den
ko.
5n
t

tJtek
5ii ttit

50-64

Kaupassa kHyntiRuuanlaitto
Siivous
Pyykinpesu

25
24
15
2T

29
46
5I
36

2q
42
22
26

Erot eri ikiiryhmiin kuuluvien miesleskien kotitoiden tekemisessa ndkyvzit
kddnteisesti myos taulukosta 44, sillii yleisimmin apua kotitoissri saivat
toisaalta nuorimmat ja toisaalta iiikkiiimmiit miehet. Naisleskilld sitd vas-
toin avun saaminen liittyi suoraviivaisemmin ikziiin.

Kun tarkasteitiin avun saamista miehillii ja naisilla sen mukaan, kuinka
monessa asiassa leski oli saanut muilta apua, ero sukupuolten vfiiillfi oli
selvii. Odotetusti mieslesket saivat apua useammissa taloustoissd naisles-
kiin verrattuna. Erityyppisen avun saaminen korreloi selvdsti lesken suku-
puolen kanssa (r:-.29). Se, ettd mieslesket olivat naisleskiii jonkin verran
iiikkiiiimpizi, ei vaikuttanut yhteyteen, silld korrelaatio pysyi iiin vakioimi-
sesta huolimatta likimain samana (r:-.28).

Luonnollisesti terveydeltddn huonommassa kunnossa olevat lesket saivat
erilaista apua taloustoissd yleisemmin kuin paremman terveyden omaavat
henkilot. Korrelaatio haittaavan sairastavuuden ja avun saamisen vdlilld
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oli selvd (r:.16). Kun sekl avun saamiseen ette terveyteen liittyviit teki-
jiit eli lesken sukupuoli ja ikii vakioitiin, yhteys sriilyi (r:.13) joskin hie-
man heikompana.

Avun saaminen vaihteli niin ikiiiin lesken ammattiaseman mukaan
(r:-.19). Enemmfin toiminnallista tukea saivat ylempiin kuin alempiin
sosiaaliryhmiin kuuluvat lesket. Lesken sukupuoli, ikii ja terveydentila
vaikuttivat tdhdn suhteeseen vain vdhdn, sillii nziiden tekijoiden vakioimi-
sen jdlkeenkin yhteys ammattiaseman ja avun saamisen vdlilld pysyi ldhes
samana (r:-.17).

Sekd nais- ettd mieslesket saivat yleisimmin apua omilta lapsilta (tauluk-
ko 46). Tosin lasten antama apu kotitoissd oli naisleskillii vzihiiisempdd
miesleskiin verrattuna. Varsinkin siivous ja pyykinpesu jdivdt miesieskilld
usein lasten huoleksi. Noin joka viidennen mieslesken taloudessa lapset
hoitivat ndmd tyot, kun taas naisleskistd vain vajaa kymmenesosa oli tur-
vautunut ndissd asioissa lasten apuun. Vastaavasti naiset saivat miehizi
useammin lasten apua erilaisissa kodin korjaus- ym. perinteisissd miesten
tehtevisse.

Merkitteve ero mies- ja naisleskien vzilillii o1i myos siind, ettd miehillzi toi-
seksi yleisimmin avun antajana oli uusi puoliso tai avovaimo. Naisleskilld
uusien kumppanien osuus kotitoiden tekemisessd jdi luonnollisesti vdhtii-
seksi paitsi siitd syystd, ettd vaimo perinteisen roolijaon mukaan teki
enimmdn osan kotitoistd, myos siitd syystd, ettd uusia avio- tai avopuo-
Iisoita oli leskeksi jziiineillii naisilla suhteellisesti harvemmin kuin miehiil2i.
Roolijakoon viittaa tdssd se, ettd korjaus-, uiko- ym. tyypillisissd miesten
toissd naisleskien uusien puolisoiden tyopanos ndkyi hieman enemmdn
kuin muissa kotitoissa.

Kodinhoitajat ja kotiavustajat olivat lasten ja puolisoiden jdlkeen suurin
yksittdinen ryhmd kotiavun antajana. Kotiavustajien tyopanos ndkyi eri-
tyisesti siivouksessa. Heiltii saatu siivousapu oli miesleskilld llhes kaksi
kertaa yleisempdd kuin naisleskillii. Niiyttdi siitd, ettd leskeksi jddneet
miehet hakevat ja saavat naisia yleisemmin apua taloustoissd paitsi omai-
silta ja liiheisiltii myos ulkopuolista ja osaksi maksua vastaan. Sukupuol-
ten tuloerojen perusteella miesleskiilii olikin paremmat edellytykset ostaa
palveluja kuin naisleskillii (vrt. luku 5.1.3).
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Taulukko 46. Niiden leskien osuus, jotka saivat apua kotitoissd, lesken
sukupuolen ja avun antajan mukaan

Avun antajana:
Lapset Muuthenki l iitMuut Kodin- Uusi Ystdviit,/suku-. hoitaja/ avio-/ tuttavatIaLset kotra- avopuo-vustaia fiso./ ./ ./ ./
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Hyvin liihelle kodinhoitajien ja kotiavustajien lukuja avun antajina sijoit-
tuivat myos muut sukulaiset. Tutkimuksessa ei tarkemmin selvitetty su-
kulaissuhdetta leskeen. Liitetaulukosta l8 nlhddin, ettd siivousapua
muilta sukulaisilta saivat useimmiten izikktiimmiit lesket. Avun antajina
voivat olla esimerkiksi lasten puolisot, minidt, lasteniapset jne. Muut su-
kulaiset auttoivat suhteellisen usein myos nuoria miesleskid.

Ystdvien ja tuttavien antamaa apua kotitoissd ei juuri esiintynyt. Lopa-
tan (1979,92-93) mukaan ystavien merkitys toiminnallisen avun antajina
on yleensekin vdhdinen, mutta emotionaalisen tuen l6hteend sosiaalisessa
kanssakdymisessd merkittdvd.

Muilta tarkemmin yksiloimiittomiltii henkiltiiltd saatu apu koostuu osaksi
vastauksista, joissa on ilmoitettu apua saadun, mutta tieto henkilostd
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puuttuu. Toinen yhtendinen ryhmii tdssd luokassa ovat eri alojen ammat-
ti-ihmiset, korjausmiehet, siivoojat jne.

Puolison aikaisemmin suorittamien toiden tekeminen on voinut korvautua
osaksi erilaisilla ostopalveluiila. Haastattelussa tiedusteitiin, joutuiko leski
nykyisin ostamaan sellaisia taloudenhoitoon kuuluvia palveluja, jotka
puoliso aikaisemmin suoritti. Esimerkkeind mainittiin siivous, vaatteiden
pesu, ruuan valmistus ja lasten pziivzihoito.

Yajaa viidesosa leskistd {17 o/o) iimoitti ostaneensa mainitunlaisia palvelu-
ja. Mieslesket turvautuivat ostopalveluihin (26 o/o) naisleskid (15 %) yiei-
semmin. Palvelujen ostaminen ei vaihdellut voimakkaasti idn mukaan.
Ostopalveluihin turvautuminen oli muita ikiiryhmiii merkittdvdsti ylei-
sempdd vasta 75 ikdvuoden jiilkeen. Kun aile 4O-vuotiaista leskistzi liki-
main joka kahdeksas (13 %) ilmoitti ostaneensa mainittuja paiveluja,
65 - 14 -vuotiaista leskistd joka kuudes (16 o/o) ja ttitii iiikkiizimmistii yli
neljdsosa (29 o/o) vastasi kysymykseen myontavdsti.

Ostopalveluina mainittiin yleisimmin siivous (7 o/o), kodinhoitajan tai ko-
tiavustajan palvelut (4 oh), pesulapaivelut (3 %), ateriapalvelut (2 o/o),

erilaiset ulkotyot, kuten lumi- ja puutarhatyot (2 %) sekd remontti- ja
korjaustyot (3 %).

Sosiaalisia suhteita ja sosiaalista tukea koskeva tarkastelu osoitti mielen-
kiintoisen eron leskeksi jiiiineiden naisten ja miesten vzilill2i. Naisleskilld
kontaktit muun muassa omiin lapsiin olivat selvdsti tiiviimmdt kuin mies-
leskilld, kun taas miehet saivat toiminnallista apua sekd omilta lapsiita
etta muiita liiheisiltii naisia yleisemmin, Tiimii ei johtunut yksinomaan sii-
td, ettd leskeksi jddneet miehet elivdt naisia useammin uudessa parisuh-
teessa, sillii myos omilta lapsilta saatu kdytdnnon tuki oli miehillii ylei-
sempdd. Lapset kantoivat huoita enemmdnkin isdnsd kuin ditinsl selviy-
tymisestd kotitdissd. Jos tiiviit kontaktit heijastavat vdlittdmistd ja kiinty-
mysta tunnetasolla, voidaan kenties sanoa, ette eidit saivat lapsiltaan
enemmdn ekspressiivistii ja isiit instrumentaalista tukea leskeksi jiiiitydzin.
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5.3
Terveydentila

Henkiloiden terveydentiiasta muodostuva kuva riippuu siitd, milld mene-
teimillii terveyttd tai sairastavuutta mitataan ja toisaalta minkdiaiseen
terveyden kdsitykseen tutkimus perustuu. Haastattelemalla saadaan tie-
toa henkiloiden terveydentilasta ja sairauksista yleensd vdhemmdn kuin
kliinisiilii tutkimuksilla. Haastattelujen etuna on puolestaan se, ettd sub-
jektiiviset kokemukset pitkdaikaisisra sairauksista ja niiden haitoista anta-
vat tietoa henkiioiden terveydestd myris sosiaalisena tilana. Kliinisill2i tut-
kimuksilla ei vdlttdmdttzt kyetzi valottamaan sairauksien sosiaalisia vaiku-
luksia.

Henkiioiltzi itselteen saatua tietoa sairauksista ja erilaisista oireista sa-
moin kuin omaa arviota terveydentilasta voidaan tietojen subjektiivisesta
luonteesta huolimatta pitdd luotettavina terveydentilan osoittimina (vrt.
LaRue ym. 1979, 690; Segovia ym. 1989. 761, 766; Jylhii ym. 1986, 710;
Takala 1984, 151). Oman terveysarvion ennustevaiidius on niin ikddn
osoittautunut hyvziksi (esim. Kaplan & Camacho 1983, 292; Anttila 1989,
1 6s).

Terveyttd voidaan tarkastella positiivisen tai negatiivisen terveyden mdd-
rittelyn ndkokulmasta. Positiiviseen terveyden kdsitykseen perustuvissa
tutkimuksissa terveyden kdsite on laajentunut kattamaan monia hyvin-
vointiin kuuluvia asioita, kuten yksiion sosiaalisia suhteita kuvaavia osoit-
timia. Sosiaaiisen verkoston koon ja tapaamisten mddrdn, sosiaalisen tuen
ja muun avun tarpeen tarkastelun katsotaan tdssd kuuluvan hyvinvoinnin
osadimensiolle, joka on yhteydessd terveydentilaan, mutta ei kuulu siihen.
Terveydentila luonnollisesti vaikuttaa sosiaaiisten siteiden sdilymiseen ja
tuen tarpeisiin. Vastaavasti sosiaalisen kanssakiiymisen ja saadun tuen
oletetaan suojaavan terveyttd.

Liihtokohtana tdssd tutkimuksessa on terveyden negatiivinen mddritteiy.
Terveyttd tarkasteilaan sairauksien, vaivojen ja niistii aiheutuvien sosiaa-
listen haittojen sekd toimintakyvyn rajoitusten kannalta. Pddmielenkiinto
ei siten ole yksittdisten tautien esiintyvyyden selvittdmisessd, vaan leskeksi
jii2ineiden yleisen terveydentilan kuvaamisessa ja sen selvittdmisessd,
eroaako se muiden vdestoryhmien terveydentilasta ja miten leskien tervey-
dentila vaihtelee demografisten ja sosioekonomisten tekijoiden mukaan.

9 433895V
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Tarkastelua varten tarvittiin helppokiiyttoinen ja erottelukyyyltdin teho-
kas terveydentilan mittari. Mittari rakennettiin kahden kysymyksen pe-

rusteella. Ensiksikin haastateltavilta kysyttiin "onko Teillii jokin vika tai
vamma, joka vdhentiiii tyo- tai toimintakykydnne, tai jokin pitkdaikainen
sairaus?". Kysymys on esitetty samassa muodossa Mini-Suomi-tutkimuk-
sessa, joten haastatteluvastaukset ovat telte osin vertailukelpoisia (Aro-
maa ym. 1989, 216, 723). Yastausten perusteella saatiin dikotomia, joka
erottelee lesket kahteen ryhmddn: henkiloihin, joilla on jokin toimintaky-
kye alentava vaiva tai pitkiiaikaissairaus ja henkiloihin, joilla ei tdllaisia
vaivoja tai sairauksia esiinny.

Pelkkii pitkdaikaissairauden tai vian tai vamman olemassaolo ei yksin-
omaan kdytettynd ole erityisen tehokas terveydentilan osoitin. Mukaan
tulee vakavia sairauksia, mutta myos tiloja, joista ei aiheudu jokapdivdi-
seile eldmiselle mainittavaa haittaa. Vakiintuneen kdytdnnon mukaan
kohdistetaan jatkossa pddhuomio haittaaviin pitkdaikaissairauksiin (vrt.
Lahelma l99la, l6).

Toisena mittarin osiona kdytettiin kysymystd, jossa tiedusteltiin, mite
haittaa sairaudesta tai vammasta on nykyisessd ammatissa tai tyotehtd-
vissd (vrt. Aromaa ym. 1989, 724). Tyotehteviin luettiin myos kotityot.
Kysymyksen avulla voitiin erotella ne henkiiot, joilla esiintyi joko pitkdai-
kaisia sairauksia tai toimintakykyd heikentdvid vaivoja, kahteen katego-
riaan: niihin, joilla oli sairaudestaan tai vaivastaan haittaa ja niihin, joil-
la ei ollut mitddn haittaa. Sairauden haittaavuus on muun muassa useissa

sosiaalilddketieteeilisissa ja gerontologisissa tutkimuksis52 118 kflytgtty kri-
teeri, josta on saatu paljon kokemusta.

Haittaavuuden vaatimus rajaa sairauksien piirid niihin tiloihin, joilla on
vaikutusta yksilon arkieldmdile, ja samalla laajentaa sairauden tulkintaa
sosiaalisen toimintakpyn suuntaan. Tiillaista sairauskdsitette Eero La-
helma (1991b, 31) Blaxteriin viitaten kutsuu funktionaaiiseksi. Kysymys
on sairauden toiminnaliisista seuraamuksista. Sairauden lddketieteeilisen
vakavuuden lisiiksi haittaavuuteen vaikuttavat yksilon ulkoiset olosuh-
teet, jotka vaihtelevat tyovoimaan kuulumisen, ammattiaseman ynnd
muiden tekijoiden mukaan. Jossakin tytitehtdvdssd mddrdtty sairaus tai
vamma voi olla tyokyvyttomyyden aiheuttajana, kun taas jossakin toises-
sa tehtdvdssd se ei aiheuta ongelmia lainkaan.
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Tyontekoa ja arkieliimiiii haittaavaa pitkiiaikaissairastavuutta, jota tar-
kastellaan luvussa 5.3.3, kiytetddn jatkoanalyyseissd leskien terveydenti-
lan osoittimena.

5.3.1
Pitkiaikaissairastavuus

Taulukossa 47 on verrattu pitkdaikaissairauksia ilmoittaneiden leskien
osuuksia vastaaviin vdestoosuuksiin. Vertailutiedot ovat Mini-Suomi-tut-
kimuksesta, jonka perusjoukkona on Suomen 30 vuotta tziyttzinyt vdesto
vuonna 1978. Tutkimuksen aineiston keruu, haastatteiut ja kliiniset tutki
mukset ajoittuivat kyseisestd vuodesta aina vuoteen l98l saakka (Aro-
maa ym. 1989, 39, 47). Vertailuvdestona taulukossa on laitoshoidon ul-
kopuolinen vdesto.

Pitkeaikaissairauden ilmoittaneiden leskien osuudet kasvavat voimak-
kaasti idn mukana aina eidkeikddn saakka. Kun alle 4S-vuotiaista leskistd
vajaalla viidesosalla on pitkdaikaisia sairauksia, eldkeikdisten leskien kes-
kuudessa vastaavat osuudet ovat noin neljd viidesosaa.

Vdestoon verrattuna lesket ilmoittivat pitkeaikaissairauksia selvdsti har-
vemmin. Huomio kiinnittyy siihen, ettd erot ovat suuret nuorimmissa ikd-
Iuokissa ja pieneneviit iiin mukana. Mahdollisesti ekikeikziiset lesket ovat
tunnollisemmin ilmoittaneet sairautensa ja vaivansa, silli pitkziaikais-
sairauksia ilmoittaneiden prosenttiosuudet eiviit yli 64-vuotiailla leskillzi
juuri poikkea vastaavista vdestoosuuksista. Huoli terveydestd ja sen sdi-
lymisestii askarruttaa todenndkoisesti enemmdn iiikkiiitii henkiloitzi.

Eldkeikdisten miesten ikiiluokissa eroa vdestoon verrattuna ei juuri ole.
Vanhimman ikdluokan vertailua vdestotietoihin haittaa kuitenkin se, ettd
tutkimuksen perusjoukko on rajattu alle 8O-vuotiaisiin leskiin, kun taas
vdestossd tzihzin ikziluokkaan sijoittuvat kaikki 75 vuotta teytteneet henki-
lot.

Kun tarkastellaan sairauksia ilmoittaneiden osuuksia koko aineistojen ta-
solla, ndhdddn leskien osuuden sekd miehillii ettii naisilla nousevan vas-
laavaa vdestoosuutta suuremmaksi. Timd johtuu vertaiiuryhmien ikdra-
kenteen eroista. Leskeksi jiiiineistii vaitaosa on iiikkiiitii, joilla sairauksia
esiintyy useammin kuin nuoremmilla henkiloille. Iekkaiit henkilot ja hei-
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diin vastauksensa saavat siten suuremman painon leskien kuin koko vdes-

ton pitkiiaikaista sairastavuutta kuvaavassa luvussa. Kun ikdrakenteen
ero vakioitiin, leskien osuus supistui vdeston osuutta pienemmdksi sekd

miehillii ettd naisilla.

Huomattakoon, ette ikdvakioidut luvut eivdt sindnsd kerro leskien sairas-

tavuudesta mitdfin. Ikivakioitu iuku on laskennallinen suure, joka mah-
dollistaa vertailut erilaisen ikdrakenteen omaavien populaatioiden kesken.
Tdssd kdytettiin suoraa ikdvakiointia samoin kuin Mini-Suomi-tutkimuk-
sessa (Aromaa ym. 1989, 63). Painoina oiivat vertailututkimuksen tapaan
l.l 1.1980 vdestolaskennan vdestod kosk-evat luvut kyseisissd ikdluokissa
(SVT VI C:106, osa I A, 66-67).

Taulukko 47. Pitkdaikaisen sairauden ilmoittaneiden osuus 15nl) 1a su-
kupuolen mukaan. Tutkimuksen leskid ja vdestod koske-
vat luvut

I kii Miehet Naiset
L

r8.5 29.9
57.8
77 .?
81.5
84.0

43.8
58. I
77.L
77.9

50.0
57 .7
77 .7
aL.2
81.6

30-qqq5-54
55- 64
65-74
75-

r5 .7
36.9
63.2
79.O
8I.9

VVL

66 .6q7.9KaikkiIkSvakioitu 2)
69 .0
4q .7

54.q
56 .4

58.2
55.5

l) Lesken ikd haastatteluvuonna 19842\ Vakiovdestond on l.l 1.1980 vdestolaskennan vdestoL: LesketV: Vdesto, ldhde: Aromaa ym. 1989, 218

Mistd sitten johtuu, ettd leskeksi jiiiineet ilmoittivat vikoja tai vammoja
tai pitkiiaikaisia sairauksia vdestod huomattavasti harvemmin? Kyse ei

vdlttdmdttd ole sairastavuuden eroista, vaan taustalla saattaa olla myos
muita esimerkiksi haastatteluteknisiii tekij6itii. Mini-Suomi-tutkimus on
vdeston terveydentilaa kartoittava tutkimus, jossa kiisitelliiiin yksinomaan
terveyteen ja sairastavuuteen liittyviii kysymyksiii. Haastatteiijoina toimi-
vat kuntien terveydenhoitajat, joiden koulutus antoi valmiuksia tdmdn-
tyyppiseen haastattelutyohon (Aromaa ym. 1989, 39-40). Luultavasti on
mybs helpompaa kertoa terveydellisistd ongelmista terveydenhoitoalan
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ammattilaiselle kuin haastattelijalie, jolla ei ole ammatillista kytkentii2i
kesitelteveen asiaan.

Terveyttd koskevat kysymykset kiisittiviit haastatteiusta vain murto-osan,
joten toisin kuin Mini-Suomi-tutkimuksessa tissd ei paneuduttu yksin-
omaan terveydellisiin ongelmiin. Eron taustaila saattoi olla myos se, ette
ulospdin on haluttu antaa myonteinen kuva selviytymisestl. Erityisesti
nuoret henkiiot eivdt ole halunneet tai katsoneet tarpeelliseksi kertoa sel-

laisista vaivoista ja sairauksista, jotka eivdt oie suuremmin haitanneet jo-
kapdivdistd eldmistd.

Ilman perusteeilista terveyteen kohdistuvaa tutkimusta ei voida varmuu-
della sanoa, ettzi pitkiiaikaissairauksia esiintyy leskeksi jeidneillii henkiioil-
ld harvemmin kuin vdestolld yleensd, silld aikaisemmat tutkimukset ovat
johdonmukaisesti osoittaneet leskien terveydentilan huonommaksi muihin
vdestoryhmiin verrattuna (vrt. luku 1.2). On kuitenkin huomattava, ettd
tdssd tarkasteltavana oleva leskien ryhmd kuului muutama vuosi ennen
tutkimusajankohtaa naimisissa olevaan vdestoon, joka tutkimusten mu-
kaan on keskimddriistd terveempii2i. Leskivdesto koostuu siti vastoin eri
aikoina leskeksi j ziiineist2i henkiioistii.

Kun tarkastellaan pitkdaikaissairauksien esiintyryyttd nais- ja miesleskil-
16, osuudet ovat aina 65 ikdvuoteen saakka naisilla suuremmat kuin mie-
hillii. Tiimiin ikdvuoden jiilkeen miesten osuudet ylittiiviit naisten vastaa-
vat osuudet. Kaikilia miesleskilid pitkriaikaissairauksia ilmoittaneiden
osuus ylittikin naisleskien osuuden (taulukko 47). Ikiivakioimattomat lu-
vut eivdt kuitenkaan ota huomioon sitd, ettd ieskeksi jdiineet miehet ovat
iiiltdzin keskimdirin vanhempia kuin naiset (taulukko 7, luku 4.4). lkdva-
kioinnin jiilkeen leskeksi jiiiineiden naisten osuus kasvoi miesten osuutta
hieman suuremmaksi. Naiset olivat joko miehiii vdhdn sairaampia tai ker-
toivat sairauksistaan miehid herkemmin.

Mini-Suomi-tutkimus ei toisaaita osoittanut eroa naisten ja miesten pit-
kdaikaissairastavuudessa vdestossd (Aromaa ym. 1989, 218). Vaikka pit-
kdaikaissairauksia ilmoittaneiden naisten osuus oli miesten osuutta suu-
rempi, ikzivakioidut luvut eivdt osoittaneet sukupuolten vdiilld eroa.
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5.3.2
Ilmoitettujen sairauksien milr[ ja laatu

Taulukosta 47 voitiin todeta noin kahdella kolmasosalla leskistd olevan
pitkiiaikaisia sairauksia, vikoja tai vammoja. Pitkiiaikaissairaista henki-
loistd 44 prosenttia mainitsi ainoastaan yhden sairauden, 3l prosenttia
kaksi ja l7 prosenttia kolme sairautta. Titd useamman sairauden mainit-
si 8 prosenttia sairauksia ilmoittaneista leskistd.

Kun verrataan sairauksien lukumddriiii niillii henkil6illd, jotka ilmoittivat
pitkiiaikaisia sairauksia, vikoja tai vammoja, saadaan myos tiillii mittaril-
la ieskien sairastavuudesta vdestoon verrattuna positiivinen kuva. Taulu-
kosta 48 ndhdddn, ette sairauksien keskimiiiirA pitkiiaikaissairasta kohti
lisiiiintyy idn mukana, mutta jAii kaikissa ikdluokissa vdeston keskimdd-
rdd pienemmdksi.

Taulukko 48. Haastattelussa ilmoitettujen sairauksieni vikojen/ vammo-
jen lukumd.drd pitkdaikaissairasta kohti sukupuolen ja idn
mukaan

Sukupuoli 30-44 45-54
Ik5
55- 64 65-74 75- Kaik-ki rk5-

vak.
2)

Miehet:
lesket (
vHestti l)

Naiset:lesket
vSestii I )

I.4)
1.5

1,9
2.3

?.r
?.5

t.8
2.3

1.8
2.3

I.3I.9

I.5t.91.5t.6

2.O
?.4

2
6

6
I

7
I

I
2

I
2

8
I

0
2

I
2

2
2

2
2

( ) : havaintoia on 18ll Ldhde: Aro-maa vm. 1989. 219
2) Vakiovdestiine oir t.tl.l980 vdesttjlaskennan vdesto

Myos ndissd luvuissa heijastuu vertailuryhmien erilainen ikdrakenne.
Koko aineistojen tasoila keskimidrdisessd sairauksien lukumddrdssd ei

Ieskien ja vdeston viiiillii ole suurta eroa huolimatta eri ikdryhmien vtilillii
havaituista selvistd eroista. Tdmd johtuu juuri siitd, ettd leskien ikdja-
kauman painopiste on vdestoon verrattuna vanhemmissa ikdluokissa.
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Ik2ivakioidut luvut paljastavat sen, ettd leskeksi jIiineet henkilot ilmoitti-
vat pitkiiaikaissairauksia suhteeilisesti selvdsti vdhemmdn kuin mitd vdes-
totutkimus osoitti 30 vuotta tdyttdneiden suomaiaisten yleensd ilmoitta-
neen. Vakiovdestone keytettiin I .l I . 1980 vdestolaskennan mukaista
vdestod samoin kuin taulukossa 47.

Vdestotutkimuksen mukaan miesten ja naisten veilillzi ei eri ikdryhmissd
ollut tilastollisesti merkitsevid eroja iimoitettujen tautien lukumddrdssd
(Aromaa ym. 1989, 218-219). Suuria eroja ei ollut mies-ja naisleskienkiidn
vzilillzi. Naislesket tosin ilmoittivat pitkdaikaissairauksia miesieskid ylei-
semmin ja myos sairauksien lukumddrd oli naisilla hieman suurempi.
Taulukon 48 vakioimattomia ja ikeivakioituja lukuja vertaamalla ndhdtirin
toisaalta, ette ero mies- ja naisieskien vdlillii vield pieneni, kun ikdrakenne
vakioitiin.

Sairauksien lukumddrAd ei yleensd pidetd hyvdnzi terveydentilan osoitti-
mena. Se ei kuitenkaan ole merkitykseton mittari. Tiimd kdvi ilmi muun
muassa siitd, ettd tyokyvyttomyyseldkkeen ja tyokyvyttomyyden todennd-
koisyys lisdiintyi vdestossd jyrk:isti sairauksien mddrdn kasvaessa (Aro-
maa ym. 1989, 124-427). Samoin leskien ilmoittamien sairauksien mdard.
korreioi selvdsti rekisteritietoon siitei, saiko henkilo tyokyvyttomyyseldket-
td haastattelua edeltdneend vuonna (r:.26). Yhteyttd tarkasteltiin suku-
puolen ja iiin suhteen vakioidusti. Vielzi kiinteiimpi yhteys vailitsi henki-
lon ilmoittamien sairauksien mddrdn ja itse arvioidun terveydentilan (oma
kdsitys tyo- ja toimintakyvystzi) v:ilillzi (r:.31). Myos tzitzi yhteyttd ku-
vaavassa tunnusluvussa idn ja sukupuoien vaikutus on eliminoitu.

Pitkiiaikaissairailta henkiloiltd tiedusteltiin myds vammojen tai sairauk-
sien laatua. T2ihiin tutkimusaineistoon perustuvasta aikaisemmasta tutki-
muksesta ilmeni, ettei leskien ilmoittamien sairauksien ja vammojen laatu
poikennut yleisimpien tautiryhmien osalta vdeston yleisimmistd sairauk-
sista (Hyrkkdnen 1988, 41). Verenkiertoeiinten sairauksia esiintyi ldhes
kahdella viidesosalla sekd leskeksi jddneistii miehistd (37 %) ettd naisista
(39 Yo). Samoin koko aikuisvdestossd pitkiiaikaissairauksista yleisimpiii
olivat juuri verenkiertoelinten sairaudet (24 %) (Aromaa ym. 1989,220).
Niiistii sairauksista kirsivien osuus oli luonnollisesti suurempi leskien
kuin koko vleston keskuudessa leskien idn painottuessa enemmdn van-
hoihin ikiiluokkiin vdestoon verrattuna.

Toiseksi yleisimmin esiintyi tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Leskeksi
jiiiineistii miehistd joka viides (20 %) ja naisista likimain joka kolmas
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(31 %) ilmoitti tiihiin tautiluokkaan kuuluvan pitkiiaikaissairauden.
Myos vdestossd esiintyi tuki- ja liikuntaelinten sairauksia haastattelutieto-
jen perusteella toiseksi eniten (23 Yo) (Aromaa ym. 1989,220). Vanhus-
vdestod koskevissa haastattelututkimuksissa on niin ikaln todettu edelld
mainitut tautiryhmat, verenkierto- sekd tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
kaikkein yleisimmiksi (esim. Heikkinen ym. 1981, 4l ja Suutama ym.
1988,53).

Naisten riski miehiin verrattuna oli suurempi sekd verenkiertoelinten ettd
tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa (Aromaa ym. 1989,220). Edelld ole-
vista luvuista ndhtiin, ette myos leskeksi jddneilld naisilla esiintyi molem-
piin tautiryhmiin kuuluvia sairauksia miehid useammin, vaikka mieslesket
olivat ialteen naisia vanhempia.

Hajonta muihin tautiluokkiin oli kahden pliiryhmdn jdlkeen suurta seke

tdmdn tutkimuksen leskiliii ettd vdestolld (vrt. Aromaa ym. 1989, 220).
Hermoston ja aistimien tauteja esiintyi endd 10 prosentilla lesktstd ja 7

prosentilla veiestostd. Seuraavaksi yleisimpi2i olivat umpieritys- ja aineen-
vaihduntasairaudet, joita esiintyi 8 prosentilla leskistd ja 6 prosentilla
vdestostd. Hengityselinten tauteja esiintyi endd 6 prosentilla sekd leskeksi
jddneistii henkiloistii ettd koko vdestostd.

5.3.3
Sairauksien haittaavuus

Edellii oleva tarkastelu sairauksien esiintyvyydestd, niiden mddrdstd ja
laadusta ei vield kerro paljoakaan henkil6iden terveydestd sosiaalisena ti-
lana, toisin sanoen henkiloiden tyo- tai toimintakyvystd sairaudet, elinolot
ja koko eldmdntilanne huomioon ottaen. Pitkdaikaissairauksien tai vam-
mojen haittaavuutta tiedustelllln l1e kysymdlld, mitd haittaa sairaudesta
tai vammasta on nykyisessd ammatissa tai tyotehtdvissii. Ndihin luettiin
myos kotitytjt. Haastateitavalle esitettiin valmiiksi luokitellut vastaukset,
mutta myos vapaamuotoiset vastaukset kirjoitettiin lomakkeelle jiilkeen-
pdin koodattaviksi.

Suurin osa, 83 prosenttia niistd leskistd, joiila oli ollut jotakin haittaa sai-
raudestaan tai vammastaan, iimoitti ainoastaan yhden haitan. Kaksi
haittaa ilmoittaneita leskid oli l4 prosenttia ja kolme haittaa ilmoittaneita
endzi 3 prosenttia. Samoin kuin pitkiiaikaissairauksia naislesket ilmoittivat
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myos haittoja miesleskii useammin. Naisista 18 prosenttia ja miehistii l4
prosenttia ilmoitti useamman kuin yhden haitan.

Vastaajan ikii ja tyovoimaan kuuluminen kuvastuvat leskien vastauksista,
jotka koskivat sairauksien aiheuttamia ongelmia (taulukko 49). Tyokyvyt-
tomien osuus oli luonnollisesti suurin kahdessa vanhimmassa ikdryhmds-
sd, kun taas tyonteosta aiheutuvat oireet ja ongelmat ja runsaat sairaus-
poissaolot sekd erilaiset sairausoireet esiintyivdt yleisimmin nuorimpiin
ikiiryhmiin kuuiuvien vastauksissa. Samoin sairaudesta johtuva tytitto-
myys ja tyonsaantivaikeudet koskettivat jossain md[rin vain alle 55-vuo-
tiaita henkiloitii.

Taulukko 49. Haittaavan pitkdaikaissairauden ilmoittaneet lesket idn ja
haitan asteen mukaan 1)

Haitan aste: ikA haastatteluvuonna

0n tyiikyvyt tin
Pystyy suoniutumaan
tyiistS r tnUtta tyiis-
kentelystS aiheutuu
oireita
Joutuu usein keventS-
m55n tyijtahtia tai
muuttamaan tyijskente-
lytapaa
Joutuu olemaan usein
sainaslomallaMainittu sairaus-
oireita
Sairaus aiheuttaa
tyiitttimyyttA tai
tyiinsaant i va i keuks ia
Raj oituksia liikkumi-
sessa r nostamisessa tms
Haittaa kotitiiiden
tekemistHMainittu j otakin muuta
Ei osaa sanoa

45-5q 55-64 65-
%%%

20 37 33

26 23

Lesken
-q4

15

35 q2

20

27

l4

55

15

8

58

I
3

37

4

5

5

?

5

1

7

2

7

2

7

2
I
0

I
6

5
6
I

I) Jakauman summa ei ole sata, silld osa haastatelluista on ilmoittanut
useamman kuin vhden haitan.

I[n mukana lisiiiintyi selvesti tarve tyotahdin keventiimiseen tai tyosken-
telytavan muuttamiseen. Teme saattoi koskea yhtii hyvin ansio- kuin ko-
titytite. Tyypillisesti vain ikiiiintyvill2i ja jo eliikkeelli olevilla leskillii sai-
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raudet aiheuttivat liikkumisvaikeuksia ja ongelmia esimerkiksi raskaiden
tavaroiden nostamisessa.

Seuraavan taulukon luvut osoittavat, ettd kun sairauksia tai vaivoja on
ollut, niistd on useimmiten ollut jonkinasteista haittaa joko ansiotyon tai
kotitoiden tekemisessd. Ainoastaan noin joka kymmenes henkilo ilmoitti
sairauksista, joista ei ollut suurempaa haittaa. Haittaavia pitkiiaikais-
sairauksia ilmoittaneiden osuudessa ei miesten ja naisten vdlillzi ollut eroa.

Taulukko 50. Haittaavien ja ei-haittaavien pitkdaikaissairauksien esiin-
tyminen lesken sukupuolen mukaan

Lesken
sukupuoli

MiehetNaiset
Kaikki

Ei o1e pitkS-
aikaissairauk-sia

0n ei-haittaavasairaus haittaa-
sairaus

57
58

57

0n
va

32
34

34 9

1I
I

Taulukosta 5l niihdiiiin, ette haittaavat pitkdaikaissairaudet - kuten pit-
kdaikaissairaudet yleensdkin - lisddntyivdt voimakkaasti idn mukana sekd
miehillii ettd naisilla. Eri ikiiryhmiin kuuluvat naiset ilmoittivat miehiri
useammin tyontekoa haittaavista sairauksista, mikd ndkyy myos mies- ja
naisleskiA koskevista ikdvakioiduista luvuista. Naisleskillii haittaavia sai-
rauksia esiintyi jonkin verran miesleskiii yleisemmin.

Liitetaulukossa 19 on verrattu eri ikriryhmiin kuuluvien leskien ilmoituk-
sia haittaavista sairauksista elinolotutkimuksen vdesttid koskeviin tietoi-
hin vuodelta 1986. Nuorimpaan ikiiluokkaan, Z5-44-vuotiaisiin kuuluvat
lesket ovat ilmoittaneet haittaavia sairauksia vdestod hieman harvemmin,
kun taas yli 44-vuotiailla leskillii osuudet pikemminkin ylittiiviit vastaavat
vdeston osuudet. Mistdiin suurista eroista vdestoon ndhden ei ole kysy-
mys. Elinolotutkimuksen tulokset oli saatavissa liitetauiukossa esitetyllfr
karkealla ikiiluokituksella, joten ikdrakenteen erojen vaikutusta tuloksiin
ei voitu selvittdd (Sauli ym. 1989, 82 ja Lahelma 1991a,44).
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Taulukko 51 Haittaavan pitkdaikaissairauden ilmoittaneiden osuus les-
ken sukupuolen ja haastatteluvuoden iiin mukaan

Hai1 ittaavan pitkEaikaissairauden
moittaneiden osuus

IkA haastat -
teluvuonna

KaikkiIkdvakioitu I)

Mieslesket Naislesket Kaikki
/.

8
I5
34
60
67

I
T6
35
60
67

25-34
35- 44q5-54
55- 6q
65-

( 5)
Lq
32
56
65

57
3I 4

85
3

57
55

( ) : havaintoia on lb'l) Vakiovde"stond on 1.11.1980 vdestolaskennan vdest<i

Kun verrataan leskien ilmoittamia haittaavia pitkeaikaissairauksia eri
ikdluokissa kliinisen tutkimuksen esiin tuomiin haittaaviin sairauksiin
vdestolld vastaavissa ikiiryhmissd, ovat osuudet vanhinta ikiiryhmii[ lu-
kuun ottamatta suhteellisen ldhelld toisiaan (liitetaulukko 20). On huo-
mattava, ette temen tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin 8O-vuotiaat ja sit2i
vanhemmat henkiiot. Vertailutiedot on saatu Mini-Suomi-tutkimuksen
yksityiskohtaiseen terveystarkastukseen kutsutuista henkiioistd tehtyjen
perustutkimusten perusteella (Aromaa ym. 1989, 42,706).

Liitetaulukon 20 ikiivakioiduista luvuista ndhdddn, ette lesket ilmoittivat
haittaavia sairauksia suhteellisesti hieman vdhemmdn kuin mitd vdestolld
on terveystarkastuksessa todettu. Ero on odotuksenmukainen, sillii kliini-
set tutkimukset tuovat esiin enemmdn sairauksia, kuin mitd haastatteluis-
sa tai kyseiyissd yieensd ilmoitetaan.

Eri siviilisiidtyryhmien sairastavuuden eroja koskevat tutkimukset ovat
osoittaneet melko johdonmukaisesti naimisissa olleiden - eronneiden ja
leskien - sairastavuuden muuta vdestod suuremmaksi (vrt. luku 1.2). Tiis-
tii yleisestd trendistd poikkeaviakin tuioksia on saatu. Tilastokeskuksen
elinolotutkimuksen aineistoon pohjautuva tutkimus osoitti, ettii lesket ei-
vdt kdrsisi haittaavista pitkdaikaissairauksista muita siviilisii2ityryhmiii
enemmin. Miesleskillii ikdvakioitu pitkdaikaissairastavuus jZii jopa jonkin
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verran vdeston keskimidriin alapuolelle, kun se naisleskillii oli keskimzizi-
riiistd tasoa (Lahelma l99la,2l).

Tutkimuksen leskid koskevien vertaiiujen tulos siitd, ettei haittaavia pit-
kdaikaissairauksia esiintyisi leskillzi yleisemmin kuin vdestolld keskimiiii-
rin, on samansuuntainen edelld mainitun elinoiotutkimuksen tuloksen
kanssa.

Kun haittaavien sairauksien lisiiksi otetaan huomioon ei-haittaavat sai-
raudet, eroja vdestoon ndhden on havaittavissa. Elinoiotutkimuksessa 120

eri ikdryhmiin kuuluvat henkilot ilmoittivat pitkdaikaissairauksia - hait-
taavia ja ei-haittaavia sairauksia yhteensd - yleisemmin kuin leskeksi jziii-
neet tesse tutkimuksessa (vrt. Sauii ym. 1989, 82). Leskien vertailussa
Mini-Suomi-tutkimuksen tuloksiin todettiin edell[ samansuuntainen ero
(vrt. taulukko 47).

Tiimzi viittaa siihen, etta Tilastokeskuksen elinolotutkimuksessa samoin
kuin MiniSuomi-tutkimuksessa sairauksista on kerrottu herkemmin ja
nimenomaan myos sellaisista sairauksista, joista ei oie ollut mitddn hait-
taa. Vain osa sairauksista on koettu tyontekoa tai jokapiiivdistd eldmistd
jollakin tavoin haittaaviksi. Lesket ja varsinkin nuoremmat lesket ovat
tdssd tutkimuksessa maininneet suhteellisesti harvemmin ei-haittaavia sai-
rauksia. Nziiden ilmoittamista ei kenties ole koettu tarpeelliseksi.

Hailtaavat sairaukset on sen sijaan yleensd kerrottu. Tiihrin johtopzidtok-
seen tullaan, kun verrataan leskien vastauksia vastaaviin vdestod koske-
viin haastattelutietoihin. Vain vajaalla kymmenesosalla leskistd oli ei-hait-
taavia sairauksia, kun tdllaisia sairauksia ilmoittaneiden osuudet olivat
vdestossd selviisti suuremmat (vrt. Sauli ym. 1989, 82).
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5.3.4
Sairastavuus ja sosioekonominen asema

Sairastavuuden sosiaalisia eroja koskevissa tutkimuksissa yleinen havain-
to on ollut se, ettd sosiaalisen aseman ja terveydentilan viilillii vailitsee
suora positiivinen suhde eli mitii parempi henkiloiden sosiaalinen asema

esimerkiksi ammattiasema on, sitd parempi on terveys. Terveyden on to-
dettu vaihtelevan niin ikdin kouiutustason ja tulojen mukaan. Alemmilla
koulutustasoilla ja aiemmissa tuloryhmissd olevien sairastavuus on suu-

rempaa kuin hyviin koulutuksen saaneiden ja ylempiin tuioryhmiin kuu-
Iuvien henkiloiden (esim. Karisto 1984, 141-158; Lahelma 1991a,23-24).
Sairastavuuden sosiaalisia eroja koskevien tutkimusten problematiikkaan
sisiiltyy myos kysymys sosioekonomisten tekijoiden liittymisestd eri tavalla
naisten ja miesten terveyteen (mm. Riska 1991, Arber 1991, Koskinen &
Martelin 1991, Haavio-Mannila 1986).

Taulukosta 52 nzihdiizin, ettd leskeksi jiiiineiden henkiloiden terveydentila
vaihtelee sosioekonomisten tekijoiden, koulutuksen, ammattiaseman ja tu-
lojen mukaan. Terveydentilan mittarina on leskien ilmoitus haittaavista
pitkdaikaissairauksista. Sairastavuuden ja sosioekonomisten muuttujien
vdliset yhteydet on laskettu ikivakioidusti.

Terveydentilan ja sosioekonomisten mittareiden vdliset korrelaatiot ovat
miesleskilld voimakkaammat kuin naisleskilld. Varsinkin koulutuksen kyt-
keytyminen terveyteen on miehilld naisiin verrattuna kiinteii. Miesleskien
haittaava sairastavuus liittyy sosioekonomisista tekijoistd selvimmin juuri
kouiutukseen ja naisleskien tuloihin.

Se, ettd terveydentilan ja sosioekonomisten muuttujien vdliset yhteydet
ovat kiinteemmdt miehill5 kuin naisiila, on yhdenmukainen vdestod kos-

kevien havaintojen kanssa. Tilastokeskuksen elinolotutkimuksen aineis-
toon perustuvassa Lahelman (1991a, 23-24) tutkimuksessa haittaavan
pitkdaikaissairastavuuden yhteys sekd sosioekonomiseen asemaan (am-
mattiasemaan) ett[ koulutukseen sen kestolla mitattuna oli voimakkaam-
pi miehilld kuin naisilla. Samoin sairastavuuserot tuloviidennesten viilillii
olivat jonkin verran suuremmat miehillii kuin naisilla.
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Taulukko 52. Lesken terveydentilan l) ja sosioekonomisen aseman mit-
tareiden vdliset ikdvakioidut korrelaatiot lesken sukupuo-
len mukaan

Lesken sosi.oekonoml-sen aseman mittari:

KouLutusaste 2)
Ammattiasema 3)
Tulotaso 4)

Lesken terveydentilan t)ja sosioekonomj.sen aseman
mittarin vSlinen korrelaationais- ja mies1eski1l5, kun
lesken ikA on vakioitu
Naislesket Mieslesket

-.08 -. 18

.1I .15
-.L4 -.L6

l) Tervevdentilaa on mitattu haittaavien pitkdaikaissairauksien oiemas-
s_aololla ( ei sairautta l ei haittaavaa_ sairauttal ha ittaava sairaus.;

2) Koulutusaste: perusaste, keski- ia korkea-aste.
3) Ammattiasemda on kdvtettv kolmiluokkaisena (henkisen tvon tekiidt.

Iqumiillisen ryon tekijdt, arhmatittomat henkilot, ks. luku 5.1.2)... " ..4) Haastattelua 6deitdneen vuoden kulutusyksikkokohtaiset kdytettdvissd
olevat tulot.

Terveyden ja sosioekonomisten tekijoiden yhteyksien tarkasteluissa pdd-
huomio on ollut ammattiaseman tai sosiaaliluokan kytkeytymisessd nais-
ten ja miesten terveyteen. Se, ettei taulukon 52 korrelaatioissa todettu
nais- ja miesleskien vztlillii suurta eroa, johtui osaksi ammattiaseman kar-
keasta kolmiluokituksesta.

Kun haittaavaa sairastavuutta tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin eri am-
mattiasemaluokkiin kuuluvilla nais- ja miesleskiild, luokkien vdliset erot
osoittautuivat miehill[ jyrkemmiksi kuin naisilla (liitetaulukko 2l ). Joh-
tajiin ja ylempiin toimihenkiloihin kuuluvista miesleskistii 3l prosentilla ja
ammattitaidottomiin tyontekijoihin lukeutuvista 66 prosentilla oli haittaa-
va sairaus. Vastaavat prosenttiluvut naisleskien ryhmdssd olivat 34 ja 54
prosenttia. Myos yrittiijien ryhmissd haittaavasta sairaudesta kdrsivien
osuuksissa oli suurempi ero miesten kuin naisten keskuudessa. Ammatit-
tomien henkiloiden keskuudessa, joihin kuului ldhes yksinomaan naisia,
haittaavasta sairaudesta kiirsivien osuus oli huomattavan suuri, 66 pro-
senttia
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Sosiaaliluokan ja terveydentilan viilisiii kytkentojii koskevissa tutkimuk-
sissa on kiinnitetty huomiota myos tyomarkkina-aseman merkitykseen
naisten ja miesten sairastavuuden eroja tulkittaessa. Pelkiistiiiin ammat-
tiin perustuvaa sosiaaliluokkaa onkin pidetty puutteellisena naisten so-

siaalisen aseman indikaattorina sosiaalilddketieteeilisissd tutkimuksissa.
Sosiaaliluokan ohella palkkatyon puute on havaittu tdrkedksi tekijziksi
sekd naisten ettd miesten terveydessd 121 (Arber 1991,24-25). Naisieskillzi
kysymys ansiotyohon hakeutumisesta tai tytrssiikiiymisestd ylipiiiitiiiin
saattaa tulla akuutiksi miehen kuoleman jdlkeen.

Kun tarkasteltiin tydssdkdymisen ja sairastavuuden vdlistd yhteyttii tyo-
ikiiisillii leskilli, oii nliden vziiill2i odotetusti kiinteI yhteys. Miesleskilld
tyossdkdymisen ja terveydentiian vdlinen ikdvakioitu korrelaatio (r:.31)
oli suurempi kuin naisleskilld (r:2\. Eron taustalia oli luonnoilisesti se,

ettd naisia oli miehiin verrattuna yleisemmin pois tyostd myos muun syyn
kuin eliikkeeildolon, useimmiten juuri tyokyvyttomyyseldkkeelldolon ta-
kia.

Kun yhteyttd tarkasteltiin vain niiden tyoikdisten ryhmdssS, jotka olivat
muun syyn kuin eldkkeelldolon takia pois ansiotyostd, korreiaatio heikke-
ni, mutta pysyi edelleen selvdnd naisilla (r:.16). Miesleskillii yhteyttd ei

voitu laskea, silld muun kuin eldkkeelldoion takia tyoste poissa olevia alle
65-vuotiaita oli vain 26 henkiloii.

Liitetaulukon 22 r.aisia koskevat luvut osoittavat konkreettisesti yhteyden
olemassaolon. Sekd alle S0-vuotiaiden ette site vanhempien tyoiklisten
ansiotyostd muun syyn kuin eidkkeeildolon takia poissa olevien naisten
terveydentila oli huonompi kuin tyossd kdyvien. Ero kotona olevien ja an-
siotyossii klyvien naisten viiiillii kasvoi idn myotd.

Kotona olevien naisleskien tyohon suuntautuminen oli sidoksissa haittaa-
valla sairastavuudella mitattuun terveydentilaan. Ansiotyohon aikovien
naisten terveydentila oli odotetusti parempi kuin niiden, jotka eivdt suun-
nitelieet tyohon paluuta (luku 5.4.2, liitetaulukko 3l).
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5.J.5
Toimintakyvyn rajoituksista

Toimintakykyd tutkittaessa pyritddn saamaan kdsitys siitd, miten henkiio
kokee suoriutuvansa eriiaisista tehteviste ja minkzilaisia sosiaalisia seu-
rauksia toiminnan vajavuudet ja elinolot yhdessd ovat henkilolle aiheutta-
neet. Kyse on yhtdziltzi yksilon toimintatarpeista ja -kyvystii ja toisaalta
ympdriston toimintakyvylle asettamista toimintaedellytyksistd ja vaati-
muksista.

Toimintakykyd on vdestotutkimuksissa mitattu yleensd koettuna tilana.
Tutkimuksissa esiintyy erilaisia toimintakykyd mittaavia kysymyssarjoja.
Iiikkiiiden henkiloiden toimintakyvyn tutkimuksissa on usein kdytetty ns.
ADL(activities of daily living)- kysymyspattereita, joiila on alun perin mi-
tattu laitoksissa hoidettavien toimintakykyd, mutta niitd on sittemmin ke-
hitetty kotona asuvien i2ikkziiden henkiloiden toimintakyvyn arvioimiseen
ja avohuollon tarpeisiin (Laukkanen & Heikkinen 1990, 68). Vanhus-
vdestod koskevissa tutkimuksissa pddpaino on usein ollut peivittdisistd
toiminnoista suoriutumisen seivittdmisessii ADL-tyyppisin mittarein.

KiisillA oievassa tutkimuksessa leskien terveydentila muodosti yhden tut-
kittavista osa-alueista, joten kysymysten valintaan jouduttiin kiinnittii-
mdiin erityistd huomiota. Pitkdaikaissairastavuuden ja sen haittaavuuden
selvittdmisen ohella henkiloiden toimintakyvystd voitiin esittdd vain muu-
tama kysymys.

Koska tutkittavien joukossa on tesse paitsi hyvin iekkeite my6s nuoria
henkiloitii, ei ollut mielekistd valita tyypillisesti vanhuksille soveltuvia toi-
mintakyvyn mittareita. Aistitoimintojen (n2iko, kuulo, puhuminen) ja
psyykkisten toimintojen (muistaminen, keskittyminen jne.) selvittdminen
rajattiin kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. Pddpaino pantiin asioiden
hoitamiskyvyn, sosiaalisen toimintakyvyn selvittdmiselle (asioiminen ko-
din ulkopuolella) ja toisaalta fyysisen toimintakyvyn (liikkuminen, koti
tyot) mittaamiseile.

Haastateltaville esitettiin kolme toimintakykyyn liittyviiI kysymystd kos-
kien portaiden nousemista, kevyiden kotitoiden tekemistd ja kaupassa,
pankissa jne. asioimista. Henkiloiden toimintakykyisyyttd voidaan ndiden
tietojen avulla kuvata vain hyvin suppealta alueelta. Tietojen viihiiisyyttii
kompensoi osaltaan vertailutietojen saaminen vdesttistd. Vdeston toimin-
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takykyii on mitattu samoilla tai liihestulkoon samoilla kysymyksillii Mini-
Suomi-tutkimuksessa (vrt. Aromaa ym. 1989, 124, 748, 751). Leskeksi
jiiiineiden toimintakykyd voidaan siten valottaa suhteessa vdeston toimin-
takykyyn yleensd.

Taulukosta 53 niihdiiiin, ettd liikuntakykyii osoittava portaiden nousemi-
nen sujui nuorempiin ikiiryhmiin kuuluvilta leskiltii yhtii hyvin kuin ndi-
hin ikiiluokkiin kuuluvilta yleensdkin. Vanhempiin ikdryhmiin siirryttdes-
si vaikeuksia esiintyi leskillii suhteeilisesti useammin kuin vdestti[e. Yli
44-vuotiailla naisilla ja yli 49-vuotiaiila miehillii erot vdesttion ndhden al-
kavat ndkyd selvind. Verrattaessa ikdvakioituja iukuja ndhdddn, ettl les-
keksi jiiiineiden henkiloiden liikuntakyky oli yleensd ottaen jonkin verran
huonompi kuin vdestolld.

Miesten liikuntakyky niiyttiiisi olevan jonkin verran parempi kuin nais-
ten. Tdhdn viittasivat sekd vdestol ettd ieskid koskevat tutkimustulokset.
Eero Lahelman (l99la, 27) vuoden 1986 elinolotutkimuksen aineistoon
perustuvan tutkimuksen mukaan vakava liikuntaeste I22 esiintyi naisilla
(20 o/o) selvdsti miehiii (13 %) useammin (ks. myos Sauli ym. 1989,91).
Sukupuolten ero ilmensi osaltaan miesten ja naisten fyysisen suoritusky-
r,yn eroja.

Kotitoiden tekeminen sujui sitd vastoin vaikeuksitta useammin leskiitii
kuin vastaavan ikdisiltii henkiloiltd vdestossd. Tiimii ndkyi myos ikdva-
kioiduista luvuista. Eron taustalla ovat osaltaan kysymysten sisiillolliset
erot, silld tutkimusten kysymyksenasetteiut poikkesivat toisistaan. Leskil-
te tiedusteitiin kevyiden kotitoiden tekemistii, kuten ruuan laittamista, as-
tioiden pesemisti ja lattioiden lakaisemista, kun sen sijaan MiniSuomi-
tutkimuksen kotityote koskeva kysymys oli sisiilloitiidn laajempi. Siinii
tiedusteltiin, miten yleisesti ottaen selvizid nykyisistii ansiotyon ulkopuoli-
sista tehtdvistd, kuten kotitoistd tai omien ja perheen asioiden hoidosta.
Kysymys esitettiin niin kutsutuila peruskyselylomakkeella, joka koski ter-
veyshaastattelun jdlkeiseen perustutkimukseen kutsuttuja henkilbitii (Aro-
maa ym. 1989, liite 2,748).
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Taulukko 53. Leskeksi jiiiineiden ja vdeston toimintakykyisyys portai
den nousemisessa, kotitoiden tekemisessd ja asioimisessa
sukupuolen ja tutkimusajankohdan idn mukaan

Ik5 tutki-
musajan-
kohtana

Miehet Naiset
L V L V

/.

Pvstvv vaikeuksitta nousemaan porta;Lta:re835-39 100 9840-44 97 9745-49 92 9550-54 79 A655-59 6A A260-64 57 7665-69 57 7t70-7q 49 7375- 4s 57

99
97
90
83
74
59
53
47
q2
36

9A
9A
94
94
a7
75
6A
63
62
46

Kaikki 58
IkAvakioitu 79

87
86

54
7q

81
a2

Pystyy vaikeuksitta tekemSSn kevvitA kotitiiitS (L) /
ansiotyijn ulkopuolisia tiiit5, kutE[r kotitQit5 (V) x)
3T:34 (10 0 ) 88 98 89
35- 39
40-qq
45- q9
50 -54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-

100
94
98
90
76
65
65
57
46

80
78
70
56
46

99
96
92
a6
72
68
63
54
48

81
74
6q
55
46
4L
42
40
28

43
q5
q0
4L

KaikkiIkHvakioitu
64
83

6 4 66
82

58
6t63

Pystyy vaikeuksitta kHvmSSn kaupassa , panEEissa j ne:
30:3- ( I00) 96 100 98
35-39
40-q4
45-49
50-54
55-59
60-64
65- 69
70-74
75-

I00
98

95
9L
90
86
a6
79
78
75
62

97
97
92

96
93
93
a6
85

99
94
85
7(t
76
62
52

90
79
74
67
57
50

81
79
73
q8

Kaikki
IkAvakioitu

7L 86
86

70
84

86
a688

L: LesketV: Vdesttr 123, [flhflg; Aromaa ym. 1989, 668-669., 677 ja 680
vlestrind cin l.l 1.1980 vdeslolaskennan vdesto.( ): havaintoia on 14'* ) k5. yiilg 1z+.

Vakio-
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Jatkotutkimukseen kutsutuilta henkiloiltii tiedusteltiin kyseisessd perus-
kyselyssd myos raskaiden siivoustoiden sujumista (Aromaa ym. 1989,
672, 751). Kun verrattiin ndiden tekemiste kevyiden kotitoiden tekemi-
seen leskilld, raskaat siivoustyot niyttivdt tuottaneen yleisemmin vaikeuk-
sia. Lattioiden lakaiseminen vaatii luonnollisesti vdhemmdn fyysistd kun-
toa kuin esimerkiksi mattojen kantaminen. Fyysistd voimaa vaativa ras-
kas siivous niiytti sujuneen miehiltii vaikeuksitta hieman useammin kuin
naisilta. Kevyissd kotitoissd miesten ja naisten vdlinen ero oli sitd vastoin
pieni.

Tauiukossa 53 havaitut mies- ja naisleskien vdliset erot kotitoiden sujumi-
sessa ovat yll2ittziviin pienet, mikzi vaikuttaa jossain mddrin ristiriitaiseita
luvussa 5.2.4 esitettyjen tulosten valossa. Sosiaalista tukea ja avun saa-
mista koskevissa tarkasteluissa todettiin miesleskien saaneen kdytdnnon
tukea kotitoissd naisleskiii merkittiivdsti useammin (taulukko 44 ). Mies-
lesket kykenivdt kdsityksens6 mukaan tekemddn kotitoitzi yhtii hyvin kuin
naislesket, mutta heidiin ei eldmdntilanteensa vuoksi tarvinnut yksin huo-
lehtia kotitoistd. Miehistii useammat kuin naisista olivat uudessa pa-
risuhteessa, jolloin uusi vaimo hoiti yleensii kotityot. Myos omat lapset
auttoivat kotitoissd useammin leskeksi jiiiinyttii isddnsd kuin ditidnsd.

Asioiminen kodin ulkopuolella, esimerkiksi pankeissa ja virastoissa vaih-
teli edellisten tapaan henkilon idn mukaan. Nuoremmilla leskiilii asiointi
kodin ulkopuolella sujui vaikeuksitta jopa vdhdn paremmin kuin vastaa-
viin ikiiryhmiin kuuluvilta henkiloiltd viestossd. Vanhemmissa ikdryh-
missd leskien toimintakyky niiytti oileen jonkin verran vdestod heikompi.
Ikiivakioitujen lukujen perusteella leskien ja vAeston vztlillii ei kuitenkaan
ollut oleellista eroa. Miesten ja naisten asioimiskyvyssd ei ollut koko
vdestod koskevien lukujen perusteella mitddn eroa, mutta leskid koskevat
luvut osoittavat miesten toimintakyvyn hieman paremmaksi kuin naisten.
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s.3.6
Psyykkinen oireilu

Haastattelussa tiedusteltiin viime aikoina esiintyneitd psyykkisiksi tai psy-
kosomaattisiksi tulkittavia oireita. Tdllaisen oireiiun katsotaan syntyvdn
jonkin ulkoisen tekijiin vaikutuksesta siten, ette ihmisen puolustusmeka-
nismi pettdii ja syntyy psykofysiologinen reaktio. Perimmdltd olemuksel-
taan niimd eptimiellyttiivdt, hyvinvointia alentavat oireet ovat subjektiivi-
sia, joten niitd mitataan subjektin kokemuksina.

Psyykkisen kuormittuneisuuden indikaattoreina kdytettiin tutkimuksessa
nelj2iii hieman mielivaltaisesti valittua oiretta tai vaivaa. Ndmd olivat
pitdnsdrky, ylirasittuneisuus, voimattomuus tai vdsymys ja unettomuus.
Edellii lueteituja ja vastaavia "keskushermoston rasitusoireita" on kysytty
monissa koettua oireilua selvittdvissd tutkimuksissa (Aromaa ym. 1989,

t8l-182, 727; Lahelma l99la, 17; Heikkinen ym. 1981, 4l; Suutama
1988, 187). Oireiden luettelo on monesti ollut pidempi kdsittiien psyykki-
sid oireita, kuten muistin tai keskittymiskyvyn heikkenemisen, hermostu-
neisuuden, jiinnittyneisyyden, tai psykosomaattisia oireita, kuten vatsa-
vaivat, syd[men tykytyksen, pahoinvoinnin ja kiisien vapinan. Tdss2i tut-
kimuksessa kysytyt oireet kuuluvat pddnsdrkyd lukuun ottamatta psyyk-
kisiin ja niistii yleisimmin esiintyviin.

Leskillti yleisin oire oii voimattomuus tai vdsymys. Noin joka toinen nais-

leski ja kaksi miesleskeii viidestii tunsi vdsymystii. Voimattomuuden tai
vdsymyksen tunteet yleistyiviit meiko suoraviivaisesti idn mukana. Tiimii
piirre ndkyi myos vlest6i koskevissa tutkimustuloksissa (Aromaa ym.
1989, 183-184). Kun verrataan leskien ja vdeston ikdvakioituja lukuja, ei

vdsymys vaivannut miesieskid sen enempdi kuin miehiii yleensdkdln.
Leskeksi jiiiineet naiset sitd vastoin kertoivat voimattomuudesta tai visy-
myksestd yleisemmin kuin naiset yleensd.

Toiseksi yleisin oire leskilld oli unettomuus. Samoin kuin vdsymys mytls
unettomuus lisdiintyi iiin mukana. Varsin selviini tiimii niikyi leskeksi
jdiineiden naisten vastauksissa. Mini-Suomi-tutkimuksesta k[y ilmi, ettd
unettomuus liittyi naisilla melko suoraviivaisesti ikddn, kun taas miehill[
unettomuuden ja idn vdlinen suhde ei ollut yhtii lineaarinen (Aromaa ym.
1989, 183-184). Sama piirre ilmenee taulukon 54 leskiii koskevista luvuis-
ta.
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Taulukon ikiivakioidut luyut osoittavat unettomuutta esiintyneen tutki-
muksen leskillii jokseenkin yhtd yleisesti kuin viiestollii.

Tauiukko 54. Psyykkisi[ tai psykosomaattisia oireita ilmoittaneiden
osuudet lesken sukupuolen ja haastatteluvuoden idn mu-
kaan

Sukupuo I ija ik5

Miehet:
30-54

Naiset:
30-54

Viime aikoina on
p55n- ylirasit-
sdrky tuneisuus

./ ./

vaivannut:
voimatto-
muus tai
vSsymys

qo
25

26

52
58

34

unetto-
muus

(10)
11
26

7

( 7)
5

18
L7
27
L9

35- 39
co-q4
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-

( 8)
7

27
L4
T7
22
25
25
19
31

23
I8
3q
30

( 0)
8

20
15
36
34
55
43
47
49

?o
?0
24
36
53
39

Kaikki
IkAvakioitu
VAestii I) 2L

23
I8

?5
I8

50
20

L6 L9

55- 59
40-q4
45-49
50-54
55-59
60-64
65- 69
70-74
75-

13
18
5t
25
37
32
55
30
30
5t

I8
?3
?2
27
53
33
30
2A
2A
39

I5
26
3I
27
44
53
56
56
54
63

6
9

I5
20
51
39
55
47
4Aql

Kaikki
IkHvakioitu

5I
27

3I
27

38
26

V5estii 1) 35 20 24

( ) : havaintoia on 14l) : Lehde: Aromaa vm. 1989. 182 r2s.' Vakiovdest6nd oh l.l l. 1980 viiestolaskennan v[esto.

Pddnszirkyii ja ylirasittuneisuutta esiintyi tutkimuksen henkildillzi ldhes
yhtii yleisesti. Miesleskistii noin joka neljiis ja naisleskistd ldhes joka kol-
mas k[rsi ndistd oireista. Vfieston terveyshaastattelu site vastoin osoitti
pddnsdryn ylirasittuneisuutta yleisemmiiksi sekii miehillii ett[ naisilla.
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P2iiinsiirky ja ylirasittuneisuus eiviit liittyneet ikiidn yhtd suoraviivaisesti
kuin unettomuus ja vdsymys. Nditd oireita esiintyi yleisimmin 50-65-vuo-
tiailla leskilld. Kun verrataan leskien ikiivakioituja lukuja vdeston lukui-
hin, pddnsdrky ja ylirasittuneisuus eivdt olleet miesleskiild sen yleisempid

kuin miehillii ylipdiitiiiin. Naisleskilld sitd vastoin ylirasittuneisuutta
esiintyi selvdsti yleisemmin ja toisaalta piiiinsdrkyii harvemmin kuin ai-
kuisvdesttin naisilla.

Luvun 1.2 tutkimuskatsauksesta sairastavuuden ja sukupuoien vdlisiin
yhteyksiin kiivi jo iimi, ettd naisten sairastavuus on useimmissa tutkimuk-
sissa todettu miesten sairastavuutta suuremmaksi. Sukupuolten vdliset
henkisen terveydentilan erot ovat viel6 suuremmat kuin fyysisen tervey-
den erot (Haavio- Mannila 1986, 142'143). Taulukosta 54 ndhdddn, ettd
erilaiset psyykkiset tai psykosomaattiset oireet olivat naisleskiild yleisem-
piii kuin miesleskiild likimain kaikissa ikdryhmissd. Poikkeuksena on

unettomuus. Alle 44-vuotiaat mieslesket kdrsivdt unettomuudesta nuoria
naisleski6 yleisemmin. Kun tarkastellaan ikzivakioituja lukuja, erot suku-
puolten v:iliil2i siiiiyvzit. Naisilla psyykkisiii ja psykosomaattisia vaivoja
esiintyi merkittdvdsti miehiii yieisemmin.

Myos Mini-Suomi-tutkimuksen mukaan etenkin pddnsdryn, masentunei-
suuden sekd voimattomuuden tai vdsymyksen esiintyvyydessd ero suku-
puolten vzilillii oli selvd. Ylipiizitzi2in muut oireet paitsi drtyvyys oiivat nai-
silla merkittzivdsti yleisempid kuin miehilld (Aromaa ym' 1989, l8l-182).
Vuoden 1986 elinolotutkimuksen aineistoon perustuvat selvitykset ositti-
vat samoin, ette psykosomaattinen samoin kuin psyykkinen oireiiu oli
naisilia yieisempdl kuin miehillii (Lahelma 1991a,35; Sauli ym. 1989,

88). Taulukon 54 leskid koskevista luvuista ei ndin ollen voida suoraan
pddtelld, ettd psyykkisen oireiiun ollessa yleisempdii naisilla puolison kuo-
lema olisi vaikuttanut haitallisemmin naisten kuin miesten henkiseen ter-
veyteen.

Kun verrataan tutkimuksen leskii vdestoon ndhdddn, etti mieslesket ei-

viit juuri eronneet vdeston miehistd psyykkisen oireilun suhteen. Naisies-
killd oireilu pitiinsiirkyii lukuun ottamatta oli sitd vastoin yieisempdd kuin
vdeston naisilla.

Syynii siihen, ettei oireita esiintynyt tutkimuksen miesleskillii yleisemmin
kuin miehill5 vdestossd, saattoi olla se, ettd sairauksia on kenties jeenyt
kertomatta ja nimenomaan sellaisia sairauksia, jotka eivdt ole suuremmin
haitanneet el6mistd. Osa psyykkisistl ongelmista voitaneen katsoa epe-
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miellyttiiviksi vaivoiksi, joista ei kuitenkaan ole mainittavaa haittaa joka-
piiivziiseile eldmiselle. Toinen selitys eroon on se, ettei tiissd tutkimuksessa
kysytty niitd oireita, jotka nimenomaan miehill2i ovat tyypillisimpid, ku-
ten muistin ja keskittymiskyvyn heikkeneminen (vrt. Aromaa ym. 1989,
l 82).

Vertailukelpoista kuvaa tutkimuksen leskien psyykkisestii ja etenkddn
psykosomaattisesta oireilusta ei vdestoon ndhden neljdn kysytyn oireen
perusteeila voida saada. Luvut ovat suuntaa antavia.

Psyykkisen oireilun on havaittu liittyviin somaattisiin sairauksiin (esim.
Heikkilii 1990, 198), niin myos tutkimuksen leskillzi. Somaattisen sairasta-
vuuden indikaattori, haittaava sairastavuus korreioi voimakkaasti psyyk-
kisten oireiden mddrdn kanssa (r: .a9). Lesken sukupuolella ja iziilzi ei ol-
lut vaikutusta yhteyteen. Kun niimii tekijiit vakioitiin, yhteys pysyi liki-
main saman a (r : .47).

Haittaavan pitkAaikaissairauden omaavista leskistd noin neljiilld viidestd
(81 %) esiintyi vdhintddn yksi kysytyiste oireista. Henkiioistd, joilla ei o1-

Iut pitkziaikaissairauksia lainkaan, noin kolmasosalia (34 %) esiintyi nziitzi
oireita.

Psyykkiset oireet voivat ilmentdd myos emotionaalisia sopeutumisva!
keuksia, joita leskeksi jddmiseen luonnoilisesti liittyy. Leskien yksinziisyy-
deilzi oli selvd yhteys psyykkisiin oireisiin (r:.19), kuten myos Bowling ja
Cartrvright (1982, 70-71, 157-158) iekkeite leskid koskevassa tutkimuk-
sessaan totesivat. Yksinliisyyden liittymistii psyykkisiin oireisiin tarkastel-
tiin tdssd sukupuolen ja idn suhteen vakioidusti.

5.3.7
Leskien terveydentila sairausvakuutuspiivlraha- ja tytikyvytttimyys-
eliketietojen valossa

Haastatteluvastausten perusteella ieskeksi j2iiineiden henkil6iden tervey-
dentilasta muodostui odotettua positiivisempi kuva. Tutkimuksen lesket
eiv[t n6yttiiisi liikuntakykyisyyttii ja naisleskien psyykkistd oireilua lu-
kuun ottamatta olevan muuta vdestod sairaampia. Kun leskien tervey-
dentilaa tarkasteltiin rekisteritietojen eli sairauspdivdraha- ja tyokyvytto-
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myyselaketietojen perusteella, kuva leskien sairastavuudesta muuttui vas-

taten paremmin aikaisempia tutkimushavaintoja.

Kun henkiioiden terveydentiiaa tarkastellaan sairausvakuutuspdivdraha-
ja tyokyvyttomyyseidketietojen perusteella, on selvea, ettd sairastavuuden
kriteerit ovat voimakkaat. Esimerkiksi lyhytkestoiset sairaudet sekd lievdt
sairauden oireet jddvdt huomioon ottamatta. Yksistddn kiiytettyind ne ei-

vdt anna kattavaa kuvaa leskeksi jdiineiden henkiltliden sairastavuudesta,
mutta niiden avulla saadaan luotettavaa tietoa sairastavuuden muutoksis-
ta tutkimusajanjaksona, ja vastaaviin vdestolukuihin verrattaessa saadaan
tietoa ieskeksi jii[neiden henkiloiden sairastavuuden tasosta yleisesti.

Hyrkkdsen (1988, 54-57) tutkimus leskien ansiotytistd ja terveydentiiasta
osoitti, etti sairauspdivdrahaa saaneiden leskien osuudet olivat 55-64-

vuotiaiden ikiiryhmdii lukuun ottamatta vastaavia vdestoosuuksia suu-

remmat erityisesti puolison kuoleman jiilkeisinii vuosina. Mainitussa 55-

64-vuotiaiden ikdluokassa tyokyvyttomyyselzikkeeilii olleiden osuudet vas-

taavasti ylittiviit vdestoosuudet. Rekisteritietojen valossa vaikuttaa siltd,
etteivdt leskeksi jddneet henkilot olisi suinkaan muuta v6estod terveempid.

Sairauspiiv irahaa saaneiden leskien vdestod suuremmat osuudet puolison

kuoiemaa seuranneena ajanjaksona viittaavat pikemminkin siihen, ettd
puolison kuolemalla on ollut akuutteja vaikutuksia henkildiden tervey-
teen. Vaikutukset ovat olleet akuutteja nimenomaan miesleskillii, joilla
seurantavuonna eli noin kolmen vuoden kuluttua puolison kuoiemasta
sairauspiiivdrahaa saaneiden osuudet eiviit en65 eronneet vastaavista
vdestoosuuksista. Naisleskiliii plivdrahaa saaneiden osuudet ylittivet vas-

laavalvdestoosuudet koko tarkastelujakson ajan. Vertailua sairauspdivd-
raha- ja tyokyyyttbmyyseldketietojen perusteella voidaan luonnollisesti
tehdii vain alle 65-vuotiaiden ikdluokissa.

Mainitussa tutkimuksessa ieskeksi jiiiineiden vertailua veestotietoihin on

vertailtavuuden aikaansaamiseksi tehty kunkin tarkasteluvuoden iiin pe-

rusteella, joten luvuista ei ndhdd yksildtason muutoksia. Seuraavan taulu-
kon 55 luvut kuvaavat sairastavuuden muutosta henkiltrtasolla. Tarkaste-
lu koskee vuonna 1983 alle 65-vuotiaita henkiltlitd, joten ikeryhmittdistd
vertailua vdestdtietoihin voidaan tehdii vain vuoden 1983 osalta.

Terveydentilan muutosta yksiltitasolla kuvaavat luvut osoittavat samoin
sen, ettd leskeksi jiiiineiden sairastawus [seantyi puolison kuoleman jdl'
keen. Sairauspiiivdrahaa saaneiden leskien osuudet olivat selviisti suu-
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remmat puolison kuolemaa seuranneena vuonna 198 I kuin kuolemanta-
pausta edeltdneend vuonna. Sairauspdivdrahatietoihin perustuen sairasta-
vuuden lisiiintyminen on ndht[vissd erityisesti nuoremmissa iklluokissa,
alle 5S-vuotiailla miehillii ja aile 45-vuotiailla naisilla. Vanhimmassa ikd-
ryhmdssd muutos nikyi nimenomaan tyokyvyttomyyseliikkeelle siirtymi-
send. Tyokyvyttrimyyseldkkeelld olevien osuus kasvoi 55-64-vuotiaiden
miesleskien ryhmdssd l0 prosenttiyksikoilii tarkastelujakson aikana. Sa-
manikdisten naisleskien ryhmissd kasvua oli 7 prosenttiyksikkdii.

Taulukko 55 Sairauspdivarahaa ja tyokyvytttlmyyseldkettd saaneiden
leskien osuudet tutkimusvuosina lesken sukupuolen ja
vuoden 1983 iiin mukaan. Puolison kuoiinvuosi oli I980

Sai rausvakuutus-pHivHrahaa saanei-den osuus 1)

Tyij kyvyt t ijmyys -elSkettd saaneidenosuus 2)
Sukupuolija ikH
Miehet:26:-

L979 I 98 I./ ./ 1983 t97 9 I981 I 985

( 0)
I
4

2A

( I6)
I5
L4
1I

L9
t7

11)
20
L9

9

L7
L6
2L
15

35- 4Cq5-54
55- 64

( 7)lq
t4
L2

0)0)

Kai
Ik5

Kaikki
IkHvakioitu

L2
t4

18 zl

L6
18

t6 L9

kkivakioitu L2 13

15 L7

2
4

35

3
7

38

25
9

2L
IO

Naiset:
25- 34
35- 44
45-54
55- 64

t2
9

20l4 24
11

I
2
8

24

I
2
9

29

I
4

1I
51

I) : Kansaneldkelaitoksen maksamaa sv-pdivdrahaa saaneiden osuus
2) : Tytiel2ikej drjes.te.lm dn ja I tai.K ansanefdkelaitoksen maksam aa tyo-

Kvwttomwselaketta saanelden osuus(): havaintojh"on25

Kun tarkastellaan mies- ja naisleskien ikiivakioituja lukuja vuodelta 1983,
oli myos rekisteritietojen perusteella arvioiden naisten sairastavuus mies-
ten sairastavuutta yleisempdl. Kyse ei siten ollut vain siitd, ette naiset il-
moittivat sairauksia miehii herkemmin, kuten taulukon 47 luvuista saat-
toi pzizitellzi. Mies- ja naisleskien vdlinen ero ndkyi nimenomaan sairaus-
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pdivdrahaa saaneiden osuudessa. Tyokyvyttomyyseldkkeelld olevien
osuudessa miesten ja naisten vdlinen ero oli pieni'

Sairauspdivdrahaa saaneiden mies-ja naisleskien osuudet muuttuivat tar-
kastelujaksolla eri tavoin. Kun alle .I5-vuotiailla naisleskilld sairastavuus
pysyi koko tarkastelujakson samalla tasolla, jo1le se oli noussut puoiison

kuoleman jdlkeen, alle 55-vuotiailla miehilll sairastavuus aleni seuranta-
vuoteen mennessd puolison kuolemaa edeltdneen vuoden 1979 tasoile. Ero
ei selity tyokyv-vttomyyseldkkeeile siirtymiselld, silld sairauden takia ei6k-
keelle siirtyneitd mies- ja naisleskid oli suhteellisesti tarkastelien yhtd pal-
jon.

Miesleskien yleisempi avioituminen ja avoiiitossa eldminen avioliiton suo-
jatekijiiteoria huomioon ottaen (ks. luvut 1.2 ja 5.2.3) ei liioin selittdnyt
eroa, siild myos leskind pysyneiilii miehilld ja naisilla oli havaittavissa
sama piirre. Miesleskillii sairausvakuutuspdivarahaa saaneiden osuudet
pienenivat puolison kuolemaa seuranneesta vuodesta vuoteen 1983 men-

nessd, kun ne naisilla pysyivdt samalla kohonneella tasolla ja jopa vdhdn
nousivat. Tulosten perusteella voidaan pziiitelld puoiison kuoieman vai-
kuttaneen lesken terveyteen haitallisesti. Vaikutukset oiivat miehilld pi-
kemminkin akuutteja, kun ne naisilla ndyttivdt kestdneen pitempddn.

Kun verrataan taulukon 55 lukuja seuraavan taulukon vdestod koskeviin
lukuihin vuodelta 1983, miesleskien ja vdeston viili1lii ei oilut suuria eroja
sairauspdivarahaa saaneiden osuuksissa endd koimen vuoden kuluttua
leskeksi jdimisesti. Ikiivakioitujen lukujen perusteeila leskeksi jddneiden

miesten sairastavuus vaikutti kuitenkin vdhAn yieisemmdltd kuin miehillzi
yleensd. Tyokyr,yttomyyseldkkeelld olevien osuuksissa suhteet olivat pdin-
vastaiset. Vdestoon ndhden miesiesket olivat tyokyvyttomyyseliikkeeild
hieman harvemmin, jos kohta tzimiikiiiin ero ei ollut suuri.

Sairauspdivarahaa saaneiden naisleskien osuudet vuonna 1983 ylittiviit
vastaavat vdestoosuudet vanhinta ikdluokkaa lukuun ottamatta, josta

vastaavasti suurempi osuus kuin tdmdn ikiluokan naisista vdestossd o1i jo

tyokyvyttomyyseldkkeelld. Ikdvakioitujen lukujen vertailu osoittaa nais-
leskien saaneen sairauspdivdrahaa sekd olleen tyokyvyttomyyseliikkeell2i
hieman yleisemmin kuin naiset yleensd. Erot vdestoon ndhden eivdt tosin
olleet suuria naisillakaan varsinkaan tydkyvyttomyyseldkkeissd.
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Taulukko 56. Sairauspdivarahaa ja tytrkyvyttdmyyseidkettd saaneiden
osuudet vdestossd idn mukaan vuonna 1983

V5estti 1983

Sukupja ik
uoli
5

Sairaus-vakuutus-pAivdrahaa
saaneiden
osuus I )

Tyij kyv yt -
ttjmyys-
e15kkee115
olleiden
osuus 2)

35-q4
45-54
55-64
KaikkiIkHvakioitu 3)

Miehet:
25-34

Naiset:
25-34

I
I

1
t

i
I

2
2

10
L2
15
I3

13
15
t9
L4

5
4

L2
3q

2
3
9

27

9
9

35-4q
45-5q
55- 64

KaikkiIkHvakioitu 3)
15
15

l) Ldhde: KansanelAkelaitoksen tilastollinen vuosikiria 1983. 86'
KELA:n iulkaisuia T 5:19. l. Vakuutetrua"vdesroe
koskevia [ilastoia"3 1. I 2. I 983

2) Ldhde: Tilasto Suomen eldkkeensaaiista 1983. 35:
KELA:n iulkaisura T 5:19. [. Vakuutdttua vdestod
koskevia tilastoia"3 l. 12. 1983

3) Vakiovdest<ind on 1.1111980 vdestolaskennan vdesttr.

Vzihziistd sairastavuuden lisddntymist:i ndyttztisi liittyv:in leskeksi jzizimi-
seen, mikd ndkyi nimenomaan sairauspeivdrahaa saaneiden osuuksissa
puolison kuolemaa seuranneina vuosina. Miesleskilld muutokset viittasi-
vat ainakin osaksi tilapiiisiin terveydellisiin ongeimiin. Sairauspdivdrahaa
saaneiden osuudet nousivat vaimon kuoleman jdlkeen, mutta tasaantuivat
verraten pian entiselle tasolle. Tyokyyyttomyyselekkeelid olevien osuudet
kasvoivat niin ikiiiin tarkastelujakson aikana, mutta ne eivdt vanhinta
ikiiryhmii2i lukuun ottamatta ylittineet vdeston tasoa.

Muutokset leskeksi jdiineiden naisten sairastavuudessa ovat samoin sel-
vdsti havaittavia. Sairastavuuden lisddntyminen miehen kuoleman jiilkeen
ja sen pysyminen nousseella tasolla miesleskiin verrattuna pitempii[n oli
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naisleskille ominaista. Rekisteritietoihin perustuen naisleskien sairasta-

vuus oli vdeston naisiin verrattuna jonkin verran yleisempdii.

Site, mike osuus ndihin muutoksiin on toisaalta puolison kuoiemalla tai
sitd edeltdneeseen aikaan liittyneiliii muilla stressitekijoillii ja toisaalta
henkiloiden normaalilla ikddntymiselld, ei voida eritelld. Kaikkein nuo-

rimpiin ikiiluokkiin kuuluvien leskien sairausvakuutuspiiivdrahaa saanei-

den osuuksien kasvu leskeksi jaatyii perusteiee kuitenkin sitd tulkintaa,
ette puolison kuolemalla on ollut oma osuutensa sairastavuuden iisdinty-
misessd.

5.3.8
Puolison sairauden kesto ja lesken terveydentila

Luvun 1.2 tutkimuskatsauksessa todettiin edesmenneen puolison sairau-

den keston oievan yhteydessd leskeksi jddneen henkilon terveydentilaan:
puolison kroonisen, kuolemaan johtaneen sairauden jiilkeen lesket voivat
huonommin kuin lyhytkestoisen sairauden jiilkeen. Sairauden kestolla on

havaittu olevan yhteytte leskien fyysisten, mutta ei niinkddn psyykkisten
oireiden ilmenemiseen.

Puolison sairauden keston ja lesken terveydentilan veliste yhteyttd tutki-
taan seuraavassa sekd haastatteluvastauksiin perustuvien, poikkileikkaus-
tilannetta kuvaavien terveydentilan miltareiden ette rekisteritietojen avul-
la. TZilloin lesken sairastavuuden ja puolison kroonisen sairauden yhteyttd
voidaan tarkastella eri tutkimusvuosina. Triviaalien yhteyksien eliminoi-
miseksi puolison pitkdaikaisen sairauden ja lesken terveydentilan mittarei-
den vdiiset yhteydet on laskettu ikdvakioidusti.

Taulukon 57 katkoviivan yldpuolella olevat korrelaatiot perustuvat rekis-
tereistd saatuun tietoon iesken terveydeste. Sairausvakuutus' ja tyokyvyt-
tomyyseldketiedoista muodostettiin yhdistetty mittari siten, ettd jos henki-
lo sai joko sairausvakuutuspdivdrahaa tai tyokyvyttomyyseldkettd kysei-

send vuonna terveydentila katsottiin huonoksi, muutoin hyv2iksi. Tarkas-
telu koskee luonnollisesti vain tyoikiiisiii, alle 65-vuotiaita henkiloitii. Lu-
vuista ndhdfidn, ettii tyoikiiisilld naisleskilll puolison kroonisen sairauden
ja lesken terveydentilan vdlinen yhteys oli kiintein puolison kuolemaa seu-

ranneena vuonna. Kuolemaa edeltdneenI vuonna yhteyttd ei ollut.
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Miesleskid koskevat luvut poikkeavat naisleskien luvuista siin[, etteivdt
ne juuri vaihtele mittausajankohdan mukaan. Lisiiksi miesleskillA yhtey-
det jiiiviit vaimon kuolemaa seuranneina vuosina jonkin verran heikom-
miksi kuin naisleskillii.

Taulukko 57. Edesmenneen puolison sairauden keston ja lesken tervey-
dentilan mittareiden vdliset ikiivakioidut korrelaatiot les-
ken sukupuolen mukaan

Lesken terveyden-
tilan mittari:

Edesmenneen puolison sairauden
kestomittakun 1

n ja lesken terveydentilan
rin vElinen korrelaatio resken ik5 on vakioitu

Naislesket Mieslesket
Rekisteritietoihinperustuvat mittarit I):
Leski sai sv-pSivArahaa
tai tk-e15kett5 puolison
kuolemaa edeltSneenA
vuonna o2 .o7
Leski sai sv-pHivArahaa
tai tk-eIHkettH puolison
kuolemaa seuranneena
vuonna .I0 .o6
Leski sai sv-pAivHrahaatai tk-e15kettH kolmen
vuoden kuluttua puoli-
son kuolemasta 08 .07

Haastatteluun perustuvat
mittarit:
Lesken sairauksien
haittaavuus 2) .09 .01
Lesken pitkE
sairauksien aikais-

maa na .o7 .05
Lesken psyykkisten
oireiden m55rH .oq .00

l) Rekisteritietoien avulia voidaan tarkastella vain tyoikdisten henkiloiden
tervevdentilaa. Analwsiin on otettu mukaan haaStattelua edeltdneend
vuonira (viimeinen mittausaiankohta) alle 65-vuotiaat henkilot.

2) Terveyddntilaa on mitattu haittaavien pitkiiaikaissairauksien olemas-
saololla (ei sairautta lei haittaavaa sairautta lhaittaava sairaus).

Katkoviivan alapuolella olevissa analyyseissa ovat mukana kaikki
iesKet.
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Katkoviivan alapuolelia oievat korrelaatiot puoiison sairauden keston ja
haastatteluvastauksiin perustuvien lesken terveydentilan mittareiden vdlil-
ld osoittavat, ette naisleskitld toisin kuin miesleskilld sairastavuus ndytti
oileen jossain mddrin sidoksissa puolison krooniseen sairauteen. Puolison
pitkdaikainen sairaus liittyi seivimmin naisleskien haittaavaan sairasta-
vuuteen.

Lesken psyykkisten tai psykosomaattisten oireiden ja puolison kroonisen
sairauden viilill2i ei ollut yhteyttd. Tuios on samansuuntainen aikaisem-
pien tutkimushavaintojen kanssa.

Puolison kroonisen sairauden ja lesken terveydentilan vdlistd tilastollista
yhteytte testattiin CATMOD:in logistisen regressiomallin avulla. Mallissa
terveydentila on iesken idn ja puolison sairauden keston ja ndiden yhdys-
vaikutuksen funktio. Yhtdlon toteutumista tarkasteltiin terveydentilan eri
mittareilla nais- ja miesleskilld erikseen.

Vaimon sairauden kestolla ei ollut tilastollisesti merkitsevdd yhteyttd 1es-

keksi jdiineiden miesten terveyteen. Yhteys sekd rekisteri- ettd haastatte-
lutietoihin perustuviin terveydentilan mittareihin ei osoittautunut miehillii
merkitsevdksi.

Leskeksi jii2ineillii naisilla terveydentilan ja edesmenneen miehen sairau-
den keston vdlinen yhteys oli sitd vastoin tilastollisesti merkitsevd, ja se il-
meni haittaavassa sairastavuudessa ja ilmoitettujen pitkdaikaissairauksien
lukumddrdssd. Puolison sairauden kestolla oli sekd pziii- ettii yhdysvaiku-
tus idn kanssa niiihin molempiin terveydentilan mittareihin.

Puolison krooninen sairaus ei sitd vastoin iiittynyt lesken psyykkisiin oi-
reisiin enempdd naisilla kuin miehilliikiiiin.

Rekisteritietoihin perustuvan terveydentilan mittarin ja puolison sairau-
den keston vdlinen yhteys osoittautui naisleskill[ tilastollisesti merkitse-
vdksi, mutta vain puolison kuolemaa seuranneena vuonna. Yhteys ilmeni
tziiloin miehen sairauden keston pddvaikutuksena naisleskien terveyteen.
Yhdysvaikutusta idn kanssa ei oilut. On huomattava, ette rekisteritietoi
hin perustuva sairastavuuden analyysi koski ty6ikdisiii henkiloitii.
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Taulukossa 58 on esitetty puolison kroonisen sairauden ja lesken iiin yh-
teytte naisleskien haittaavaan sairastavuuteen osoittava testitulos. Lu-
vuista nlhdliin, ettd lesken iiillii oli odotetusti voimakkain yhteys, mutta
myos puolison kroonisen sairauden ja idn yhdysvaikutus samoin kuin
puolison sairauden keston pddvaikutus oli merkitsevd.

Taulukko 58. Lesken iAn ja edesmenneen miehen sairauden keston pdd-
ja yhdysvaikutukset leskeksi jzidneiden naisten terveyden-
tilaan (ei ole/ on haittaava sairaus). CATMOD:in logisti-
sen regressiomallin testituios

MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE

Sounce DF Chi-Square Prob
I NTERCEPT
PKESTO
IKA
PKESTOXIKA

L IKEL IHOOD RATIO

1
2
2
4

0

5 .64 .0t76
595
000
507

0
0
0
0

64
18
46

5.
L22.

9.
0
0
0

IKA
PKEST0 =

lesken ikH haastatteluvuonna
edesmenneen puolison sairauden kesto(5ki11inen kuolemantapaus,..., sairaus kestiyli 5 vuotta)

Tarkasteltaessa lesken iiin ja miehen sairauden keston yhdysvaikutuksen
luonnetta havaittiin, ette yhteys oli kaikkein kiintein 50-64-vuotiailla nai-
silla. Tiitii nuoremmilla ja iiikkd2immillzi naisilla puolison sairauden kes-
ton kytkeytyminen lesken haittaavaan sairastavuuteen oli heikompi. Kes-
kimmdiseen ikiiryhm?iiin kuuluvilla naisilla haittaavia pitkeaikaissairauk-
sia ilmoittaneiden henkiloiden osuus kasvaa suoraviivaisesti puolison sai-
rauden keston mukaan. Muissa iktiryhmissii yhtii selvziii lineaarisuutta ei
ole havaittavissa (liitetaulukko 23).

Tulosten perusteella on peieiteltrivissa, etti leskeksi jiiiineiden naisten pitkii-
aikainen hoivatyo ennen miehen kuolemaa on yhteydessd leskeysaikaiseen
sairastavuuteen. Tdmd ndkyi eritoten keskimmziisiin ikziryhmiin kuuluvil-
la naisilla. Nuorilla naisilla on todenndkoisesti enemmdn fyysisid voima-
varoja, joten pitkdaikainenkaan hoivatyo ei viiltt2imtitta ney nuorimpien
terveydentilassa. Toisaalta kaikkein vanhimmilla naisilla on jo iiin muka-
naan tuomia vaivoja ja sairauksia, eikd hoivatyostd johtuva lisdrasitus
kenties tdstd syysti tule yhtd selvdsti esiin kuin 50-64-vuotiailla naisilla.
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Se, ettei tilastollisesti merkitsevdii yhteyttii vaimon kroonisen sairauden ja
leskeksi jiidneen miehen terveydentilan viilillii havaittu, merkinnee joko
sitd, ettd miesten voimavarat olivat paremmat kuin naisten tai sitd, ettd
miehet tekivdt hoivatyotd oleellisesti naisia vdhemmdn. Jiilkimmziistii joh-
topiiiitostii tukevat hoivatyon sukupuoiisidonnaisuudet, jotka ulottuvat
hoivatyotii koskeviin odotuksiin saakka. Aviovaimoon kohdistetaan mie-
hen sairastuessa enemmAn hoivatyon odotuksia kuin aviomieheen vastaa-
vassa tilanteessa.

Leskeksi jricimisen terveydellisten yaikutusten empiiriseen tutkimiseen liit-
tyy monia teoreettisia ja meneteimdllisid ongelmia. Niiden tutkiminen
edellyttdisi huolellista koeasetelmaa, esimerkiksi verrokkiryhmdn muodos-
tamista naimisissa olevista henkiloistd. Olisi voitava kontrolloida myos
koimansien tekijoiden vaikutus t:ihiin yhteyteen, eli tekijoiden, jotka kyt-
keytyvdt sekd terveyteen ettd itse stressitapahtumaan. Muun muassa so-

sioekonomiset tekijet liittyvdt tyypiilisesti sekl leskeksi jddmiseen etta ter-
veyteen yleisesti (vrt. luvut I .2 ja 2.1). Tutkimuksessa ei ole voitu muo-
dostaa kdsitystd ndiden ja muiden vdliin tuievien tekijoiden merkityksestd
leskeystapahtuman terveysvaikutuksissa.

Viitteitd leskeksi jddmisen haitallisista terveysvaikutuksista saatiin vertaa-
malla rekistereistd hankittuja leskien sairastavuustietoja ennen ja jzilkeen

puolison kuoleman seke vertaamalla nditd myos vastaaviin vdestotietoi
hin. Varsinkin nuorimpien henkii6iden sairastavuuden lisdIntyminen
puolison kuoleman jAlkeen kuvastaa stressitapahtuman negatiivisia vaiku-
tuksia. Iakkeilla henkiloillii vastaava muutos puolison kuoleman j6lkeen

ei vdlttdmittt2i ilmenna kuolemantapauksen vaikutusta, vaan myos yleistd
ikd dntymisen myotd lis A iintyviiii sairastavu u tta.

Haittaavan sairauden haastattelussa ilmoittaneiden leskien osuudet eivdt
toisaalta eronneet vdeston vastaavista osuuksista, joten haastattelutulok-
set eivdt tukeneet sitd, ettd leskeksi jddmiseen kytkeytyy terveydentilan
huononeminen. Akuutteja vaikutuksia noin neljdn vuoden kuluttua puoli-
son kuolemasta ei toisaalta oilut odotettavissakaan. Rekisteritietoihin pe-

rustuva vertailu osoitti pikemminkin sairastavuuden tilapdistii kasvua
etenkin miehillii. Samansuuntaisia havaintoja on saatu myos muista tut-
krmuksista (vrt. Ferraro 1989, 75). Naisilla sairauspdivarahaa saaneiden
osuuden nousu puolison kuoleman jiilkeen osoittautui tdssd kuitenkin py-
syvdmmdksi.
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5.4
Yhteistilliset resurssit

5.4.1
Paikallisyhteisyys ja asuminen

Sosiaalista kiinnittymistii yleiseilii tasolla kuvaa asuinpaikkaan juurtumi-
nen. Paikallisyhteisyyden mittareina ovat asunnon ja asuinpaikkakunnan
pysyminen samana kuin puolison eldessd, pitkdaikainen asuminen paik-
kakunnaila sekd paikkakunnan kaupunkimaisuusaste. Paikallisyhteisyy-
den oletetaan olevan voimakkaampaa samassa asuinympdristossd ja pit-
kddn samalla paikkakunnalla asuneilla sekd maaseudulla asuvien henki-
loiden keskuudessa. Leskiltii tiedusteltiin myos muuttohalukkuutta, mikd
kuvaa paikallisyhteisyyden kokemuksellista aspektia.

Noin puoiet tutkimuksen leskistd asui kaupungeissa, vajaa viidennes maa-
laiskuntien taajamissa ja iiki kolmasosa haja-asutusalueilla (taulukko 59).
Asuinpaikan kaupunkimaisuus vaihteli tutkittavien idn mukaan siten,
ettd kaupungeissa asuvien leskien osuus oli suurin nuorimpien keskuudes-
sa ja pieneni vanhempien ikdryhmien suuntaan. Taajamien ulkopuoiella
asuvien osuudet oiivat siten kaikkein suurimmat eldkeikdisten leskien kes-
kuudessa.

Leskien asumista luonnehtii paikkakuntasidonnaisuus: joka kolmas leski
oli asunut nykyisellZi paikkakunnalla vdhintddn 30 vuotta ja joka toinen
20 vuotta tai sitd kauemmin. Alle l0 vuotta samalla paikkakunnalla asu-
neita oli endd viidesosa. Asumisajan pituutta laskettaessa on tesse otettu
huomioon aika avioliiton solmimisesta tutkimushetkeen.

Hyvin pitkdaikainen paikkakunnalla asuminen oli luonnollisesti odotettua
vanhimpiin ikziryhmiin kuuluviila henkiloilld: eliikeikriisistii leskistii yli
puolet oli asunut paikkakunnalia vdhintzidn 20 vuotta, kun aile 50-vuo-
tiaista naisleskisti noin viidennes ja miesieskistl vain kymmenesosa oli
asunut nykyisessd asuinkunnassa yhtd pitk2iiin. Paikkakunnalla asumisen
pituuden mukaan arvioiden idkkdiden leskien siteet ympiiroivddn yhtei
srion oiivat siten kiintedmmdt kuin nuorempien leskien.

10 433895V



290

Taulukko 59. Leskien asumista ja asumisen muutosta kuvaavia tietoja
lesken sukupuolen ja haastatteluvuoden idn mukaan

Lesken ikd haastatteluvuonna
49 50-64 65 -

M Kaikki./ ./
ykyisen asuin-
a i kkakunnan
aupunkimaisuus

kaupunki
maalaiskunnan
taaj ama
maaseutu

50 53

Yhteensii 100 100

62

l7
2L

100

65

L4
2L

100

54

15
3I

I00

55

t6
29

I00

5t
20
29

100

6
15
2q
22
26

3
q

5
I1
23
L6
2L
I8

6

6
l4
25
18
2T
1I

5

N

6
t2
2L
I3
2q
2L

5

7
1I
2A
29
20

3
2

t7
55
37

7

1
3

L2
22
44
t9

9

3

M NMN

80
t7

3

75
20

q

78
L7

3

N
p

Muuttoj
m55n5 Ij 55ty5 :
- ei Vh- yksi
- kaksi
- kolme

tq
36

0

100

73
22

4

l7
50

Asumisaika haas-
tatteluajankoh-dan asuinpaikka-
kunnalla I)
- alle 5 v
- 5- 9v
- 10 - 19 v
-20-29v
- 30 - 39 v
- 40 v ja y1i
Ei osaa sanoa
YhteensS

en luku-
eskeks i

useampla
YhteensS
Muuttanelden
asuinpaikka-
kunta muutonjSlkeen:
- sama kuin puo-

lison elSessii
- eri paikka-

kunta

58
32

7

6L
25

8

73
24

2

100 100 I00 100 100 I00 100

t55n

tai
3

100

6

100

I
100

2

100

7

L

100

I
100

50

t2
22

L7

2t 15 20 Lq 2L

6 5 6

1) Asumisaian oituutta laskettaessa on otettu huomioon aika avioliiton' soimimis'esta' tutl(lmushetkeen.

Paikkakuntasidonnaisuus on jossain md6rin mytjs sukupoiviin liittyvii
piirre. Viime sotien aikana ja sen jiilkeen syntynyt niin kutsuttu suuren



291

murroksen sukupolvi on nimenomaan maalta kaupunkeihin muuttanut
ikdluokka (Roos 1987, 53-56). Tutkimuksen leskistd nuorimmat, leskey-
tyessddn aile 4O-vuotiaat henkilot kuuluvat tzihdn suuren muuton koke-
neeseen sukupolveen.

Paikallisyhteisyys oii asumisajan pituudella mitattuna maaseuduila asu-
vien keskuudessa kiinteImpi kuin taajamissa ja kaupungeissa asuvien kes-
kuudessa. Maaseudulla asuvista leskistd joka toinen (50 9/o) oli asunut
paikkakunnalla vdhintdin 25 vuotta, kun maalaiskuntien taajamissa asu-
vista noin joka koimas (32 oh) ja kaupungeissa asuvista endd joka neljiis
(25 o/;) oli asunut paikkakunnalla yhtd kauan. Eroihin vaikutti luonnolli-
sesti maatalousvziestdn asuinpaikan pysyyyys sekd se edel1d todettu seik-
ka, ettd eldkeik:iisid henkiloitzi asui suhteellisesti enrten haja-asutusalueil-
la.

Leskeksi jddneiden muuttoalttius ei tutkimusten mukaan ole kovinkaan
suuri (vrt. Iuku 1.2). Perhekoon pienenemisestd huolimatta myos tdmdn
tutkimuksen leskien asumisolot pysyivdt useimmiten ennallaan: haastatte-
Iuhetkeen mennessd noin kolme lesked neijdstzi asui edelleen samassa
asunnossa kuin puolison clziessd. Vain noin joka nelj[s (21 Dh) henkilo
oli leskeysaikana vaihtanut asuntoa. Useimmat muuttaneista olivat vaih-
taneet asuntoa vain kerran kuluneiden kolmen - neljzin vuoden aikana
(taulukko 59).

Nuorempien leskien muuttoalttius oii odotetusti suurempaa kuin vanhem-
pien henkiloiden. Sukupuolten vdlilld ei oilut suurta eroa, joskin naisles-
kistd suhteellisesti hieman useampi kuin miesleskist[ asui haastateltaessa
eri asunnossa kuin puolison eidessd.

Maaseudulla asuvien leskien muuttoalttius oli kaikkein vzihdisintd.
Muuttaneita oii huomattavasti vdhemmdn haja-asutusalueiila asuvien
(14 %) kuin maalaiskuntien taajamissa (38 o/o) ja kaupungeissa (31 %)
asuvien leskien keskuudessa. Se, ettd leskeysaikana asuntoa vaihtaneita
oli eniten taajamissa, viittaisi siihen, ettd maaseudun haja-asutusalueilta
oli muutettu puolison kuoleman jllkeen liihimpiiiin taajamaan.

Uuden parisuhteen aloittaminen merkitsi usein asumisen muuttumista,
sill[ joka toinen avioliiton solmineista (49 o/o) samoin kuin avoliitossa
(53 Yo) asuvista henkiloistd oli muuttanut leskeksi laatyd,an vdhintddn
kerran. Ilman uutta kumppania eldvistd leskistd vain joka neljiis (25 %)
oli muuttanut leskeysaikana. Muuton syynd saattoi olla uuden puolison
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asuinpaikkakunnalle muuttaminen tai lapsiperheiden ollessa kyseessA tila-
vamman asunnon tarve.

Tutkimuksessa seivitettiin myos sitzi. muuttiko leski asuntoa samalla paik-
kakunnalla vai liittyiko muuttoon asuinkunnan vaihtuminen. Taulukon
59 luvut osoittavat, ettd yleisimmin o1i muutettu asuinkunnassa. Kaikista
muuttaneista valaa neijisosa oii muuttanut toiselle paikkakunnalle. Tau-
lukon luvut koskivat kaikkia tutkimuksen henkiloiti, joten siitd ndhdddn,
ettd perdti 94 prosentiiia asuinkunta o1i pysynyt samana kuin puolison
eldessd.

Kun tarkastellaan asuntoa vaihtaneiden mies- ja naisleskien suhteellisia
osuuksia sen mukaan, pysyiko asuinkunta samana, havaitaan miesleskien
suhteellisesti useammin kuin naisleskien muuttaneen kokonaan toiselle
paikkakunnalle. Kaikista muuttaneista miesleskistd 30 prosentilla ja nais-
leskistd 22 prosentilla asuinkunta vaihtui. Syynii oii osaltaan se, ette mie-
hilld asunnon vaihtuminen liittyi naisia useammin tyohon tai avioitumi-
seen (vrt. taulukko 60).

Muuton syy

Avioliiton aikaisesta asunnosta muuton syynd olivat yleisimmin terveydel-
liset tekijdt, avuttomuuden ja yksindisyyden kokeminen, asunnon huono
sijainti palvelujen suhteen, asunnon huono varustetaso ja suuri koko sekd
pientalon hoidon raskaus. Muuton syyksi mainittiin usein my<is taloudei-
Iisia seikkoja.

Yleisimmdt perustelut kdvivdt yksiin asuntoa koskevien tutkimustulosten
kanssa, sillii tyoliiiistd omakotiasumisesta muutettiin helpompiin asumis-
muotoihin. Omakotitalossa asuneista ja asuntoa vaihtaneista vain pieni
osa (13 oA) muutti erillistaloon. Piiiisiiiintoisesti muutettiin rivitalo- ja ker-
rostaloasuntoihin.

Muuttaneita kuvaava piirre on niin ikziiin se, ettd valtaosa vaihtoi pie-
nempddn asuntoon: naisleskistd 65 prosentilla ja miesleskistii 58 prosentil-
la asunnon koko pieneni avioliiton aikaisesta. Kun perheiden keskimdi-
rdinen asunnon koko avioliiton aikana oli 77 m2, oli se tutkimusjakson
piiiittyessd keskimddrin 73 m2. Asuntoa vaihtaneiila henkildillii asunnon
keskikoko pieneni keskimddrin l5 m2 :[ii.
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Miesten ja naisten vdlillii ei ollut eroa asunnon keskimddrdisessd koossa
avioliiton aikana. Tutkimusjakson pdtittyessd miesten keskimddrdinen
asunnon koko oli 2 m2 suurempi kuin naisten johtuen siitd, ettd miehet
muuttivat hieman useammin (26 o/o) suurempaan asuntoon kuin naiset
(21 o/o). Syynri oli miesten yieisempi avioituminen. Avioliiton solmineista
ja muuttaneista leskistd useimmat (73 %) muuttivat entiste tilavampaan
asuntoon.

Ilman uutta eldmdnkumppania asuvista, asuntoa vaihtaneista leskistd
vain noin viidesosa (18 %) ja avoliitossa olevista leskistd koimasosa
(33 %) muutti tilavampaan asuntoon. Niiihin ryhmiin kuuluvat lesket
muuttivat useimmiten pienempddn asuntoon, mikzi nitkyi myos asunnon
keskikoon pienenemisend. Kun avioiiittoon menneiden leskien asunnon
keskikoko suureni keskimddrin 12 m2:llii, yksinasuvilla leskiilzi se pieneni
perdti l7 m2:lldt ja myos avoliitossa olevilla asuintila supistui keskimdd-
rin 12 m2:11d.. Luvut koskevat muuttaneita henkiloitd.

Edellzi kiinnitettiin huomiota asunnon muuton tavallisimpiin perustelui
hin ja niiden toteutumiseen parempaan ja pienempddn asuntoon muuton
osalta kaytdnnossd. Taulukosta 60 on ndhtdvissd myos, ettd asunnon
vaihdon syyt vaihtelevat selvdsti henkiloiden sukupuolen ja idn mukaan.
Naisieskilki oli miesleskid useammin syynd paremman ja helpommin hoi
dettavan asunnon tarve. Asunnon hoidon raskaaksi kokeminen nrikyy
Iuonnollisesti ikiizintyvien ja idkkiiiden naisten vastauksissa. Eldkeikriisil-
lii leskiilii muuton syind olivat usein myos terveydelliset tekijdt, avutto-
muus ja paivelujen tarve, mikd niikyy naisilla vield yleisempdnd motiivina
muuttoon kuin miehillii.

Nuorten leskien muuton syyt poikkesivat izikkdiden mainitsemista teki-
joistd. Oman asunnon hankkiminen esiintyi liihes yksinomaan alle 50-
vuotiaiden, mutta ei juurikaan sitd vanhempien henkiloiden vastauksissa.
Samoin tydhon liittyvet syyt tulivat esiin aktiivi-ikiiisillii ja miehillii hie-
man useammin kuin naisilla.

Taloudellisia syitd muuttoon esiintyi likimain yht6 usein sekd nais- ettd
miesleskilld. Tosin 50-64-vuotiailla naisilla taloudeiliset tekijzit korostuivat
pienempddn asuntoon muuton ohella. Taloudelliset syyt saattoivat olla
taustalla myos niillii leskilll, jotka ilmoittivat muuton syyksi pienemmdn
asunnon hankkimisen.
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Taulukko 60. Syy ensimmdiseen asunnon muuttoon puoiison kuoleman
jzilkeen lesken sukupuolen ja haastatteluvuoden idn mu-
kaan. Asuntoa vaihtaneet lesket
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Taloudellisiin tekijoihin on iuettu muun muassa asunnon myyminen pe-

rinnonjaon takia :e. Tdsmdilistd kuvaa siite, mike merkitys perinnonjaol-
1a oli entiseste asunnosta Iuopumisessa, ei vastauksista voitu saada.
Kaikki-sarakkeen taloudellisiin syihin sijoittuvista 13 prosenttiyksikostl 5

koostui juuri asunnon myynnistl, ,l sukupolvenvaihdoksista ja luopumis-
eldkkeistd seke loput ,l muista taloudellisista syista. Asunnon myynti viit-
taa perinnonjakoon, mutta myos pienempddn asuntoon muutto saattoi
osalla leskid kytkeytyd perinnonjakokysymyksiin.

Tunnesyissd ei ole ndhtdvissd erityisen selvee idn tai sukupuolen mukais-
ta vaihtelua. Vajaat l0 prosenttia muuttaneista oli tietoisesti hakeutunut
eroon avioliiton aikaisista, asuntoon liittyviste tunnesiteiste. Teta pyrki-
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mysta o[ eniten nuorimmiila naisleskilli ja kaikkein iiikkiiimmillii miehil-
te.

Muutto laheisten kanssa asumaan oli merkittdvdmpi syy mies- kuin nais-
leskillii sen vuoksi, ette avioitumiset olivat miehillii yleisempid kuin naisil-
la. Muuttaneista miesleskistd 7 prosenttia ja natsleskistd vain prosentti
viittasi avioitumiseen. Samoin lasten 1uo asumaan muuttaminen oli mie-
hi[a (5 0,/o) hieman useammin kurn naisilla (2 o/o) syynd muuttoon.

Muihin syihin on luokiteltu vastaukset, joista ei muodostunut selkeitd si-
sdltoiuokkia. Nziihin kuuiuvat muun muassa paikkakunnan vaihdosten,
vuokra-asunnosta hazidon, riitojen ja rauhattomuuden takia asuntoa
vaihtaneet. Kaikista asuntoa vaihtaneista joka kymmenes jdi tarkemmin
luokittumatta. Erityisen suureksi tdmd osuus jdi 50-64- vuotiailla miesles-
killd, joiden vastauksista vajaa viidesosa sijoittui tdhdn luokkaan. Tdhdn
ryhmadn kuuluvista miesieskistd joka toinen oli joutunut muuttamaan
pois vuokra-asunnosta.

Asunnon ja paikkakunnan vaihdoksilla on pyritty omaehtoisesti asumisen
jdrjestAmiseen muuttuneita oioja vastaavaksi. Usein kyse oli elinoloja ja
yleistd eldmdntilannetta parantaneista asumisen muutoksista, eikd niin-
kddn siitd, ette muuttunut eldmdntilanne olisi pakottanut entisestd yhtei-
seste asunnosta luopumiseen. Tdtd tulkintaa puoltavat asumisen tason ja
palvelujen saatavuuden paranemista, entisen asunnon hoidon raskautta
sekd oman asunnon hankkimista koskevat perustelut.

Muuton ja paikallisyhteisyyden heikkenemisen negatiivisia vaikutuksia on
saattanut siten lieventee [yytyvdisyys paremmin varustettuun, sopivan
kokoiseen ja 15he1id paiveluja olevaan asuntoon pddsemisestd. Myos tun-
nesyyt perusteiuna asunnon vaihdolle tukevat sitd kdsitystd, ettd vaikeas-
ta tilanteesta selviytymiseksi on ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin ja
suuriinkin muutoksiin elziman vakiinnuttamiseksi.

Ulkopuolisista tekijoistd johtuvia "pakottavia" syita saattaa loytyd ldhin-
nzi taloudellisista perusteluista, tyohon liittyvistei syistd ja osin terveydelli-
sistd syistd. Lasten 1uo asumaan muuttaminen on samoin voinut olla oio-
suhteiden sanelema ratkaisu, silizi ikziiintyvien asumista koskevat tutki
mukset osoittavat, ette iekkedt rhmiset asuvat mieluiten itsendisesti ja
pyrkivdt s2iilyttiimzirin itsendisen asumismuotonsa, jos se suinkin on mah-
dollista (esim. Suutama ym. 1988, 39; ks. myos luku 1.2).
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Potentiaaliset muuttaiat

Asuinympiristodn ja paikkakuntaan sitoutumisen subjektiivista kokemis-
ta kuvataan leskien muuttoaikeita koskevaan kysymykseen saaduilla vas-
tauksilla. Potentiaalista muuttohalukkuutta esiintyi ainoastaan vajaalla
viidesosalla (17 o,h) ja naisleskilld hieman useammin (18 %) kuin miesles-
kilzi (ls %).

Liitetaulukosta 24 ndhdadn, etta muuttohalukkutta oli enemmdn tyo-
kuin eliikeikiiisill[ henkiloille. Eniten muuttohaluja oli nuorimmilia mies-
leskillii ja vdhiten vanhimpaan ikiiryhmziiin kuuluvilla miehillii. Alle 50-
vuotiaista miesleskistd noin joka kolmas oli harkinnut asunnon vaihtoa,
kun eldkeikiiisistii miehistd vain joka kymmenes vastasi muuttoaikeita
koskevaan kysymykseen mytintdvdsti.

Muuttoaikeiden taustalla olivat pddosin samat tekij2it kuin jo toteutunei-
den muuttojen syynd. Tarve pddstzi pienempddn, paremmin varustettuun
ja heipommin hoidettavaan asuntoon oli useilla tdrkein syy. N:imii seikat
sekd terveydelliset ja taloudelliset tekijiit esiintyivdt yleisimmin muuttoa
harkinneiden leskien vastauksissa. Potentiaalisia muuttajia oli myos
Bowiingin ja Cartwrightin (1982, 75-76) tutkimuksen mukaan huonon
terveyden omaavien sekd epdmukavassa tai liian suuressa asunnossa asu-
vien leskien keskuudessa.

Perustelut vaihtelivat idn mukaan. Vanhimmilla leskillii muuttoaikeita
synnytti nykyisen asunnon hoidon raskaus, terveydelliset syyt yleensd ja
asunnon huono sijainti paivelujen suhteen. Myos tarve piidstii parempaan
asuntoon oli elzikeikiiisillai leskillii tavallisimpia syitd.

Alle 65-vuotiailla leskiild esiintyi tarvetta muuttaa pienempddn ja nykyis-
ti parempaan asuntoon. Osalla alle 5O-vuotiaista leskistd muuttoaiko-
mukset liittyiviit tyohon. Tzihdn ikdluokkaan kuuluvilla miesleskillti esiin-
tyi myos tarvetta muuttaa suurempaan asuntoon. Naisleskillii puolestaan
oli miesleskiii useammin taloudellisia perusteluja muuttoaikeille. Erityises-
ti alle 65-vuotiaista naisleskistd osa piti nykyisessd asunnossa asumista
liian kaliiina.

Eliikeikiiisten miesleskien muuttoaikeita koskevissa vastauksissa kiinnitti
huomiota tunnesyiden suuri osuus. Tiimii vaikutti vahvana motiivina
asunnonvaihtoa harkitsevilla iekkeiile miehilld, samoin kuin se niikyi jo
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muuttaneiden eltikeikiiisten miesten vastauksissa (vrt. tauiukko 60). Le-
hes joka viides idkiis miesleski harkitsi tdstd syystd asunnon vaihtamista.

Asuntoon liittyvien tunnesiteiden merkitys muuttoaikeissa ndkyi myos

Bowlingin ja Cartwrightin (1982, 76) tutkimuksessa. Noin joka kymmenes
entisessl yhteisessd asunnossa asuva ieski halusi tdstd syystA muuttaa
asuntoa. Useimmat halusivat kuitenkin pysyd avioliiton aikaisessa asun-

nossa juuri yhteisten muistojen takia.

Toisin kuin muuttaneilla, muuttoa harkitsevilla leskillii ndkyi my6s ympa-
riston paineita muuttoaikeiden taustalla. Yajaa kymmenesosa harkitsi
ympdriston takia asunnon vaihtamista.

Leskeksi jricineiden henkitdiden asumista tarkasteltaessa tutkimuksissa on

kiinnitetty huomiota erityisesti kolmen tyyppisiin muutoksiin: muutokset
koskevat talouden pddmiehen muuttumista, taloudessa asuvien henkiltii-
den lukumddrd.d ja asunnon muuttumista. Edellii luvussa 4.4 todettiin les-

keyden tuoneen mukanaan valtaosalle naisia perheen pdimiehen tehtdvdn
tdmdn roolimuutoksen koskiessa vain harvoja miesleskiS. Tyypillisin
muutos perheen koossa sekd nais- ettd miesleskill|i oli muutos kahden

hengen taioudesta yksindistaloudeksi (taulukko l3). Perhekoon pienene-

misestd huolimatta kuitenkin vain suhteellisen harvoiila henkiloilla asumi
sen fyysiset puitteet muuttuivat. Noin kolme lesked neljiistzi asui neljdn
vuoden kuluttua puolison kuoiemasta samassa asunnossa kuin puolison

elSessd.

Asumisolosuhteiden ja elinympiiriston pysyessd ennallaan siteet paikallis-
yhteisoon siiilyiviit. Valtaosa leskistd ei edes harkinnut asunnon vaihtoa.
Asuinpaikkaan juurtumista mittaa ennen muuta pitkiiaikainen asuminen
paikkakunnalla. Paikallisyhteisyys erityisesti idkkiiiden ja maaseudulla
asuvien ieskien keskuudessa oli tdmdn kriteerin perusteella voimakas.
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5.4.2
Ansiotyti tutkimusvuosina ja avioliiton aikana

Leskien tyossdkdymistii ja sen muutoksia tarkastellaan henkiloiden avio-
liiton aikaisen ansiotyon, tutkimusvuosien aikaisen tyossdkdymisen ja
haastatteluajankohdan tyossdolon avulla. Esilld olevassa luvussa selvite-
tddn myos tyostd poissa olevien naisleskien aikomusta mennd ansio-
tyohon.

Ansiotyoti koskevan tarkastelun lopuksi verrataan eri ikdisten leskien
tyossdkdymistd haastatteluajankohtana vastaavien ikdryhmien tyossoloon
vfiestossd. Vertailulla haetaan vastausra kysymykseen, onko tyo yhtzi yiei-
nen resurssi leskeksi jzizineillzi henkiloill:i kuin vdestolld yleensd.

Avioliiton aikainen tytiss:iolo

Tyossdolon kvantitatiivisena mittarina on tyossdolon osuus avioliiton kes-
tosta, mikd kuvaa ansiotyon intensiteettid tutkimusvuosia edeltdvdnd ai-
kana. Leskien avioliiton aikaista tyossdkdymistd selvitettiin tiedustelemal-
la, kuinka monta vuotta he olivat olleet ansiotyossd ja kuinka monta
vuotta pois tyostd puolison kuolemaan padttyneen avioiiiton aikana. Ko-
vin tdsmillistd kuvaa henkiloiden tyossdolosta ja tyostd poissaolosta ei
vuoden tarkkuudeila kysyttyjen tietojen avulla saada.

Tyostd poissaolon osalta kysyttiin edelleen poissaoiojaksojen mddrdA ja
pituutta samoin vuoden tarkkuudeila sekd syitd poissaoloihin kunkin jak-
son osalta erikseen (liitetaulukko 25). Tyostzi poissaolovuosissa ovat mu-
kana myos 65 vuoden izin jzilkeiset vuodet, silld poissaolojen ajoittumista
eldmankaarelle ei selvitetty.

Vuoden aikana leskeksi jdAneistd naisista runsas puolet oli ollut ansio-
tyossd suurimman osan avioliiton kestosta ja noin joka viides oli ollut pois
tyostd koko avioliiton ajan (taulukko 6l). Naisten tyossdkdymisen intensi-
teetti avioliitossa vaihteli selvdsti eri ikdisilizi naisilla. Pzizis:idntoisesti van-
hempien naisleskien tyossdoio aktiivi-idssd oli oliut vdhdisempdd kuin
nuorempien, mikd kuvastaa yleistd ansiotyon muutosta, tyossdkdymisen
voimakasta yleistymistd naimisissa olevien naisten keskuudessa (Jallinoja
l98s b).
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Niiden naisten osuudet, jotka olivat olleet koko avioliiton ajan pois tyos-
td, kasvoivat suoraviivaisesti idn mukana. Eldkeikiiisistd naisista perdti
joka neljzis oii ollut koko avioliiton ajan eliikeikiiiin saakka pois tyostd.
Vastaavasti suurimman osan avioliiton kestosta tyossdolleiden osuudet
pienenivdt vanhempiin ikziryhmiin piiin.

Poikkeuksena tdsti trendistd oli nuorimpien naisleskien ryhmd. Alle 40-

vuotiailla narsilla pienet lapset ja torsaalta avioliiton jddminen suhteellisen
iyhytaikaiseksi selitti sen, etta koko ajan kotona olleiden naisten osuus oii
suurempi kuin .10-59-vuotiaiden naisten ryhmrssd. Vastaavasti pziaosan

avioliiton kestosta ansiotyossd olleiden osuus jdi alie 40-vuotiaiden naisten
ryhmdssd jonkin verran pienemmdksi kuin 40-59-vuotiailla naisilla.

Tauiukko 61 . Leskeksi jzizineiden henkiloiden avioliiton aikarnen I )

tyossdolo sukupuolen ja haastatteluvuoden i6n mukaan

Lesken
sukupuol ija ik5

Naislesket

Kaikki
Mieslesket

Ei tyijssd Tyiiss5
avioliiton a1le
aikana kolmas-

osan
kestosta

19

Tyiiss5olon osuus avioliiton kestosta 1)

9II
9
0

I()

Tyijss5 TyiissS Yhteens5
v5hint55n v5hint55n
kolmasosan, kaksikol-
alle kaksi- masosEa
kolmasosaa kestosta
kestosta/./

I5 56 r00

40-
50 -
60 -65-

39
49
59
64

I5
8

IO
18
25

t6
2L
L7
19
t3

50
63
6Z
54
52

100
100
100
I00
100

100
100
I00

I
0
I
q
4

4

40
50
60
65

39-49-59-54

91
99
95
92
90

I00
r00

0
I
I
?
I
I

I
0
3
2
5

4Kaikki 9I 100

I ) Avioiiiton kestosta on otettu huomioon aika henkilon 65 vuoden ikddn
saakka eli potentiaalinen tyossdoloaika aktiiviikdisend.

Miesten tyossdolo avioliitossa oli odotetusti intensiivistd: yhdeksdn mieste
kymmenestd oli ollut ansiotyosse enimmdn osan avioliiton kestosta. Nuo-
rinta ikdryhmdd lukuun ottamatta myos miehillii tyostii poissaolo aviolii-
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ton kestosta mitattuna yleistyi jonkin verran vanhempien ikdryhmien
suuntaan. Miehistii vain vdhdinen osa (4 o/;) oli ollut pois tyostd koko
avioliiton ajan.

Miehilld, joilla esiintyi tyokatkoksia, tyostd poissaolon syyt painottuivat
sairauksien tai tyokyvyttomyyden sekd muun elzikkeellziolon takia tyostd
poissaoioon (liitetaulukko 25). Ndiden syiden osuus poissaolossa oli luon-
nollisesti suurempi vanhemmissa ikdryhmissd nuorempiin verrattuna.
Tyoikziisilki miehillii poissaolon syind olivat pddasiassa sairaus tai tybky-
\yttomyys. Alle 60-vuotiailla miehiild myos tyottomyydeli6 ja opiskeluila
oli oma osuutensa tyostd poissaoloon. L2ihellii eliikeikdii olevilla ja eleike-
idn tdyttdneillii miehill5 sotavuodet niikyiviit tyostd poissaolona avioiiiton
aikana.

Naisia koskevissa luvuissa kiinnittly huomio lasten- ja kodinhoidon suu-
reen osuuteen kotonaolon syynd. Lasten- ja kodinhoito muodostavat yh-
dessd kotididin tyon sisdllon, jossa on vaikea erottaa pelkzistzidn lastenhoi-
dosta aiheutuvaa ja muusta kotityostd johtuvaa poissaoloa toisistaan, jo-
ten nditd tarkasteltiin yhtend kokonaisuutena.

Puolet naisten avioiiiton aikaisesta tyostl poissaolosta aiheutui lasten- ja
kodinhoidosta (liitetaulukko 25). Osuus oii suurin nuorimmassa ikriryh-
mdssd ja pieneni vanhimpaan ikdluokkaan pdin. Poissaolon kesto vuosis-
sa mitattuna oli kuitenkin izikkiiimmilld naisilla moninkertainen nuorim-
piin naisiin verrattuna, sillzi ylipriritddn tyostd poissaoloaikaa oli nuorilla
naisilla vdhdn. Lasten- ja kodinhoidon takia tyostd poissaolovuosien
mddrd kasvoi tasaisesti idn mukana:

Lesken ika Tyii s
vuos
kodinais

a 11e

t5 p
ia 1
nhoi
i 11a

oissaolo-
asten- ja
don takia
keskimSSrin

qo
45
50
55

40
44
49
54
59
64

3
4
5
5
7
8
I
9

60
65 I
Kaikki



301

Nuorilla ja keskiikiiisiilii naisilla tyost[ poissaolo oli valtaosaitaan per-
heendidin tyotii. Eliikeifrn ldhestyess[ sairauksien ja tyokyvyttomyyden
merkitys poissaolossa kasvoi, mikzi niikyy ndistd syistd johtuvien poissa-
olovuosien osuuden tasaisena kasvuna aina 65 vuoden ikddn saakka.
Ekikeikiiisiild naisilla myos muu eliikkeellzioio kdsitti kolmasosan avioiii-
ton aikaisesta tyostd poissaolosta (liitetaulukko 25).

Se, ettei o1lut taloudeliista pakkoa vaimon tyossdkdymiseen, erotettiin las-
ten- ja kodinhoidosta erilliseksi syyluokaksi. On vaikea vetdd raiaa siihen,
kuinka pitkiirin didin kotonaolo lastenhoidollisista syistd on perusteltua ja

missd vaiheessa kotonaolo on muista syisti johtuva valinta. Haastateltava
joutui omalta kohdaltaan pohtimaan tdtd vastatessaan poissaolon syytd
koskevaan kysymykseen. Perheen taloudeilisen tilanteen mahdoilistamien
kotonaolovuosien osuus kaikista poissaolovuosista jii naisilla verraten vd-
hdiseksi, vain 6 prosentiksi. Tzimii osuus ndytti hieman kasvaneen van-
hempiin ikiiryhmiin pdin, mikd osoittaa naisten ottaneen huomioon ko-
tonaoion luonteen muuttumisen lasten varttuessa.

Tyottomyydeste johtuva tyostd poissaolo kdsitti vain pienen osan naisten
avioliiton aikaisesta poissaolosta. Lisiiksi se ndytti jakautuvan kutakuin-
kin tasaisesti kaikkiin ikiiryhmiin toisin kuin miehilli, joilla tyottomyys oli
ollut enemmdnkin nuorten ja keski-ikdisten ongelma. Opiskelusta johtuva
ansiotyostd poissaolo ndkyi myos naisilla vain nuorimpien henkiloiden
tyostd poissaolon syynd.

Leskeysaikainen tytissiolo

Tutkimusvuosien aikaista tyossdolos 126 ks5ksvien tietojen avulla selvite-
tddn ansiotydn stabiilisuutta leskeydestd johtuvassa eldmdnmuutoksessa.
Liihtokohtana on puolison kuolemaa edeltdnyt vuosi, johon verrataan les-

keysaikaista tyonteon jatkumista, tydste pois jiiiimistd, elakkeeile siirty-
mistd tai ansiotyohon menoa. Ansiotyotd koskevat muutokset ajoittues-
saan idhelle puolison kuolemaa merkitsivdt myos toisen eldmdnmuutoksen
kokemista suhteellisen lyhyenii ajanjaksona.

Leskeksi jddneiden henkiloiden eldmdntilannetta luonnehti stabiilisuus.
Liitetaulukon 26 luvuista ndhdddn, ettd noin joka toinen leski oli eldk-
keelld koko tutkimusjakson ajan ja noin joka neljds kiivi tyossd kaikkina
tutkimusvuosina. TyossiikAymiselle oli tunnusomaista juuri se, ettd ennen
puolison kuolemaa tyossdolevat henkilot yleensd jatkoivat tyontekoa les-
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keksi jiidtyzidn. Vajaa kymmenesosa oli koko ajan pois tyoste oiematta
kuitenkaan eizikkeellei. Viimeksi mainittu ryhmd koostui ldhes yksin-
omaan naisleskistd.

Tutkimuksen leskistd vain l5 prosentilla eldmdntilanne muurtui: henkilo
jdi eldkkeeile, muusta syyste pois tyostd tai meni takaisin tyohon. Enrten
o1i eidkkeelle siirtyneitd henkiloitd. Runsas kymmenesosa (12 %) jAi tyos-
td eldkkeelie tutkimusjakson aikana. Muusta syyste tyostd pois jddneitd
oli vain pari prosenttia. Miehistzi yksi sadasta ja naisista kolme sadasta
jdi tutkimusvuosien aikana pois ansiotyostzi jddmzittd kuitenkaan eldk-
keelle.

Vain yksi sadasta palasi tyoeldmddn leskeksi jzidtyzidn. Puolison kuole-
man j5lkeen tyohon hakeutuvat henkilot olivat ldhes poikkeuksetta naisia
ja pddosin nuorimpiin ikdiuokkiin kuuluvia. Kaikista alle ,lO-vuotiaista
na.isista l3 prosenttia palast miehen kuoleman j5lkeen tyohon. Tyohon
menneiden osuus pieneni suoraviivaisesti ian mukana.

Lcskeksi jddneiden naisten tyohon hakeutumisesta saadaan toinen kuva,
kun sitd tarkastellaan ennen miehen kuoiemaa kotona olleiden naisten
ryhmdssd. A1le 40-vuotiaista kotona olleista naisista perdti joka toinen
(52 o,/o) meni tutkimusjakson aikana ansiotyohon, 40-zl9-vuotiaista tyohon
menneitzi oli kaksi viidestd (43 oh) ja 50-59- vuoriaista enda noin joka vii-
des (18 0,6). L:ihellzi eldkeikzi:i olevista 60-64-vuotiaista naisista vain har-
va (L o/o) meni miehen kuoltua ansiotyohon.

Vaikka nuorten ja keski-ikdisten kotona olleiden naisten ansiotyohon ha-
keutuminen miehen kuoleman jdlkeen ndytti olleen melko yleistd, ei voida
varmuudeila sanoa, ettd leskeksi jddminen oli siind ratkaiseva tekijd. Kos-
ka vertailutiedot puuttuvat siitd, kuinka yleisesti tdmdnikdiset kotona ole-
vat naiset yleensd palaavat tyoeldmddn, johtopdrtosten tekeminen on vai-
keaa.

Esimerkiksi Morgan (1980, 585) tuli tutkimuksessaan siihen peetelmeen,
ettei ollut merkittdvdd eroa naimisissa olevien ja leskeksi jddneiden nais-
ten tyohon palaamisessa. Morganin tutkimuksen suhteellisen nuorille
naisleskille oli kuvaavaa se, ettd he olivat useasti tyossd jo ennen miehen
kuolemaa ja jatkoivat tyossdkdymistd leskeksi jd,d;tyd,d,n. Tzimd oli naisten
tyossdkziymiselle leimallista myos tdssd tutkimuksessa.
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Liitetaulukon 27 lukujen perusteella voidaan tarkastella sitd, miten puol!
son kuoleman jdlkeen ansiotyohon menneet naiset erosivat toisaalta tutki-
musvuosina tyossd kdyneistd naisista ja toisaalta niistd naisista, jotka oli-
vat tarkasteluvuosina pois ansiotyosti oiematta kuitenkaan omaeldkkeel-
ld. Selvd ero oli siind, ettd tyohon menneet naiset olivat iziltddn kaikkein
nuorimpia. Ero oli merkittdvd varsinkin niihin naisiin verrattuna, jotka

olivat tutkimusvuosina pois ansiotyostd'

Miehen kuoieman jdikeen tyohon menneiden naisten koulutustaso oli jon-

kin verran parempi kuin tutkimusvuosina tyossd kdyneiden naisten ja
merkittdvasti parempi kuin kotiin jddneiden naisten. Ansiotyohon men-

neet naiset erosivat myos avioliiton aikaisen tyossdolon suhteen vertailu-
ryhmistd. Heillei oli avioliiton aikaista tyossdoloa luonnollisesti vdhemmdn
kuin tutkimusvuosina tyossi kiiyneill:i naisilla, mutta enemmdn kuin niil-
ld naisilla, jotka oiivat koko tutkimusjakson pois tyostd.

Leskeysaikana tyohon menneiden naisten terveydentila ei juuri eronnut
tyossd koko ajan kdyneiden naisten terveydestd. Molempiin ryhmiin kuu-
luvista naisista noin joka kolmannella oli haittaava sairaus. Tyohon men-

neet naiset olivat kuitenkin terveempiii kuin kotiin jddneet naiset, siild ko-

tona olevista ldhes joka toinen ilmoitti haittaavan sairauden.

Kun verrattiin ndiden ryhmien taloudellista asemaa puolison kuoiemaa
edeltdneend vuonna, ndhtiin niiden perheiden, joissa vaimo oli ansiotyos-
sd, sijoittuvan luonnollisesti muita ryhmid useammin kahteen ylimpzizin

tulokvintiiliin. Puolison kuoleman jiilkeen tyohon menneiden naisten ta-
loudeilinen asema avioiiiton aikana oli niin ikiiiin jonkin verran keskimdd-
rdistd parempi. Sitii vastoin tutkimusvuosina tyostd poissa olleiden nais-

ten perheistd perdti kolme neijdstd sijoittui kahteen alimpaan tuloryh-
mdzin jo puolison el5essd. Tyohon eivdt hakeutuneet avioliiton aikana
kaikkein pienituloisimmissa perheissd eldneet naiset, vaan pikemminkin
pdinvastoin. Tyohon menneiden naisten perheistd vain noin kymmenesosa

kuului kahteen alimpaan tuloryhmddn (liitetaulukko 27).

Tyohon menneet naiset eivdt kyenneet ansiotyostd huolimatta seilytte-
mdfrn suhteellista asemaansa, silld haastattelua edeltdneend vuonna kah-
teen alimpaan tuloryhmddn heistd sijoittui noin joka kolmas. Edelleenkin
tyossd koko ajan kdyneiden naisten taioudeilinen asema o1i paras ja tyos-

td poissa olleiden naisten huonoin'
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Lopatan (1980, I l2) johtopddtos siitd, ettd koyhimmiit ja vdhiten koulu-
tusta saaneet iesket ovat taipuvaisia olemaan pois tyostd, saa edelld esite-
tyistd luvuista vahvistusta. Myos tdssd tutkimuksessa niiden naisten, jot-
ka olisivat objektiivisella mittariila olieet eniten lisdtulojen tarpeessa,
mahdollisuudet mennd ansiotyohon olivat heikoimmat: suhteellisen kor-
kea ikd, heikko ammatillinen koulutus ja vdhdinen tyokokemus olivat
yleisiii tyoeldmddn palaamisen esteitd.

Tytissilolo haastatteluaj ankohtana

Suurin osa henkiloistd., noin kaksi kolmesta (69 %) oli oman ilmoituksen-
sa mukaan tutkimusajankohtana eleikkeelld. Miehistii perdti koime neljds-
td ja naisista noin kaksi kolmesta oii haastatteluja tehtziessd eldkkeellii.
Ero johtui siitd, ettzi miehet olivat naisia idkkddmpizi (taulukko 7) sekd
siitd, ettd miehistd suhteellisesti useampi kuin naisista oli eliikkeellii jo 60-
64-vuotiaana.

Taulukko 62. Tyossdolo haastatteluajankohtana lesken sukupuolen ja
haastatteluvuoden idn mukaan
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Joka neljis haastateltu ilmoitti olevansa ansiotyoss[. Miesten ja naisten
vriliilii ei ollut mainittavaa eroa. Taulukosta 62 ndhdddn, ettd nuorimmis-
sa ikdryhmissd aina 55 ikdvuoteen saakka ty6ssiikiiyminen oli lesken su-
kupuolesta riippumatta yleistd. Tdmdn jiilkeen tyossd kiiyvien osuudet
jriiivzit merkittdvdsti nuorempien ikdryhmien osuuksia pienemmiksi. Eniiii
vdhdn yli puolet 55-59-vuotiaista miehisra 1a vajaa puoiet tiimzinikiiisistii
naisista oli ansiotyossd. Ldheilii eidkeikdd, 60-64-vuotiaiden keskuudessa
tyossd kiiyviii oli selvd viihemmrsto ja yleisen 65 vuoden eldkeidn teytta-
neiden ryhmdssd vain pari kolme prosenttia. Eliikeiiin tdyttdneistd ansio-
tyossd olevista henkiloistii yli puolet (55 %) toimi maanviljeiijoinii ja osa
(12 o/o) muina yrittdjind. Palkansaajina heistd oli kolmasosa (33 %).

Pddasiassa leskien tyo oli kokopdivdistd. Haastateltaessa ansiotyossd ol-
leista henkiloistd vain 4 prosenttia oli haastattelua edeltdneen vuoden
osaaikaisessa tyossi. Leskeksi jddneistd naisista viisi ja miehistd yksi sa-
dasta teki osa-aikatytjtd.

Haastatteiuajankohtana ansiotyostd poissa olevia henkiloitii oii vdhdn:
vajaa kymmenesosa kaikista leskeksi jdiineistii oli pois tyostd olematta
kuitenkaan eliikkeellii. Naisista kahdeksan prosenttia ja miehist:i vain
kaksi prosenttia kuului tdhdn ryhmddn. Lukumddrdisesti miehiii oli siksi
vdhdn, ettei heite voida jatkossa erikseen tarkastella.

Kotona olevia naisia, jotka eivdt olieet eldkkeelld, oli suhteellisesti eniten
toisaalta kaikkein nuorimpien, aile ,I0-vuotiaiden ja toisaalta liihellii elii-
kevuosia olevien, 55-59-vuotiaiden naisten keskuudessa. Taulukon 62 lu-
vuista kdy niin ikddn ilmi, etta tyosta poissa olevista naisista muutamat
kuuluivat 65 vuotta tdyttdneiden ikiiryhmiizin. Niimii henkilot teyttivet 65
vuotta haastatteluvuoden aikana.

Naisten tyossdkdyminen vaihteli vieid selvemmin eldmdnvaiheen mukaan.
Lasten ollessa pieniii didin kotonaolo oli luonnollisesti yleisintd. Liitetau-
lukosta 28 niihdiiiin, ettd laajenevassa perhevaiheessa leskeksi jiiiineistii
naisista joka kolmas (32 Yo) oli haastatteluajankohtana pois ansiotyostd.
Stabiilissa ja supistuvassa perhevaiheessa kotona olevien ditien osuus oli
jo puolta pienempi.

Yleisintd naisten ty6ssiikiiyminen oli stabiilissa perhevaiheessa (70 %).
Supistuvassa perhevaiheessa leskeksi jiiiineistii naisista endd noin joka toi-
nen (55 %) kiivi ansiotydssi.
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Kotona olevien naisten syyt tytisti poissaoloon

Tyoikdisten alle 65-vuotiaiden naisten ansiotyostd poissaolon syyt vaihte-
livat henkilon idn ja vielzi selvemmin eldmdnvaiheen mukaan (liitetaulu-
kot 29 ja 30). Tyostzi poissaoioa ja sen syitd kysyttiin yksityiskohtaisesti
haastattelua edeltdneeltd vuodelta. Tutkimusajankohtana tyostd poissa
olevista naisista valtaosa, 92 prosenttia oli pois tyostd myos haastattelua
edeltdneen vuoden.

Liitetaulukon 29 kaikki-sarakkeesta ndhdddn, ettd neijd yleisintd syytd
tyostd poissaoloon esiintyivdt tutkimushetkeilS kotona olevien naisten
vastauksissa ldhes yhtd usein. Yleisin perustelu oli kuitenkin lasten- ja

kodinhoito (22 0/o). Ldhes yhtd' usein esiintyvid syitd olivat lesken hyvd
taloudellinen tilanne (19 o/o), eldkkeen antama toimeentuloturva (lesken-
ja lapseneldkkeet) (18 %) sekd tyottomyys (17 oh).

Pienten iasten perheissd, laajenevassa perhevaiheessa - jossa havaintoja
tosin oli vdhdn - kaksi naista koimesta oli lasten tarvitseman hoidon takia
kotona. Stabiilissa perhevaiheessa kaksi viidestd ja supistuvassa perheessd
vield joka kolmas nainen oli pois tyosti lastenhoidon takia (liitetaulukko
30).

Tyhjiin pesdn vaiheessa leskeytyneilld naisilla yleisin syy tyostd pois-

saoloon oli se, ettei leskelld ollut taloudellista pakkoa ansiotyohon. Noin
joka kolmas lapsiperhevaiheen ohittanut nainen oli tdstd syyste kotona.
Tzih2in rinnastettava ryhmd oiivat ne naiset, jotka ilmoittivat olevansa
eldkkeen takia pois ansiotyostd. Tdtd perustelua esiintyi eniten stabiilissa
ja tyhjiin pesdn vaiheessa leskeksi jiiiineiild naisilla.

Tyottomyyden osuus naisten tyostd poissaoion syynd kasvoi nuorista 1ap-

siperheistd vanhempiin lapsiperheisiin piiin. Yleisimmin tyottomyys vai-
vasi niitd naisia, joilla osa lapsista oli jo l2ihtenyt kotoa ja joilla lasten ai-
kuistuessa olisi ollut mahdollisuus mennd ansiotyohon. Supistuvassa per-
heessd ndet joka neljds nainen oli tyottomyyden takia pois tyostd.

Noin joka kymmenes naisieski oli sairauden tai tyokyvyttomyyden takia
estynyt kiiymzistii ansiotyossd. Kun luvussa 5.3.4 verraltiin ansiotyossii ja
kotona (ei eliikkeelld) oievien naisten terveydentilaa toisiinsa, voitiin ha-
vaita, ettd kotona olevilla naisilla oli sekd alle SO-vuotiaiden ette 50-64-
vuotiaiden ryhmissd merkittdvdsti enemmdn haittaavia sairauksia kuin
tyossi k2iyvill2i naisilla (liitetaulukko 22). Erot iiin myotii vield kas'roivat.
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Huonon terveydentilan takia kotona olevia naisia oli luonnollisesti eniten
myohemmissd perhevaiheissa, supistuvassa ja tyhjzin pesdn vaiheessa 1es-

keksi jzizineiden keskuudessa (liitetaulukko 30).

Muista syistd mainittakoon yritystoiminnan pddttyminen: maatilan pite-
misestd oli luovuttu tai muu yritystoiminta oli syystd tai toisesta lopetettu
tai pddttynyt (3 o/o). Myos oman ammatin piirteet, kuten tyon raskaus
esiintyi osaila (4 %) tyostzi poissaolon syynd.

Kotona olevien naisten tytihtinmenoaikomukset

Haastatteluajankohtana ansiotyostd poissa olevilta naisilta tiedusteltiin
aikomusta mennd tyohon. Kaikista tyoikdisistri kotona olevista naisista
vain joka viides ilmoitti haluavansa ansiotyohon. Edellei jo todettiin se,
ettd huomattava osa ennen miehen kuolemaa kotona olleista nuorista nai-
sista oli tutkimusjakson aikana sijoittunut tyoelzimddn.

Halukkuus ansiotyohon oli voimakkaasti sidoksissa lesken ikddn, mikd
lienee tyypillistd kotona olevien naisleskien tyohon suuntautumiselle (vrt.
Morgan 1984,535). Alle 50-vuotiaista naisista tyohon aikovia oli yli puo-
1et. viidenkymmenen ikdvuoden jzilkeen tyohon halukkaiden osuudet su-
pistuivat voimakkaasti, kuten seuraavan asetelman luvuista niihdiizin.

Haastatteluaja
kotona, ei e15olevat naiset
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Kotona olevista naisista valtaosa, noin neljd viidestzi ei suunnitellut ty6-
hon menemistd. Kun heiltd tiedusteitiin syyte siihen, yleisimmdt peruste-
lut olivat huono terveys (35 %) ja korkea ika (33 %). Noin joka kymme-
nes (ll oh) arveli, ettei tyote ole saatavissa. Osa (6 oh) ei tuntenut tarvet-
ta palata ansiotyohon. Pieneilii osalla (4 %) lapset ja perhe edellyttivet ei-
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din kotonaoioa. Muutamat naiset (2 o/o) tunsivat koulutuksensa puutteel-
liseksi. Jotkut (l %) mainitsivat leskeneldkkeen syyksi siihen, ettei oilut
taioudellista pakkoa ansiotyohon. Muita tarkemmin luokittelemattomia
syitd esiintyi liki kymmenesosalla (7 o/o). Muutamat henkilot (2 o/o') eivitt
osanneet perustella kielteistd vastaustaan.

Liitetaulukossa 3l on verrattu tyohon aikovien naisten ja niiden, joilla ei

ollut aikomusta menne ansiotyohon, eroja keskeisten taustatekijoiden
suhteen. Tyohon haluavat naiset olivat selvdsti nuorempia kuin naiset,
joilla ei ollut aikomusta palata ansiotyohon. Tyohon aikovilla naisilla oii
myos paremmat edeilytykset sijoittua tyoeldmdin, silld heiild oli enem-
mdn sekd koulutusta ettd avioiiiton aikaista tyokokemusta.

Terveydentilaa koskeva vertailu osoitti, ette tyohon aikovilla naisiila oli
parempi terveys kuin niiild, joilla ei ollut aikomusta menne ansiotyohon.
Tyohonsuuntaumisen ja terveydentilan vdlistd kytkent2id kuvasi se, ette
esimerkiksi niistd aile 55-vuotiaista naisista, joilla ei ollut pitkaaikaissai-
rautta, perdti 60 prosenttia suunnitteli tyohon menemistd, kun samanikai-
sistd haittaavan sairauden omaavista naisista end'd 37 prosenttia aikoi pa-
lata tyohon.

Haastattelua edeltdneen vuoden tulotason vertailu osoitti, ette tyohon ai-
kovat naiset olivat jonkin verran paremmassa taloudellisessa asemassa

verrattuna naisiin, joilla ei ollut aikomusta mennd tytihon. Ensiksi maini-
tuista kahteen alimpaan kvintiiliin sijoittui noin kaksi viidestd ja jiilkim-
mdisisti kolme viidestd.

Taloudeilisten tekijoiden on ndhty oievan tyoeldmddn takaisin tyontdvdnd
motivaationa naisleskilld (Lopata 1980, I l2), mikii kiivi ilmi leskien vas-
tauksista myos tdssd tutkimuksessa. Kun tyohon aikovilta naisilta tiedus-
teltiin syytd siihen, miksi halusi tyohon, yli puolet (56 o/o) mainitsi syyksi
tulojen hankkimisen. Toiseksi yleisin syy (15 %) tyohon aikovilla naisilla
oli tiiapdinen ansiotyrirstd poissaolo haastatteluajankohtana. Moni halusi
palata tyohon lasten vartuttua (7 o/o) ja yhtii paljon oli niitii naisia, jotka
halusivat tyohtin menemdlld siiilyttiiii ammattitaitonsa (7 7o). Hajontaa
muihin syihin oii verraten paljon (14 Vo). Muutamat (l %) eivdt osanneet
sanoa syytd siihen, miksi halusivat mennd ansiotyohon.

Kysymys ei kaikilla ollut vain aikomuksesta, siild ldhes puolet (45 %o)

tyohon aikovista naisista oli jo hakenut tytipaikkaa. Noin viidesosa
( l8 %) oli hakeutumassa tyohon ldhimmin vuoden aikana, vajaa kym-
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menesosa (7 %) kahden vuoden t[htiiimelld ja osa t4 %) tdtd pidemmdn
ajan kuiuttua. Tyohonmenoa suunnittelevista naisista noin neljdsosa
(26 %) ei osannut sanoa, miten pian aikoi hakea tyotd.

Tyoeleimzidn palaaminen ja tyon saaminen riippuvat monista tekijoistd, ei
yksinomaan halukkuudesta ansiotyohon. Tyotzi hakeneet naiset oiivatkin
etsineet tyopaikkaa verraten pitkddn, keskimddrin ldhes kaksi vuotta
(23 kk). Edellzi todettiin huomattavan osan kotona olleista naisleskist6 si-
joittuneen tutkimusvuosien aikana tyoelzimridn. Tyohon menneet naiset
olivat nuorempia, enemmdn koulutusta ja tyokokemusta omaavia sekd
terveempid. kuin kotiin jdlneet. Tyoelzimdiin palaaminen saattoi osoittau-
tua vaikeaksi ndiden tekijoiden suhteen huono-osaisemmiile, tutkimushet-
kelid kotona oileille naisille, joista osa suunnitteli menevdnsd ansiotyohon.

Leskien tytissiolo v[esttitin verrattuna

Kun verrattiin tutkimuksen leskien tyossdkdymistd avioliiton aikana eli
puolison kuolemaa edeltzineend vuonna naimisissa olevan vaeston tyos-
sdoloon voitiin todeta, ettd leskeksi jzizineiden henkiloiden ammarissa toi-
mivuus oii eri ikdryhmissd samaa tasoa kuin naimisissa olevilla henkiloilld
yleenszi (Hyrkkzinen 1988, 1l-72). Nuorten leskien keskuudessa ammatis-
sa toimivien osuudet olivat jopa vdeston osuuksia hivenen suuremmat,
kun taas ,15 ikdvuoden jdlkeen vdeston osuudet ylittiviit pariila prosent-
tiyksikollzi leskien ammatissa toimivien osuuder. Ero selittyi osaksi siitd,
ette tyokyvyttomyyseldkkeelle siirtyneitd oli jo puolison kuolemaa edeltd-
neend vuonna leskeksi jddneiden keskuudessa suhteellisesti hieman enem-
mdn kuin vdestoss6.

Vdeston ja leskien ammatissa toimir,.uuden vertailu puolison kuolemaa
seuranneina vuosina oli ongeimallista sen tdhden, ettd tutkimuksessa voi-
tiin selvittdd lzihinnd leskien ammatissa toimivuutta tutkimusvuosina, kun
taas vdestolaskennan tietoa vdeston ammatissa toimivuudesta oli vuodelta
1980, mutta ei myohemmillii yus5il12 I27. Sen sijaan tietoa vdeston tyo-
voimaan kuuiuvuudesta oii saatavissa eri vuosien tyovoimatutkimuksista.

Ammatissa toimivuuden ja tyovoimaan kuuluvuuden vertailuun liittyy
mittausperiodin ja muiden erojen takia monia ongelmia. On vaikeata sel-
vittzizi esimerkiksi se, missd mdiirin luonteeltaan tilapdiset, lyhytkestoiset
tai epdsddnnolliset ammatit tdyttiiviit ammatissa toimivuuden, kuuden
kuukauden tyossd- tai tyottomdndoloajan kriteerin ja missd mddrin ne tu-



310

levat esiin yhteen laskentaviikkoon perustuvissa tyovoimaluvuissa (vrt.
SVT VI C:107, osa I, l8-20).

Haastatteluajankohdan poikkileikkaustilanteen tyossaoioa kuvaavat luvut
ovat oletettavasti ldhempdnd yhteen laskentaviikkoon perustuvaa ty6voi-
maan kuuluvuutta kuin koko vuoden tietoihin pohjautuvaa ammatissa
toimivuutta kuvaavia lukuja. Taulukossa 63 on esitetty eri ikaisten mies-
ten ja naisten tyovoimaosuudet vdestossd ja vastaavan ikdisten leskien
tyossdolo haastatteluhetkeild. Koska tyovoimaosuuksissa ovat mukana
myos tyottomdt henkilot. on taulukossa esitetty ikiiryhmittdin myos nii-
den tyostd poissa oileiden leskien osuudet, jotka aikoivat mennd ansio-
tyohon. Vield paremmin leskien tyottomyyttd osoittavat aktiivista tyohon
hakeutumista kuvaavat luvut. Taulukon viimeisessd sarakkeessa on tzistd
syyste esitetty tytitd jo hakeneiden leskien osuudet sukupuoli- ja ikdr-vh-
mittdin.

Leskeksi jddneiden henkiloiden "tyovoimaan kuuluvuus", kun otetaan
huomioon tyohon halukkaiden osuudet, veti vertoja vdeston tyovoimaan
kuuiuvuudelle alle 55-vuotiaiden rkziluokissa. Sit:i vastoin 55-vuotiaiden ja
sitd vanhempien leskien rycivoimaan sitoutuminen o1i merkittdvdsti hei-
kompaa kuin tamdnikdisen vdeston. Leskien tyohon osallistuvuutta pie-
nensi osaltaan se, ettd tyokyvlzttomlryseldkkeelle siirtyneitd oli 55-6'l-vuo-
tiarden keskuudessa suhteellisesti enemmdn kuin tdmdn ikdisessd vziestos-

sd (luku 5.3.1).

Vertailussa on otettava huomioon se. ettzi vdeston tyovoimalukuihin sisdl-
tyvdt tyottomlyselzikkeelld olevat henkilot ( SVT XL:10, 15). Kun tiede-
tddn, ettd v:iestossd tyottomyyseliikkeellii olevia o1i 55-64-vuotiaista mie-
histii ja naisista keskimddrin 9 prosenttia (Tilasto Suomen eldkkeensaajis-
ta 1984, 34), ja kun ndm[ osuudet vdhennetddn vdeston tydvoimaosuuk-
sista taulukossa 63 , ovat veeston ja leskien tyovoimaan kuuluvuutta ku-
yaavaL luvut myos tiimiinikziisillzi henkiloillii jo liihempiinii toisiaan:
miesleskilld vdestirn miehiin verrattuna ei ole enad suurta eroa, kun sen

sijaan naisleskilld ero vdeston naisiin ndhden jdd varsinkin 55-59-vuotiai-
den ikdluokassa merkittdvdksi ollen yli l0 prosenttiyksikkoii. Niiyttiiisi
siltd, ettd 55-vuotiaiden ja sitd vanhempien naisleskien tycivoimaan sitou-
tumine^r oli heikompaa kuin samanikdisten naisten vdestossd.
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Taulukko 63 Vdeston tyovoimaosuudet 1) vuonna 1984 sekd tyossdole-
vien, tyohon aikovien ja tyotd jo hakeneiden ieskien osuu-
det tutkimusajankohtana 1984 sukupuolen ja idn mukaan

Sukupuolija ik5

Naiset:

Miehet

V5esttintyiivoima-
osuusv. l9Aq

TyiissS-
olevien
leskien
osuus
v. 1984

Tyijhijn
aikovien
leskien
OSUUS
v. L984

TyiitS j o
hakeneiden
leskien
osuus
v. L984

35-3940-4445-4950 - 5455-5960 - 64

87
89
80
7q
42
2t

88
8I

89
89

66
38

35
40
45
50
55
60

-39-44-49-5q-59-6q

97
95
92
85
70
q3

95
83
99
85

3
2
4
3
0
0

5
10

0
2
I
0

6
5
8
6
I
I

5
2
0
2
2
1

58
2A

l) Ldhde: SVT XL:10, 30

Kuvaus leskien tydsscikciymisestci ja siin[ todetuista eroista sukupuolten ja
eri ikdluokkien vdlilld toi esiin odorusten suuntaisia trendejd. Miesten
tyovoimaan kuuluvuus oli tiivistd koko avioliiton ajan, ja eri ik:iluokkiin
kuuluvat eivdt avioliiton aikaisen tyossdolon osalta juuri eronneet toisis-
taan. Naisilla sitd vastoin ansiotyo avioliitossa vaihteli eri ikdisilld naisil-
la pddsddntoisesti siten, ettd nuorten ja keski-ikiiisren naisten tyossdolo
avioliitossa oii intensiivisempdd kuin izikkeiiden. Ldhellzi eliikeikzizi olevien
ja varsinkin eldkeidn tdyttdneiden naisten keskuudessa oli huomattavan
paljon koko avioliiton ajan kotona olleita naisia. Nditd nuorempien nais-
ten keskuudessa yksinomaan kotiiiidin tehtdvien hoitaminen avioliitossa
oli selvdsti harvinaisempaa.

Leskien tyossdkdymistd haastatteluajankohtana ja tutkimusvuosina ku-
vaavat luvut osoittavat, ettd ansiotyo on resurssina osalla leskir: tyossd-
kdyminen oli yleistd leskeksi jdzineillzi henkiloillzi aina 55 ikivuoteen saak-
ka, eikr leskien tyossdolo poikennut muun vdeston tyossdolosta niissd
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ikdluokissa. Kuvaavaa oli se, etti ennen puolison kuolemaa ansiotyossd

kriyvdt henkilot yleisesti jatkoivat tyossdkdyntil leskeydyttyddn. Maini-
tun 55 ikdvuoden jiilkeen tyossd kziyvien osuudet pienenivdt voimakkaasti
ja myos tutkimusjaksona eldkkeelle siirtyneiden osuudet kasvoivat merkit-
tdvdsti tzimdn ikdvuoden jdlkeen.

Eldmdntilanne ansiotyon osalta muuttui 15 prosentilla tutkimuksen les-

kistzi. Heillii leskeydestd johtuvaan muutosvaiheeseen ajoittui mytis toinen
sopeutumist a vaaliv a eldmdnmuutos. Ndin kdvi keskimdiirdistd useammin
nuorimpiin ikiiryhmiin kuuluvilla naisilla ja toisaalta ldhellii yleistd e15ke-

ikzid olevilla sekd miehillii ettd naisilla. ElAkkeelle siirtyminen lisiizintyi
suoraviivaisesti 55 ikdvuoden j2ilkeen aina 65 vuoden ikddn saakka'

Vallitsevin piirre leskeksi jiidneiden eldmdntilanteessa oli kuitenkin sen

stabiilisuus: noin joka toinen oli jo eliikkeelld ieskeksi jzizidessiizin, joka
neljds ansiotyossd ja noin joka kahdeskymmenes pois tyostd oiematta
eliikkeellzi. Heillii eldmAntilanne pysyi leskeydestd huolimatta ennaiiaan.

5.4.3
Yhdistys- ja harrastustoiminta

Leskien yhdistys- ja harrastustoiminnan laajuutta ja aktiivisuutta tarkas-
tellaan poikkileikkaustilanteessa, haastatteluajankohtana. Haastattelutie-
doin pyritddn kuvaamaan mytis sitd, onko leskeksi jddminen muuttanut,
vdhentdnyt tai lisdnnyt nditii toimintoja. Erilaisten yhdistysten ja jdrjesto-
jen toimintaan osallistumisen on todettu edistdvdn osaitaan yksiloiden hy-
vinvointia (esim. Pihlbiad ja Adams 1972, 328-330, vrt. myos iuku 2.4).
Yhdistyksiin kuulumista ja niissd toimimista samoin kuin muuta aktiivis-
ta vapaa-ajan toimintaa pidetddn sosiaalisen sitoutumisen osoittimina.
Mita lujemmat yhteisoiliset siteet henkilollzi on, sitd paremmat edellytyk-
set hdnelld on hallita muutostilannetta.

Yhdistys- ia jiirjesttitoiminta seki jisenyydet yhdistyksissl

Haastatteiussa tiedusteltiin, kuuluiko leski joihinkin yhdistyksiin ja jos

kuului niin mihin. Noin joka toinen henkilo vastasi kysymykseen myon-
tdvdsti. Tyypillisesti kuuiuttiin yhteen yhdistykseen, silld vain viidesosa
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kaikista henkiloistzi ilmoitti kuuluvansa kahteen tai sitl useampaan yhdis-
tykseen (liitetaulukko 32).

Vastauksissa mainitut yhdistykset luokiteitiin yhdistyksen tarkoituksen
mukaan seuraaviin ryhmiin: ammattijdrjestot tai -yhdistykset, eldke-
kiisyhdistykset, harrastusyhteisot, urheilujdrjestot, aatteelliset jerjestot, us-
konnoliiset jlrjestot, puolueet, asukasyhdistykset ja muut. Aatteellisia
jdrjestojii olivat muun muassa rauhanjdrjestot, raittiusjdrjestot, yste\Trys-
seurat, vammaisjdrjestot ja sotaveteraaniyhdistykset. Harrastusyhteisojzi
olivat puolestaan kuorot, orkesterit, ndytelmdkerhot, pelijoukkueet jne.,
jotka eivdt ole jirjestomuotoon organisoituja. Uskonnollisiin jrirjestoihin
ei ole luettu mukaan evankeiisluterilaisen tai ortodoksisen kirkon seura-
kuntia. Yhdistysten luokittelussa on noudatettu Tilastokeskuksen elinolo-
tutkimuksen suuntaviivoja (vrt. Sauli ym. 1989, 163).

Yleisimmin kuuluttiin erilaisiin aatteellisiin tai hyvdntekevziisyysyhdistyk-
siin. Taulukosta 64 ndhdidn, ettd noin joka neljiis henkilo ilmoitti kuuiu-
vansa johonkin tiihdn ryhmddn luokitelluista yhdistyksistd. Aatteeiliset
yhdistykset koostuvat, kuten edelld kzivi iimi, heterogeenisestd joukosta
yhdistyksiii. Toiseksi yleisimmin kuuluttiin elzikeilisyhdistyksiin. Niihin
kuului liki viidesosa tutkimuksen henkiloistd.

Ammattiyhdistysten jdsenyyksid oli vajaalla kymmenesosalla henkiloisti.
Myos uskonnollisiin yhdistyksiin, urheilujirjestoihin, potiittisiin yhdistyk-
siin ja muihin yhteisoihin kuuiuvien osuudet jriivzit pieniksi.

Miesten ja naisten kuuluminen yhdistyksiin oli likimain yhtzi yleistzi. Lii-
tetaulukosta 32 nzihdziiin, ettd miehistd hieman yli puoiet ja naisista hie-
man alle puolet kuului vdhintddn yhteen yhdistykseen. Eroja oli jonkin
verran siind, minkzityyppisiin yhdistyksiin kuuluttiin. Miehet olivat nai-
sia useammin jdsenind ammatillisissa yhdistyksissd, urheilujzirjestoisszi ja
poliittisissa yhdistyksissd, kun taas naisia kiinnosti miehiii enemmdn us-
konnoilinen ja aatteeilinen yhdistystoiminta (taulukko 64).

Yhdistyksiin kuulumisessa ei oliut systemaattisia eroja eri ikdryhmien vd-
lillii joskin alle 40-vuotiaiden ryhmdssd j2isenyyksiii oli vdhiten (liitetau-
iukko 32). Sen sijaan iiin mukaista vaihtelua oli siind, minkdtyyppisiin
yhdistyksiin kuuluttiin. Eliikeliiisyhdistyksiin ja uskonnollisiin yhdistyk-
siin kuuluminen yleistyi suoraviivaisesti idn mukana. Myos aatteellisiin
yhdistyksiin kuuluminen oli tavallisempaa idkkdiden kuin nuorten henki-
Itriden keskuudessa. Vastaavasti nuorissa ikdluokissa ammatillisiin yhdis-
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tyksiin, urheilujdrjestoihin, harrastusyhteisoihin ja muihin tarkemmin
mddrittelemdttomiin yhdistyksiin kuuluvien osuudet ylittiviit vanhempien
ikdluokkien osuudet. Poliittisiin yhdistyksiin ja asukasyhdistyksiin kuulu-
vien osuuksissa ei ollut selvdd idn mukaista vaihtelua (liitetauiukko 33).

Tauiukko 64. Yhdistyksiin kuuluvien henkiloiden osuus yhdistystoimin-
nan tarkoituksen ja henkilon sukupuolen mukaan

Yhdistyksen
tarkoitus

Yhdistyksii.n kuuluvien
henkiliiiden osuus

Aatteelli.set j 5r j estijtja yhdistykset
ElSkelSisyhdistykset
Ammattiyhdistykset

Mies-lesket
Nais-
lesket

Kaikki

24
I7

Uskonnolliset yhdistykset
UrheilujSrjestiitPoliittiset yhdistykset
Harrastusyhteisiit
Asukasyhdistykset
Muut yhdistykset

7
6
q
q
2
1
q

2q
L7

7
7
2
3
2
I
4

2L
I8
IO

2
9
6
2
1
5

Yhdistyksiin kuuluminen vaihteli jokseenkin suoraviivaisesti so-
sioekonomisten tekijoiden mukaan. Paremman koulutuksen omaavilla,
ylemmissd ammattiasemissa oleviila ja parempituloisilla henkiloillzi yhdis-
tyksiin kuuluminen oli yleisempdd kuin ndiden tekijoiden suhteen heikom-
massa asemassa oleviila henkiloillii (liitetauiukko 34).

Tutkimuksen lesi<istd vajaa viidennes oli liittynyt jonkin yhdistyksen jzise-

neksi leskeysaikana (liitetaulukko 32). Valtaosa oii liittynyt ainoastaan
yhteen yhdistykseen, siild kaikista leskistd vain 5 prosenttia ilmoitti liitty-
neensd useampaan kuin yhteen.

Uusiin yhdistyksiin leskeysaikana liittlzneistd joka toinen ja kaikista tutki-
muksen leskistd noin joka kymmenes \9 o/o) oli hakeutunut jonkin eldke-
liiisyhdistyksen jdseneksi. Toiseksi yleisimmin oli liitytty erilaisiin aatteelli-
siin yhdistyksiin. Ndihin oli liittynyt noin joka kahdeskymmenes (6 %)
henkilo leskeksi jzizityririn. Harrastusyhteisojen, urheiiujdrjestojen ja us-
konnollisten yhdistysten jdseneksi oii kuhunkin liittynyt vain yksi leski sa-
dasta.
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Naiset olivat hakeutuneet leskeysaikana uusiin yhdistyksiin hieman
useammin kuin miehet. Yhdistyksiin liittymisesszi ei ollut havaittavissa
systemaattista idn mukaista vaihteiua. Eniten uusia jdsenyyksiii oii lzihellzi
yleistd ellkeik:izi oievilla naisilla (liitetaulukko 32). Kouiutuksen mukai-
nen vaihtelu oli sitii vastoin selvdpiirteistd: mitd koulutetummista henki-
loistii oli kyse, sitd useammin oli liitytty jdseneksi johonkin yhdistykseen
(liitetaulukko 34).

Yhteisollistd sitoutumista eivdt osoita niinkddn jdsenyydet erilaisissa yh-
distyksissd kuin niiden toimintaan osallistuminen. Kun yhdistysaktiivi-
suutta mitattiin tiedustelemaila, kuinka usein osallistui yhdistys-, seura-
tai kerhotoimintaan kiiymzillZi kokouksissa, illanvietoissa ja muissa tilai-
suuksissa, noin puolet leskistd ilmoitti osallistuvansa tallaisrin tilaisuuksiin
(liitetaulukko 32). Osallistumiseksi katsottiin se, ettd vdhintddn muuta-
man kerran vuodessa kzivi yhdistysten tilaisuuksissa. Ldhes neljdsosa hen-
kiloistti osoittautui aktiivisiksi osallistumaila viikoittain erilaisiin tiiaisuuk-
siin. Vajaa viidesosa kdvi tilaisuuksissa pari kertaa kuukaudessa ja runsas
kymmenesosa vain muutaman kerran vuodessa.

Aktiivinen osallistuminen o1i yleisempziS izikkriiden kurn nuorten henkiloi-
den keskuudessa, mikd nzikyy kaikkia leskid koskevista luvuista (liitetau-
lukko 32). Se, ettd aatteellisiin yhdistyksiin ja eldkel:iisyhdistyksiin kuulu-
minen oli merkittzivdsti yieisempdzi kuin muihin yhdistyksiin kuuluminen
ja ndissd moiemmissa jdsenyydet olivat tyypillisizi irikk:iille henkiloille, se-
littdd osaitaan osaliistumisaktiivisuuden idn mukaisen vaihtelun (vrt. liite-
taulukko 33).

Liitetaulukon 32 iuvuista ndhdddn, ettd naisten ja miesten osallistumises-
sa oli idn mukaisia eroja. Alle 5O-vuotiaiden keskuudessa erilaisissa tilai-
suuksissa kayminen oii yleisempdd ja intensiivisempdd miehilld kuin nai-
silla. Tdtii izikkzizimmilld tilanne oli pdinvastainen: naisten osallistuvuus
oii yleisempzizi. Kaikkein vanhimmista, 70 vuotta tdyttdneistzi naisista vie-
lzi yli neijzisosa ja miehistd vajaa viidesosa kdvi viikoittain yhdistysten ti-
laisuuksissa.

Jdrjestoaktiivisuus on yleisempdd paremmin koulutettujen ja ylemmissd
sosiaaliryhmissd olevien kuin vdhemmdn koulutusta omaavien ja alempiin
ryhmiin kuuluvien henkiioiden keskuudessa (Sauli ym. 1989, 164). Myos
tutkimuksen leskillzi osallistumisaktiivisuus oli selvdsti sidoksissa koulu-
tukseen. Mitd koulutetummista leskistd oli kysymys, sitd enemmrin o1i yh-
distysten toimintaan osallistuvia henkiloitii. Osallistuminen vaihteli am-
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mattiaseman mukaan siten, ette johtavassa asemassa olevien ja ylempien
toimihenkil6iden osailistuminen oii yieisempiiii kuin tyontekijiiryhmiin
kuuluvien ja ammatittomien henkiloiden. Yrittdjien keskuudessa yhdistys-
toimintaan osallistuvia oli likimain sama osuus kuin alempien toimihenki-
loiden keskuudessa. Osallistumisen vaihteiu tulotason mukaan ei oliut
mainittavaa. Alimmassa tuloiuokassa osailistujia tosin oii muita vdhem-
mdn (liitetaulukko 34).

Harrastaminen ja siti koskevat muutokset

Kun haastattelussa tiedusteltiin, oliko henkilollii jokin vapaa-ajan harras-
tus, noin kaksi kolmesta vastasi kysymykseen myontdvd'sti. Kolmasosalla
tutkimuksen leskistd ei oilut harrastuksia ollenkaan. Kaikista tutkituista
noin koimasosaila oli yksi harrastus ja yli kolmasosalla kaksi tai sitd
useampia harrastuksia (liitetaulukko 35).

Viitaten luvun 2.4 pohdintoihin yhteisdllisyyden merkityksistzi yksiloiden
hyvinvoinniile oletetaan harrastusten merkityksen eidmdnmuutoksessa
olevan sitd suuremman, mitd enemmdn niihin liittyy perhepiirin ulkopuo-
lisia kontakteja ja siteite harrastusyhteisoihin. Kontaktit ldheisryhmiin,
aikuisiin lapsiin, ysteviin ja naapureihin muodostavat terkeimmiin turva-
verkon. TdtA verkostoa tukee henkilon yhdistys- ja harrastustoimintaan
pohjautuvien suhteiden verkosto. Toiminnan yhdistyksissi ja harrastus-
piireissd oletetaan ilmentdvdn liihiyhteisoihin sitoutumista.

Harrastukset luokiteltiin silmzilltipitden kahta seikkaa: ensinndkin oliko
kyseessd yksiloharrastus vai ei, ja toiseksi oliko harrastukselle tyypillistii
se, ettd sitd harjoitettiin kodin piirissd vai muualla. Niiiden kriteerien
mukaan ensimmdiseen luokkaan on ryhmitelty harrastukset, jotka eivdt
edeilytii sosiaalisia kontakteja ja jotka tapahtuvat yleensd kotona, kuten
lukeminen, kdsityot, erilaiset kerdilyharrastukset yms.

Taulukosta 65 nrihdiiiin, ette neite harrastuksia oli leskillZt ylivoimaisesti
eniten ja naisilla yii kaksinverroin yleisemmin kuin miehillii. Ero selittyi
suureksi osaksi siitii, ettd naisilla kiisityot olivat kaikkein yleisin harras-
tus. Kun kiisityot poistettiin tdstd harrastusten ryhmdstd, naisista endd
viidesosa (21 Yo) ja miehistd vajaa viidesosa (17 7o) harrasti ensimmdi-
seen ryhmidn luokiteltuja asioita.
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Seuraavaan kategoriaan on luokiteltu harrastukset, jotka iiittyvet tavalla
tai toisella kuntoiluun. Tdhiin luokkaan on sijoitettu sekzi kuntoliikuntaa
ette "hyotyliikuntaa" kuvaavat toiminnat. Viimeksi mainittuihin on luettu
esimerkiksi kaiastus, metsdstys, pilkkiminen, marjastus, puutarhanhoito
jne. Nziiden harrastaminen ei vdlttdm[ttI edellytd kanssaklymistd, mutta
ne eroavat ensimmd.iseen ryhmddn kuuluvista harrastuksista siind, ettd
niitd harjoitetaan joitakin kuntoilun lajeja lukuun ottamatta yleensd
muualla kuin kotona. Harrastaminen on tdysin toisentyyppistd kuin en-
siksi mainitussa luokassa.

Joka neljdnnelld henkiloilii oli tdhdn ryhmddn kuuluvia harrastuksia.
Miehillzi liikunta eri muodoissa oli kaksi kertaa yleisempdd kuin naisilla.
Kun hyotyliikunnaksi luokitellut harrastukset erotettiin muusta liikunnas-
ta, miesten ja naisten vdlinen ero pieneni. Pelkiistiiiin kuntoilua tai muuta
liikuntaa harrasti naisista noin joka viides (18 %) ja miehistd joka neljzis
(25 Yo).

Yhteisollist[ sitoutumista ilmentdd yhdistystoiminta, joka on harrastusten
kategorioista myos homogeenisin. Kun harrastukseksi on ilmoitettu esi-
merkiksi toimiminen eliikeliiisyhdistyksessd, seurakuntatyossd tai vam-
maisyhdistyksessd, tarkoittaa se tavallista aktiivisempaa yhdistystoimin-
taa. Kun verrattiin yhdistystoiminnan harrastuksena ilmoittaneiden ko-
kouksissa tms. tilaisuuksissa kiiymistii muiden osallistumiseen, oii ero
huomattava. Osallistumisaktiivisuuden ja sen, oliko yhdistystoiminta
mainittu harrastuksena vai ei, vdlinen korrelaatio oli voimakas (r:-.50).

Haastattelulomakkeen kysymysjiirjestys ei myotdvaikuttanut yhdistystoi-
minnan harrastuksena ilmoittamiseen, silld harrastamista koskevat kysy-
mykset edeisivdt yhdistystoiminnan kysymyksiii.

Yajaa viidesosa leskistd ilmoitti harrastuksekseen yhdistyksissd toimimi-
sen ja naiset kaksi kertaa yleisemmin kuin miehet. Ero johtui siitd, ettd
naiset olivat miehid merkittdvdsti useammin maininneet harrastukseksi
eldkeldistoiminnan, seurakuntatoiminnan ja erilaisen aatteellisen toimin-
nan, vaikkei el6kelziisyhdistyksiin kuulumisessa miesten ja naisten vdliilii
ollutkaan eroa toisin kuin aatteellisiin ja uskonnollisiin yhdistyksiin kuu-
lumisessa (vrt. taulukko 64). Poliittinen toiminta ja ammattiyhdistystoi-
minta, joiden piiriin kuului suhteellisesti useampia mies- kuin naisleskid,
oli mainittu harrastuksena harvoin, vain yhdessd vastauksessa sadasta.
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Tauiukko 65 Haastatteluajankohdan harrastusten, leskeysaikana han-
kittujen harrastusten ja edesmenneen puolison kanssa yh-
teisten, pois jddneiden harrastusten yleisyys harrastuksen
tyypin ja henkilon sukupuoien mukaan

Henkiliiiden osuUS rkuuluvia harrastuks
on ko. ryhm5Snjoilla
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Neljits harrastusten luokka kzisittiiii ainakin jossain mddrin sosiaalista
kanssakdymistd edeilyttivid toimintoja. Tdhdn luokkaan on sijoitettu seka

oma harrastustoiminta, johon kuuiuvat ndytteleminen, kuorolaulu, tanssi-
minen jne., ettd teatterissa, konserteissa, nayttelyissd ja muissa vastaavis-
sa tilaisuuksissa kdyminen. T[hdn luokkaan sisiiltyvdt myos harrastukse-
na mainittu matkailu ja autoilu. Vain noin joka kymmenes leski ilmoitti
harrastavansa edeile kuvattuja asioita. Miesten ja naisten vziliild ei ollut
ndissd harrastuksissa eroa.

Harrastuksia esiintyi yleisimmin 40-69-vuotiailla leskillii ja jonkin verran
harvemmin tdtd nuoremmilla ja izikkiiiimmillii henkiloilld. Harrastuksia
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oli myos lukumddrlisesti eniten keskimmdisiin ikiiluokkiin kuuluvilla (lii-
tetaulukko 35).

Harrastaminen vaihteli selvdsti sosioekonomisten tekijoiden mukaan.
Mitd paremmin koulutetuista, mitd korkeammassa ammattiasemassa ole-
vista ja mitd paremmat tulot omaavista henkiloistii oli kyse, sitd yleisem-
pdd harrastaminen oli (liitetaulukko 36).

Noin joka viides (18 %) henkilo o1i loytzinyt uusia harrastuksia leskeysai-
kana ja naiset (19 %) hieman useammin kuin miehet (15 %). Uusia asioi-
ta harrastavista kolme neljiistii (75 %) ilmoitti yhden, joka viides (20 %)
kaksi ja vain joka kahdeskymmenes (5 %) kolme uutta harrastusta.

Vaikka uudet harrastukset eivdt vdhentyneet systemaattisesti ian muka-
na, nuorimmassa ikdryhmdssd uusia harrastuksia esiintyi yleisimmin ja
vanhimmassa ikdryhmdssd vahiten (liitetaulukko 35).

Koulutetummat henkilot olivat hankkineet uusia harrastuksia useammin
kuin vlhemmdn koulutusta saaneet. Ammattiaseman mukaan systemaat-
tista vaihtelua oli havaittavissa vain palkansaajien ryhmdssd: ylempiin
ammattiasemaryhmiin kuuluvilia henkiioillzi oli uusia harrastuksia useam-
min kuin alempiin ryhmiin kuuluvilla. Tuiotason mukaan uusien asioiden
harrastaminen ei juuri vaihdellut (liitetaulukko 36).

Harrastuksilla oli taipumusta kasautumiseen: uusia harrastuksia oli
useammin niiilzi henkiloille, joilla oli harrastuksia ennestaAn (r:.13).
Teknisen korrelaation vdlttdmiseksi harrastusten mddrdstd vdhennettiin
leskeysaikana hankitut uudet harrastukset. Samoin idn vaikutus korrelaa-
tioon vakioitiin.

Leskeysaikana hankitut harrastukset jakautuivat harrastusten tyypin mu-
kaan melko tasaisesti edelld kuvattuihin luokkiin (taulukko 65). Jonkin
verran muita enemmdn painottui kuitenkin yhdistystoiminta. Naisista ld-
hes joka kymmenes oli ioytzinyt uutta eiemensisdltod yhdistystoiminnasta
miehillii vastaavan osuuden jiiiidessii pienemmdksi. Useimmiten oli mai-
nittu el6keliiisyhdistykset, joiden toimintaan mukaan menemisessd ei
miesten ja naisten vzilillii ollut eroa. Naiset mainitsivat miehiin verrattu-
na jonkin verran useammin seurakuntatoiminnan ja aatteellisen tai hy-
vdntekevdisyystoiminnan. Naiset olivat ryhtyneet harrastamaan usein
myos kiisitoitzt ja lukemista. Samoin opiskelu esiintyi uutena harrastukse-
na naisilla useammin kuin miehilld.
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Uusia harrastuksia yleisempdd oli se, etti puolisoilla oli ollut yhteisiii har-
rastuksia, joista toisen kuoleman jiilkeen oii luovuttu. Kun leskeysaikana
hankittuja uusia harrastuksia esiintyi vajaaila viidesosalla, noin nei-
jdsosalla henkiloistd oli ollut puolison kanssa yhteisid, sittemmin pois jdd-
neitd harrastuksia (liitetaulukko 35). Leskeys oii ndin pikemminkin karsi-
nut harrastamista kuin lisdnnyt sitd. Useimmat mainitsivat vain yhden
harrastuksen, josta oii luovuttu. Kaikista henkiloistd noin joka viides il-
moitti yhden ja vain noin joka kahdeskymmenes kaksi tai useampia pois
jiirineitii harrastuksia.

Tyypiilistd ndille muutoksille oli se, ettd harvemmin yhteiset pois jddneet
harrastukset korvautuivat uusilla. Kaikista tutkimuksen leskistd viidesosa
(20 %) kuului ryhmddn, jolla oli jztzinyt harrastuksia pois ilman ettd uusia
harrastuksia oli tullut tilalle. Vain noin kahdeskymmenesosa (6 %) kuuiui
niihin, joilla oli paitsi pois j2idneitd myos leskeysaikana hankittuja harras-
tuksia.

Puolisoiden yhteiset harrastukset, joista leskeysaikana oli luovuttu. luokit-
tuivat selvdsti yleisimmin ryhmddn, jossa harrastaminen liittyi sosiaalisiin
tilanteisiin. Puolisot kdvivdt yhdessd teatterissa, ndyttelyissa, harrastivat
kuorolaulua, tanssimista jne. Ndihin tilanteisiin oli totuttu menemddn yh-
dessd. T2ihdn kategoriaan luokittuvista harrastuksista oli luovuttu ylei-
simmin, vaikka muihin luokkiin kuuiuvia harrastuksia esiintyi enemmdn
(taulukko 65).

Kun tarkasteltiin erikseen nais- ja miesleskilid yhteisten harrastusten pois-
jddmistd, oli naisilla matkailu ja autoilu mainittu tlllaisina asioina miehid
useammin. Miehillii taas yhteinen harrastaminen ja teattereissa kdyminen
ja muut sosiaaliset tapahtumat olivat vdhentyneet vaimon kuoleman jdl-
keen yleisemmin kuin naisilla.

Toiseksi yleisimmin oli luovuttu kuntoilusta ja hyotyliikunnasta. Noin
joka kymmenes henkilo oli luopunut ndistd yksin jiiiityiidn. Leskeksi jdI-
neet naiset olivat luopuneet sekd kuntoilusta ette muusta liikunnasta mie-
hid useammin. Osalla puolison poismeno oli karsinut myos yhteisend har-
rastuksena ollutta yhdistystoimintaa.

Yhteisistd harrastuksista luopuminen vaihteli iIn mukaan siten, ettd 40-
59-vuotiaat henkilot olivat luopuneet harrastuksista muita useammin.
Heistd noin joka kolmannella oli ollut puolison kanssa yhteisid, sittemmin
pois j:i2ineitd harrastuksia. Mainittua ikdluokkaa nuoremmiila ja vanhem-
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milla henkiioilld pois jiiiineitii harrastuksia oli noin joka neljiinneild. Nais-
ten ja miesten viilillii ei oilut harrastuksista luopuneiden osuudessa mai-
nittavaa eroa, mutta osuudet vaihtelivat idn mukaan eri tavalla: naisilla
iuopuminen oli ollut yieisempdd nuorimmissa ikziluokissa, kun taas mie-
hilld tilanne oii pikemminkin piinvastainen (liitetaulukko 35).

Yhteisten harrastusten poisjddminen vaihteli selvSsti sosioekonomisten te-
kijoiden mukaan. Liitetaulukosta 36 nzihdzizin pois jzizineitd harrastuksia
iimoittaneiden osuuden kasvavan koulutustason mukana. Niin ikrizin har-
rastuksista oli luovuttu useammin ylemmissd kuin alemmissa ammat-
tiasemaryhmissd, mikd kiiy ilmi palkansaajia koskevista luvuista. Edellii
todettiin pois jiiiineiden harrastusten luokittuvan yleisimmin sosiaalisiin
tapahtumiin liittlviin harrastuksiin (taulukko 65). Tiillaisia harrasruksia
oli arvattavasti enemmdn ylemmissd kuin alemmissa sosiaaiiryhmissd.

Luvun 5.4.3 tarkasteluista ilmeni, ettd leskeyteen liittyi useammin harras-
tuksista luopumista kuin uusien harrastusten loytymistzi. Pois jddneet har-
rastukset eivdt useinkaan korvautuneet uusilla. Vaikka yhdistys- ja har-
rastustoiminnan muutoksia koskevia tietoja oli kiisillii olevassa tutkimuk-
sessa vdhdn, havainnot tukevat aikaisempia leskitutkimuksia siind, ettd
koulutuksella ja sosiaaliseila asemalla oli oma rooiinsa sosiaalisen eleimdn
muuttumisessa ja uudelleen muotoutumisessa puolison kuoleman jzilkeen.
Helena Lopatan (1980, 101-103, 114) ndkemys sosiaaliryhmiin ja eritoten
koulutuksen keskeisestd merkityksestd sosiaalisen el[mdn uudelleen orga-
nisoitumisessa sai vahvistusta.

Harrastus- ja yhdistystoiminnan tarkastelussa havaittiin naisilla olevan
miehiii selvdsti useammin yksiloharrastuksia, mutta toisaaita myos har-
rastuksena ilmoitettua yhdistystoimintaa. Miesleskillii oli naisiin verrattu-
na tavallisempaa urheilu ja erilainen kunto- ja hyotyliikunta, kuten Tilas-
tokeskuksen elinolotutkimuksen mukaan miehill6 yleensdkin (Sauli ym.
1989, 170). Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa kdyminen oli jonkin ver-
ran aktiivisempaa naisilla kuin miehilld. Naisten suurempi sosiaalisuus
tuii tdss6, kuten luvussa 5.2.1 tarkastelluissa ldheissuhteissa esiin.

Tutkimustulokset kiiyviit yksiin johdannossa esiteltyjen leskitutkimusten
tulosten kanssa siind, ettd ldheissuhteissa ja muussa kanssakdymisessd
naiset ovat aktiivisempia. Kanssakdymisen mddrdd ja muutosta kuvaavar
tulokset t6ssd samoin kuin luvussa 5.2.1 viestivdt naisten hakeutumisesta
sosiaalisiin kontakteihin miehi[ yleisemmin. Todettakoon kuitenkin, ettd

1 1 433895V
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vaikka tiimd tendenssi oli systemaattisena havaittavissa, eroavuudet nais-
ja miesleskien harrastus- ja yhdistystoiminnassa eivit sittenkeen olleet ko-
vin suuria.

Sukupuolta ratkaisevampi merkitys oli sosioekonomisilla tekijoillii. Osal-
listumisaktiivisuus, yhdistyksiin kuuluminen ja harrastaminen olivat mer-
kittdvdsti yleisempid paremmassa asemassa olevien, paremmin koulutet-
tujen ja paremmat tulot omaavien keskuudessa.

5.5
Koettu hyvinvointi ja leskeyteen sopeufuminen

Omakohtaiset kokemukset hyvinvoinnista olivat luonteva ldhtokohta tut-
kittaessa kriisistd selviytymistd ja puolison menetykseen sopeutumista
(vrt. luku 2.5). Kysymykselle "oletteko erittdin tyytyvdinen, kohtalaisen
tyytyvdinen, hieman tyytymdton vai erittdin tlytymdton siihen, miten
asianne ovat telle hetkellii?" tiedusteltiin kokonaisvaltaista eiSmdnarviota
haastatteluhetken tilanteessa, tutkimusajanjakson pddtepisteesse. Tutki-
muksessa on siten kAytetty sosiaalitieteisszi tyypillistd koetun hyvinvoin-
nin mittaria, joka mittaa yleistd tyytyviiisyyttd eldmdntilanteeseensa (ks.
luku 2.5 ja esim. Campbell ym. 1976, Andrews & Withey 1976).

Toisena mittarina on kokemus puolison menetykseen sopeutumisesta,
joka liittyy tyytyviiisyyttd kiintedmmin stressitapahtumaan, leskeksi jdd-
miseen. Henkilo voi olla kohtalaisen tyytyvainen eidmddnsd ilman, ettd
olisi toipunut puolison menetyksestd. Haastattelukysymys kuului " olette-
ko mielestdnne sopeutunut eldmddn iiman puolisoanne erittdin hyvin,
kohtalaisen hyvin, ei erityisen hyvin vai ei lainkaan hyvin? ". Sopeutu-
mattomuus on tutkimuksen leskilld pysyvdisluonteinen tila, silld haastat-
teluja tehteessd puolison kuolemasta oli kulunut kolmesta neljiiiin vuotta.

Sekii tyytyvziisyyttd ettA sopeutumista koskevat mittarit ovat yksiosioisia,
toisin kuin sosiaalipsykologiassa ja -gerontologiassa usein kdytetyt kysy-
myspattereihin perustuvat psykologisen hyvinvoinnin mittarit. Sekii yk-
siosioisia ettd komplisoidumpia subjektiivisen hyvinvoinnin mittareita on
tutkittu myris menetelmdilisesti. Ne on todettu piiteviksi muun muassa sii-
ti syystd, etta ne kuvaavat vakaata tilannetta, eivatka niinkiiiin hetkellis-
td mielialaa. Ne on todettu myos ulkopuolisin arvioinnein valideiksi mit-
tareiksi (esim. Pavot & Diener 1993). Vaikka niiillii yksinkertaisilla ko-
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konaisvaltaista eldmdnarviota koskevilla mittareiila on rajoituksensa, niitd
on usein kdytetty sosiaalitieteen tutkimuksissa, joissa ne ovat osoittautu-
neet kdyttokelpoisiksi (esim. Dimond ym. 1987, 600; Karisto 1984, 205;
Heikkilii 1990, 172-180).

Kun henkiloiltd tiedusteltiin, olivatko he tyytyvziisid siihen, miten asiat
ovat haastatteluhetkelld, kaksi kolmesta ilmoitti oievansa kohtalaisen tyy-
tyvdinen ja joka viides erittdin tlrytyvdinen. Tyytymdttomizi henkiloitii oli
runsas kymmenesosa koimen - neljiin vuoden kuluttua puolison kuole-
masta.

Tauiukko 66. Tyytyvziisyys nykyiseen eldmdntilanteeseen lesken suku-
puolen mukaan

Tyytyvdisyysnykyiseen e15mHn-tilanteeseen
ErittHin tyytyvSinenKohtalaisen tyytyviiinen
Hieman tyytymHttjn
ErittHin tyytvm5ttin
Ei osaa sanoa

Nais-
lesket

Mies-lesket Kaikki

22
6L
I3

2
2

20
67
10

2
1

20
66
I1

2
I

Yhteens5 100 100 I00

Verrattaessa tyytymlttomien osuutta kaksi vuotta myohemmin tehdyn
vdestod edustavan elinolotutkimuksen osuuteen oli se tutkimuksen leskilld
yii kaksinkertainen. Aikuisvdestostd 5,4 prosenttia oli el5mddnsd yleisesti
meiko tai erittdin tyytymdttomid. Kysymysten sanamuodoissa oli
eroja 128, joten tutkimustuiokset eiviit oie tdysin vertaiiukelpoisia. Molem-
missa tutkimuksissa oli kuitenkin kysymys eliimdntilanteen yleisesla ar-
vioinnista tyytyvlisyyden asteikolla (Heikkilii 1990, 174, Sauii ym. 1989,
liite 3).

Tyytyveisten suhteellisen suurta osuutta on arvioitava aikaisempien hy-
vinvointitutkimusten kokemusten valossa. Ihmisilki on havaittu taipumus-
ta vastata myonteisesti, kun kysytiiiin hyvinvoinnin kokemista yleisesti,
eikd esimerkiksi tyytyviiisyyttii spesifiin eldmdnalueeseen, kuten tuloihin.
Tdtii problematiikka on sivuttu luvussa 2.5. Tutkijat ovat tulkinneet il-
miotd sellaisilla kdsitteillA kuin onnellisuusmuuri, normatiivinen onnelli-
suus tai emotionaaliset kliseet (esim. Roos 1978 ja Karisto 1984, 28-29).
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Useimmat ihmiset ovat taipuvaisia ndkemddn oman eldmlnsl parempana
kuin muiden ihmisten e16mdn. Epdonnistumista tai onnettomuuden tun-
teita ei oie heippo myontziii menestymisti korostavassa kulttuurissa.

Naisleskien keskuudessa tyytyviiisid oli hieman enemmdn kuin mtesles-
kien keskuudessa. Muutaman prosenttiyksikon ero nais- ja miesleskien
hyvinvoinnin kokemisessa oli samansuuntainen kuin joissakin aiemmissa
tutkimuksissa (esim. Campbell ym. 1976,413). Sukupuolen merkitystd
leskeydessA tarkastellaan ldhemmin luvussa 5.5.4.

Sopeutumista koskevaan kysymykseen annetut vastaukset oiivat samoin
valtaosaltaan positiivisia. Neljii henkilod viidestd oli vdhintddn kohtalai-
sesti sopeutunut puolison menetykseen. Sopeutumattomiksi itsensd tunte-
via leskiI oli kuitenkin enemmdn kuin tyytymiittomiii henkiloitii. Leskey-
teen sopeutumattomia oii vajaa viidennes kaikista.

Kun puolison menetykseste oli haastateltaessa kulunut jo useampi vuosi,
on sopeutumattomuutta pidettdvd pikemminkin pysyvdnii kuin ohi-
menevdnd tilana. Sopeutumattomuus ei ndin arvioiden ollut vdhdinen on-
gelma.

Taulukko 67. Puolison menetykseen sopeutuminen lesken sukupuolen
mukaan

Sopeutunut e1Em55n
iLman puolisoa: Nais-

lesket
Mies-
lesket

Kaikki

I3
69
I3

4
I

Eri
Koh
Ei
Ei
Ei

ttAin hyvin
talaisen hyvin
erityisen hyvin
Iainkaan hyvin
osaa sanoa

l4
65
t6

4
1

I3
69
I3

4
I

YhteensH 100 100 100

Sopeutumattomuus puoiison menetykseen kosketti hieman useampaa les-
keksi jiiiinytt[ miestd (20 %) kuin naista (17 %). Kun otettiin huomioon
Ieskind pysyneet ja ilman avopuolisoa olevat henkilot, joita oli 94 prosent-
tia tutkimusjoukosta (taulukko 40), sukupuolten ero oli jonkin verran
suurempi: miesleskistd 22 prosenttia ja naisleskistii l7 prosenttia ei ollut
tiysin toipunut puolison menetyksestd. Tulos on viitteellisesti samansuun-
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tainen niiden tutkimushavaintojen kanssa, joiden mukaan leskeyden on
todettu olevan ongelmallisempi ellmintilanne miehille kuin naisille (vrt.
luku 1.2).

Koettua hyvinvointia koskeviin kysymyksiin saadut vastaukset olivat po-
sitiiviseen suuntaan painottuneita, joten tyytyviiisyyden ja leskeyteen so-
peutumisen vdlinen korrelaatio oli odotetusti merkittdva (r:.a\. Ttryty-
vdisyyden ja sopeutumisen vdlinen yhteys osoittautui miehilld (r: .a8)
vield kiintedmmdksi kuin naisilia (r:.39). Korrelaatioiden taso viittaa
kuitenkin siihen, ette kysymyksilld on mitattu seivdsti eri asioita.

Tyytyvziisyyden ja sopeutumisen kokemusten vrilillzi on eittdmdttd yhteys,
jonka luonnetta on vaikea tdsmentdd. Jatkossa pyritzizin analysoimaan
ndiden vdlisid yhtiiliiisyyksii ja eroja tarkasteiemalla sitd, miten tyytyvdi-
syys ja sopeutuminen kytkeytyvdt eri resurssitekijoihin ja niiden muutok-
siin. Muuttujien vzilill:i on huomattava myris se kausaalisuuteen liittyve
ero, ettd kysymys leskeyteen sopeutumisesta liittyy suoraan puolison kuo-
lemaan, kun sen sijaan tyytyvdisyyden tai tyytymdttomyyden kokemukset
eivdt vdlttdmatte kytkeydy stressitapahtumaan lainkaan.

Ikii ja perhevaihe

Johdannon leskitutkimuksia koskevassa katsauksessa todettiin lesken idn
ja perheen eldmdnvaiheen vaikuttavan.siihen, miten puolison menetykses-
td toivutaan ja sopeudutaan leskend el6miseen. Lesken izin ja tyytyvziisyy-
den vdlinen yhteys on tesse tutkimuksessa odotuksenmukaisesti positiivi-
nen (r:.08), joskin heikko. Idn mukana tyytyvziisyys ndyttdisi lisiiiinty-
vdn vain vdhdn.

Taulukosta 68 nrihdiizin, ette tyytyviisiii oli suhteellisesti eniten toisaalta
eldkeikdisten henkiloiden, eritoten kaikkein vanhimpien joukossa ja toi-
saalta nuorimpien, alle 45-vuotiaiden keskuudessa. Vastaavasti tyytymet-
tbmyyttii esiintyi suhteellisesti eniten keskimmiisissii ikiiryhmissd. Idn ja
tyytyveisyyden vdlinen yhteys on siten liev[sti kdyrdviivainen, mistd joh-
tui edelld todettu suhteellisen heikko korreiaatio.

Yleisen eldmddn tyytyvriisyyden on havaittu joidenkin tutkimusten mu-
kaan lisddntyv[n iiin mukana (esim. Campbell ym. 1976, 36-37), mutta
myos toisensuuntaisia tuloksia on saatu. Larsonin (1978, ll3-ll4) kat-
saus vanhustutkimuksiin osoitti, ettd hyvinvoinnin kokeminen pikemmin-
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kin vdhenee iiin myotii. Vdhenemisen todettiin liittyviin kuitenkin muihin
negatiivisiin tekijoihin, kuten tulojen pienenemiseen, terveyden huonone-
miseen, leskeyteen ja aktiviteettien heikkenemiseen. Kun ndma tekijiit
kontrolloitiin, idn ja hyvinvoinnin vdlinen kddnteinen yhteys katosi.

I:in ja tyytyviiisyyden vdlisessi suhteessa otettiin huomioon iktidn liittyviit
merkittdvdt erot eiinoloissa laskemaila osittaiskorreiaatio. Siind eliminoi-
tiin koulutuksen, ammattiaseman, tulotason, terveydentilan sekii uusien
avio- ja avoliittojen vaikutus iiin ja tyytyvdisyyden vdliseen yhteyteen.
Trilloin positiivinen k611si221is I2e ndiden vzilill2i selvdsti voimistui
(r:.18). Leskeksi jddneiden henkiloiden tyytyvziisyys lisddntyi idn muka-
na.

Taulukko 68. Tyytyviiisyys nykyiseen eldmdntilanteeseen lesken idn
mukaan

Tyytyvd i syys
nykyiseen e1A-
mHntilantee-
seen

Lesken ikA
-44 45-54

haastatteluvuonna
55-64 65-7q 75- Kaikki

ErittSin
tyytyvHinen
Kohtalaisen
tyytyvAinen
Hieman
tyytvm5tiin
ErittEin
tyytymSt iin
Ei osaa sanoa

24

6q

10

15

70

t2

20

66

II

t7
65

I5

22

66

9

24

65

6

I
3

2
I

5
0

3
0

2
0

2
1

YhteensH r00 100 100 100 100 100

Liitetaulukosta 37, jossa on esitetty tyytyvaisyyden idn mukainen vaihtelu
yksityiskohtaisella luokituksella, ndhdddn tyytymdttomyytta esiintyneen
eniten 50-64-vuotiaiden keskuudessa. Tiimii on ndhtdvissd koko tutkimus-
joukkoa ja naisia koskevista luvuista. Miesleskilld tyytymdttomyyden rdn
mukainen vaihteiu eroaa naisten vaihtelusta siind, etti osuudet oiivat kes-
kimiiiiriiistd suuremmat paitsi keskimmdisissii ja hieman vanhemmissa,
55-69-vuotiaiden ikiiryhmissii myos suhteellisen nuorten, 35-44-vuotiaiden
miesten keskuudessa. Epdlineaarisuus sekd naisten ettd miesten luvuissa
viittaa siihen, etti ndihin ikiiryhmiin kuuluvien elinoloissa oli tyytymiitto-
myytte aiheuttaneita tekijoitzi. Muun muassa taloudellinen tilanne verrat-
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tuna avioliiton aikaiseen tilanteeseen huononi suhteellisesti muita useam-
min juuri keskimmdisiin ikiiryhmiin kuuluvilla leskillii.

Kun tarkastellaan vastaavia lukuja perhevaiheen mukaan liitetaulukosta
39 niihdiiztn, ettd miehill2i tyytymiittomien osuus oli suurin (23 %) stabii-
Iissa perhevaiheessa leskeksi jdlneillii. Osuus pienenee myohempiin perhe-
vaiheisiin pdin ollen pienin (15 o/o) tyhjiin pesdn vaiheessa leskeytyneillii
miehillii. Myos naisilla tyytymdttomien osuus oli pienimmilldiin (l I %)
tdssd eidmdnvaiheessa leskeksi jiiiineiilii. Sen sijaan lapsiperhevaiheisiin
kuuiuvien naisten vziliiki ei ollut suuria eroja.

Eidmdnvaiheluokituksen ulkopuolelle jddneiden, uudessa avio- tai avolii-
tossa olevien sekd ldhinnd lapsettomista leskistd koostuvan ryhmdn "muut
lesket" keskuudessa tyytymettomyytti esiintyi keskimddrdistl vdhemmdn.
Poikkeuksena olivat viimeksi mainittuun ryhmdiin kuuluvat mieslesket.
Heistd viidesosa kuului tyytymdttomiin.

Leskeyteen sopeutumisen ja iZin vzilillii ei ollut suoraviivaista yhteyttd
(r:-.01), toisin kuin oli odotettavissa. Vanhana leskeksi jiiiimisen on ar-
veitu olevan helpompaa, kun kyseessd on normatiivinen tapahtuma, ver-
rattuna nuorena leskeksi jddmiseen. Seuraavan taulukon luvut osoittavat,
ette ian ja sopeutumisen vilinen yhteys on pikemminkin kdyrdviivainen.
Leskeyteen sopeutumattomien osuus oli pienin nuorimmassa ikdluokassa
ja jonkin verran pienempi kaikkein vanhimmassa ikdluokassa verrattuna
keskimmdisiin ikiiryhmiin.

Taulukko 69. Puolison menetykseen sopeutuminen lesken idn mukaan
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Sopeutumisen ja idn viiliseen suhteeseen vaikuttivat niin ikiiiin keskeiset
elinolotekijdt, koulutus, ammattiasema, tulotaso, terveydentila ja uudet
parisuhteet. Kun ndiden tekijoiden vaikutus osittaiskorrelaatiolla eiiminoi-
tiin, sopeutumisen ja izin vdlinen yhteys muuttui positiiviseksi (r:.08),
vaikkakin pysyi yhii heikkona. Idn mukana leskeyteen sopeutuminen
niiyttiiisi yleistyvdn v2i1 v[[[n 130.

Liitetaulukon 38 yksityiskohtainen ikiluokitus osoittaa, ette sopeutumat-
tomien osuudet ovat suurimmillaan 50-69-vuotiaiden ikdryhmissd. Niiihin
ikiiluokkiin kuuluvista noin viidennes ei ollut toipunut puolison menetyk-
seste. Tete vanhempien keskuudessa sopeutumattomien osuudet jdivdt
selvlsti alle viidesosan. Elinolotekijoiden ohella leskeystapahtuman nor-
matiivisuudella, johon palataan tuonnempana. saattaa siten olla yhteys
sopeutumiseen.

Edeil2i kuvattu idn mukainen vaihtelu ndkyi erityisesti naisia koskevissa
luvuissa. Sen sijaan miehilld sopeutumattomien osuudet pysyivdt suurina,
noin viidesosassa 50 ikdvuodesta vanhimpiin ikiiluokkiin saakka. Myos
35-39- vuotiaista miesleskistd noin joka viides ei ollut tdysin toipunut
puolison menetyksestd.

Tulokset eivdt tue niitii tutkimushavaintoja, joiden mukaan leskeyteen so-
peutuminen on heipointa izikkiiillii ja vaikeinta nuorilla henkiloillii. On
kuitenkin huomattava, etti sopeutumista tarkasteliaan tdssd suhteellisen
pitkiin seuranta-ajan jiilkeen. Sopeutumattomuus ilmentid tutkimuksen
leskillii pysyviiii ongelmaa, eikd akuuttia, ohimenevdd vaihetta. Tyypilli-
sesti puolison menetyksestd toipumista on mitattu melko lyhyen les-
keysajan jdikeen, jolloin esimerkiksi uusia parisuhteita ei ole enndtetty
soimia.

Uudet avio- ja avoliitot olivat verraten yleisid alle SO-vuotiaana leskeksi
jiiiineiden keskuudessa (taulukko 40), ja niiden merkitys niikyi sekii ylei-
sessd eldmdnarviossa (liitetaulukko 39 ) ettd sopeutumisessa. Liitetaulu-
kosta 40 ndhdddn, ette puolison menetykseen sopeutunein oli luonnolli-
sesti uudessa avio- tai avoliitossa olevien henkiloiden ryhmd. Luvuista
nzihdiiiin niin ikdiin, ette uusi parisuhde oli auttanut useammin mies-
kuin naisleskiii, silld uudessa avio- tai avoliitossa olevista miehistd puolta
pienempi osuus (5 %) kuin naisista (lO %) koki yhii jonkinasteista sopeu-
tumattomuutta.
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Leskeyteen sopeutumattomia oli eniten niiden keskuudessa, jotka avio- ja
avoliitossa oievien henkiloiden tapaan eivdt sijoittuneet mihinkddn perhe-

vaiheen luokkaan (liitetaulukko 40). Tdhiin ryhmddn "muut lesket" kuu-
lui pddasiassa lapsettomia henkiloitii. Heistd runsas viidesosa (22 oh) ei

ollut tdysin toipunut puolison menetyksestd.

Normaalin eldmdnkulun mukaisiin luokkiin kuuluvien sopeutumisessa ei

koko tutkimusryhmdd ja naisia koskevien lukujen perusteeila ollut havait-
tavissa suuria eroja. Sen sijaan miesleskien keskuudessa leskeyteen sopeu-
tumattomien osuus oli suurempi myohemmissd, supistuvan ja tyhjiin pe-

sdn vaiheissa kuin aikaisemmissa lapsiperhevaiheissa leskeksi jddneiden

keskuudessa (liitetaulukko 40). Vaikka elinoloihinsa tyytyvdisten miesten
osuus oli pdinvastoin suurempi myohemmissd eldmdnvaiheissa leskeksi
jdiineiden keskuudessa, pyslrudisluonteinen leskeyteen sopeutumattomuus
oli tyypillisempziii n iiille miesleskien ryhmiile.

5.5.1
Puolison kuoleman lkillisyys ja leskeyden normatiivisuus

Leskitutkimuksissa on kiinnitetty verraten paljon huomiota kuolemanta-
pauksen dkillisyyteen traumaattisesta tapahtumasta toipumisessa (esim.
Sweeting & Gilhooiy 1990). Vaikka tutkimukset eivdt ole johdonmukai
sesti tukeneet hypoteesid ennakkoon koetun surun helpottavasta tai taak-
kaa keventdvdstd vaikutuksesta toipumiseen (Hill ym. 1988; Bowling &
Cartwright 1982, 158-159; Clayton ym. 1973), tdmd on ollut usein oletuk-
sena: leskien, jotka tiesivdt tai aavistivat puolisonsa kuolevan, on arveltu
sopeutuvan helpommin kuin niiden, joiile kuolema tuli yildttden.

Ylldttdvin tilanne on tapaturmaisissa tai vdkivaltaisissa kuolemissa. Nai-
den osuus itsemurhat mukaan lukien oli tdssd tutkimuksessa 6 prosenttia.

Sairauteen kuolleiden puolisoiden leskiltii tiedusteltiin sairauden kestoa.
Akilliseen sairauskohtaukseen kuolleita puolisoita oii l6 proserritia kaikis-
ta. Ndiden leskien tilanne oli rinnastettavissa edelld mainittuun ryhmiiin.
Ldhes samassa asemassa olivat myos ne 6 prosenttia leskistd, joiden puo-
liso kuoli alle kuukauden kestineen tai tiedossa olleen sairauden jdlkeen.
Likipitiien joka neljzis vuosittain leskeksi jiiiivistii henkildistzi joutuu siten
vaikeaan eldmdntilanteeseen tdysin ennalta aavistamatta, silli [killisiii tai
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odottamattomia kuolemantapauksia tapaturmat ja vdkivaltaiset kuolemat
mukaan lukien oli kaiken kaikkiaan 28 prosenttia.

Kuukaudesta aile vuoteen kestdneitd sairauksia oli l4 prosentilla puo-
Iisoista. Vdhintzizin vuoden kestdneen sairauden jiiikeen kuoli yli puoiet,
57 prosenttia edesmenneistd puolisoista. Varsin huomattavassa osassa eli
32 prosentissa kaikista kuolemantapauksista pitkdaikaiset, vdhintddn viisi
vuotta kestdneet sairaudet edelsivdt kuolemaa.

Ylliittziviin tapahtumiin liittyi jonkin verran enemmdn sopeutumisvai-
keuksia kuin ennalta aavistettuiHn trt. Tapaturmaisten ja vdkivaltaisten
kuolemien samoin kuin zikillisten sairauskohtausten kohdalla leskeyteen
sopeutuminen oli onnistunut keskimddrztistd harvemmin samoin kuin ta-
pahtumissa, joissa tiedossa ollut sairaus kesti alle kuukauden.

Puol
akil

ison kuoleman
lisyys: Leskeyteen sopeu-tumattomien osuus:

I9
Tapaturmaine
vSkivaltaine

a1
uolema

ntnk

mmi n

Sairaus kesti./o1i tiedossa:
Akillinen
sairauskohtaus
A11e kkkk - alle 53 kk - a1le6 kk - allevuosi - a1le
2 v - alle 5
5 v tai kaue

kk
6 kk
vuosi
2v

2L
20
L4
L7
15
15
L4
L7

L7KeskimEArin

Toisaalta niiden leskien ryhmdssd, joilla puolison sairaus kesti hyvin pit-
kddn, viisi vuotta tai sita kauemmin, sopeutumattomia henkiioitzi oli hie-
man enemmAn kuin niiden keskuudessa, joilla puolison sairaus kesti puo-
lesta vuodesta viiteen vuotta. Viitteitzi tdllaisen klyrdviivaisen yhteyden
olemassaoiosta on saatu aiemmista tutkimuksista (Ferraro 1989, 76). On-
kin arveltu, ettd puolison dkillinen menetys synnyttee erityisid ongelmia,
mutta niin saattaa kiiydii myos useita vuosia kestdneen hoitosuhteen
pddttyessd puolison kuolemaan (Bass & Bowman 1990).
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Puolison kuoleman iikillisyyden merkityksestd toipumisessa on esitetty
tuikinta, jonka mukaan tapahtuman dkillisyydellzi on merkitystd vain
nuorena, mutta ei vanhana leskeksi jiiiineillii. Iakkeilla henkiioillzi leskeys
on normaalia ja odotettua, joten toipumiseen ei vaikuta se, oliko tapahtu-
ma ylldttdvd vai edelsiko kuolemaa pitkdzin kestdnyt vakava sairaus (luku
r.2).

Kun tarkastellaan sopeutumista viiteryhmdstd kdsin eli sen mukaan,
kuinka yleistd leskeys on omassa ikdluokassa, havaitaan mies- ja naisies-
kien kuuluvan eri ryhmiin. Taulukosta 70 niihdiiiin, ettd leskeys on ver-
raten yleinen naisilla jo 65 ikiivuoden jdlkeen ja 70-74-vuotiaista naisista
jo noin joka toinen on leski. Tzissri ikziluokassa naimisissa oievia on endd
vajaa kolmannes. Miesten tilanne on kokonaan toinen. Leskeys alkaa
oila miehillZi yleinen SO-vuoden idn jdlkeen, ja vasta 85-S9-vuotiaista mie-
histii joka toinen on leski. Naimisissa olevien miesten osuus pysyy suure-
na aina 85-vuotiaisiin saakka.

Taulukko 70. Leskien ja naimisissa olevien osuus vdestostd en ikdryh-
missd sukupuolen mukaan

Ik:i-
luokka
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kien osuus olevien
ikSluokan naisten
naisista osuus

i.k5luokan
naisista

L5- q9
50-59
60- 64
65- 69
70-74
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75.

1.I3.
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54.8
43.O
3L.2
L9 .6
10.5
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3
4
7
6
3
6
2
7
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75-79
80-84
85-89
90-

23
36
52
66.

Ldhde: SVT VI A:145,27

Tutkimuksen naisleskistii noin viidennes kuului ikiiryhmiiiin, jossa leskeys
on verraten yleistd: 7O-vuotta taytteneite naisieskiii oli l9 prosenttia (tau-
lukko 7). Miesten tilanne on tdssii suhteessa ongelmailisempi. Tutkimus-
joukossa ei ndet ollut sellaista miesleskien ryhmdd, jolla leskeys olisi vdes-
tossd yieistd. Yli 85-vuotiaita miehid ei aineiston rajauksesta johtuen ollut
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(luku 4.2). Puolison kuolinvuonna 70 vuotta tdyttrineitei miehiii oli kaikis-
ta miehisti runsas neljdsosa. Vanhimpien leskien, 75 vuotta tdyttdneiden
ryhmdin kuului kaikista miehist[ vain noin joka kahdeskymmenes. Vdes-
tossd ndihin ikiiluokkiin kuuluvista miehistd kuitenkin suurin osa on edel-
leen naimisissa olevia (taulukko 70 ).

Jotta voidaan tutkia hypoteesia tapahtuman normatiivisuuden ja puolison
kuoleman zikillisyyden vaikutuksesta sopeutumiseen, muodostettiin les-
keytymisidstd ja puolison sairauden kestosta dikotomiset muuttujat. Ta-
pahtumaa pidetidn normatiivisena, kun henkilo oli tdyttdnyt leskeksi jzizi-

dessdln 70 vuotta. Naisiila ikdrajaa voidaan pitzizi viiteryhmdn kannalta
arvioiden oikeana. Normatiivisen tapahtuman rajana joudutaan kdyttii-
mdin edeild todetusta syyste myos miehiile 70 vuoden ikii2i. Se on vain
vdhdn pienempi kuin leskeksi jiiiineiden miesten mediaani-ikd, mutta se

on kuitenkin naisten mediaani-ikdd suurempi (tauiukko 5, luku 4.1).

Kuolemantapauksen iikillisyyden luokituksessa tapaturmaiset kuolemat
sekl alle kuukauden ajan tiedossa olleeseen sairauteen liittyvzit kuoleman-
tapaukset luokiteitiin zikillisiksi. Kuten edelld jo kdvi ilmi, runsaalla nel-
jdsosalla, 28 prosentilla leskistd puolison menetys tuli ilman sairauden an-
tamaa ennakkovaroitusta. Valtaosassa ei-zikillisizi kuolemantapauksia sai-
raus oli kestdnyt vdhintddn vuoden ennen kuolemaa.

Neiiden muuttujien mukaan muodostetussa nelikentdssd normatiivisia, en-
nalta aavistettavissa olevia leskeystapahtumia oli l6 prosenttia. Leskey-
teen sopeutumisen oletetaan olevan tdssd ryhmlssd heipointa. Normatii-
visia tapahtumia, jotka tulivat tdysin ylldttden, oli vain 5 prosenttia kai-
kista. Suurin osa leskeystapahtumista oli ei-normatiivisia: yli puolella, 56
prosentilla leskistd ei-normatiivinen tapahtuma oli puolison sairaudesta
aavistettavissa ja noin neljdsosalla, 23 prosentiila tapahtuma oli [killinen
(kuvio l6).

Sopeutumisen kokemusten liittymistd leskeystapahtuman normatiivisuu-
teen ja puolison kuoleman dkillisyyteen voidaan tarkastella seuraavan ne-
likentdn avulla. Tarkastelusta on jdtetty pois henkilot, jotka eivdt osan-
neet vastata sopeutumista koskevaan kysymykseen. Taulukosta 67 rrdh-
tiin, ettl ndit[ vastaajia oli prosenttiyksikon verran.

Sopeutumattomien osuutta kuvaavat luvut osoittavat tapahtuman 6killi-
syydelld olevan merkitystd erityisesti kaikkein vanhimpien leskien keskuu-
dessa. Alle 7O-vuotiaana leskeksi jiiiineiden ryhmdssd sopeutuminen ei
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juuri vaihdellut kuolemantapauksen odottamattomuuden mukaan. Se

seikka, oliko kyseess[ normatiivinen vai einormatiivinen tapahtuma, ei

ndyttdnyt liittyviin odotuksenmukaisesti sopeutumiseen.

Kuvio 16 Leskeyteen sopeutumattomien osuus leskeystapahtuman
normatiivisuuden ja puolison kuoleman dkillisyyden mu-
kaan. Suluissa on esitetty tutkimusaineiston jakautuminen
tapahtuman tyypin mukaisiin luokkiin

Kun CATMOD:in regressiomallin avulla tutkittiin puolison kuoleman
iikillisyyden ja leskeystapahtuman normatiivisuuden vaikutusta sopeutu-
miseen, oletettiin aikaisempien tutkimushavaintojen nojalla niilld olevan
seki suoran- ettii yhdysvaikutuksen sopeutumiseen. Sopeutuneiksi luoki-
teltiin ne henkiltit, jotka ilmoittivat olevansa erittdin hyvin tai kohtalaisen
hyvin puolison menetykseen sopeutuneita.

Leskeyteen sopeutumottomien osuus

Kuolemon-
topous:

Leskeystopohtumo:

ei-normotiivinen normotiivinen

dkillinen
191

(23 z)

321

(sr)

ei-dkillinen
172

(s5 r)

122

(16 r)
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Taulukon 71 testituioksesta voidaan todeta vain kuolemantapauksen Akil-
lisyydellii olevan suoran vaikutuksen sopeutumiseen. Tapahtuman norma-
tiivisuudeila oli ainoastaan yhdysvaikutus dkillisyyden kanssa. Kuvion l6
iuvuista voitiin jo pddtelld, ette tapahtuman dkillisyydellii oli merkitystd
vain hyvin vanhana leskeksi jddneillzi henkiloill2i. Puolison odottamaton
menetys oli seivdsti traumaattisempi tapahtuma kuin pitkdaikaisen sai-
rauden jzilkeinen kuolema hyvin iiikkiidnd leskeksi jiiiineilli henkiloili?i.
Ei-normatiivisissa tapahtumissa puolison kuoieman odottamattomuus ei
liittynyt sopeutumiseen.

Taulukko 7l Kuolemantapauksen dkillisyyden ja leskeyden normatiivi-
suuden vaikutus sopeutumiseen (hyvin tai kohtalaisen hy-
vin sopeutunut/ ei erityisen tai ei lainkaan hyvin sopeuru-
nut). CATMOD:in lineaarisen regressiomallin testitulos

ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE

Source DF Chi-Square Prob
INTERCEPT
AKILLI
NORMA
AKILLIXNORMA

RESIDUAL

292 .7 5
20.L6

5.01
L4 .82

0
0
0

00
29
OI

I
I
I
I

0.0000
00
08
00

0

AKILLI =

NOR MA

kuolemantapauksen Skillisyys (5ki11inen,
5kil1inen)
kuolemantapauksen normatiivisuus (ei-nor
tiivinen = leski puolison kuollessa a1levuotias r rrorlttatiivinen = leski tSytt5nytvuotta)

e1-
ma-

70-
70

Tuiokset eivfrt tue sitd tulkintaa, etta ennakkovaroituksella on merkitystii
vain nuoremmille ikiiryhmille, mutta ei idkkdille henkiloille, joilla leskeys
on normaali ja todenndkoinen tapahtuma. Kun tutkimus tdssd pdinvas-
toin vahvisti ennakkovaroituksen merkityksen kaikkein vanhimmille hen-
kiloille, joudutaan kysymddn, onko puolison dkillinen kuolema ratkaise-
vasti traumaattisempi kokemus hyvin iiikkziillii, joilla kyvyt ja voimavarat
sopeutua yllSttiiviin muutoksiin ovat kenties oleellisesti heikommat kuin
nuoremmilla? Tdtd johtopiiiitostd perustelevat idn mukaiset resurssitar-
kastelut luvuissa 5.1 - 5.4 samoin kuin gerontologisten tutkimusten ha-
vainnot idkkdiden henkiloiden alentuneesta kyvystd selviytyd stressaavista
eidmdntilanteista (esim. Ferraro 1989, 70).
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Puolison odottamaton kuolema niiyttiiisi olevan viell traumaattisempi ko-
kemus hyvin vanhoille miehille kuin naisille: 70-vuotiaana tai sitd van-
hempana leskeytyneistd miehistd perdti 42 prosenttia oli sopeutumatto-
mia, kun vastaavan ikiiisistd naisista sopeutumattomia oli 28 prosenttia.
Erityisesti iiikk[iden miesten sopeutumista saattoivat vaikeuttaa myos
monet kdytdnnon asiat, kuten kodinhoitotyot, jotka avioliitossa kuuluivat
pddasiassa vaimon tehteviin.

Poikkeuksellisen hyvin leskeyteen sopeutunut oli se ryhmd, jolle aikaisem-
pien tutkimusten mukaan kriisistd selviytyminen oli odotetusti helpointa,
toisin sanoen normatiivisen, ei-ylldtteven tapahtuman kokeneet henkilot.
Niistzi naisista, jotka jziiviit ieskeksi 70-vuotiaana tai sitd vanhempana ja
joilla puolison kuolemaa edelsi pitkdaikainen sairaus, perdti 90 prosenttia
oli leskeyteen vdhintddn kohtaiaisesti sopeutunut. Vastaavassa miesles-
kien ryhmdssd sopeutuneita oli 83 prosenttia.

Kun edelld seiostettu analyysi tehtiin mies- ja naisleskien ryhmissd, voitiin
taulukon 7l tulosten todeta pitdvdn paikkansa myos erikseen naisilla ja
miehillii. CATMOD:in testitulokset on esitetty liitetaulukossa .ll. Les-
keystapahtuman normatiivisuudella ei ollut suoraa vaikutusta. mutta sitzi
vastoin puolison kuoleman zikillisyydelld oii sekd suora etta tapahtuman
normatiivisuuden kanssa yhdysvaikutus sopeutumiseen.

Ei-normatiivisten leskeystapahtumien ikdskaala on 1aaja. Se sisdltdd kaik-
ki alle 7O-vuotiaana leskeksi jddneet henkilot. On siten mahdollista, ettei
nuorilla leskillii ilmenevd tapahtuman zikillisyyden mukainen vaihtelu so-
peutumisessa tullut analyysissd esiin. Ryhmiteltdessd ei-normatiiviset ta-
pahtumat, joita oii 79 prosenttia kaikista, mielivaltaisen 50 vuoden ikdra-
jan mukaan nuorena ja vanhana leskeksi jddneiden ryhmiin, havaittiin
puolison kuoleman dkillisyyden mukaan eroa sopeutumisessa aile 50-vuo-
tiaana, mutta ei 50-69-vuotiaana leskeksi jdiineiden ryhmdssd (taulukko
t2).

Ero nuorena leskeksi jiiiineiden sopeutumisessa oli siksi pieni, ettei se

osoittautunut tilastollisesti merkiksevztksi (ks. CATMOD:in testituios 1ii-

tetaulukossa 42). Lesken iiillii ja kuolemantapauksen dkillisyydellii ei ollut
yhteyttii sopeutumiseen ei-normatiivisissa tapahtumissa.

Alle 70-vuotiaana leskeksi jddneiden henkiloiden sopeutumiskyky nziyttzii-
si ndiden tulosten valossa olleen yliiittiivissi kuolemantapauksissa parem-
pi kuin kaikkein vanhimpien ieskien. Ainoastaan hyvin iiikkiidnd leskeksi
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j2iiineillii henkiloillii tapahtuman iikillisyys liittyi selvdsti patologiseen so-
peutumattomuuteen.

Taulukko 72. Leskeyteen sopeutumattomien osuus puolison kuoleman
dkillisyyden ja iesken idn mukaan ei-normatiivisissa les-
keystapahtumissa

Leskeyteen sopeutumattomien osuus
e i - n o r m a t i i v i s i s s a t a p a h t u m i s s a :

Puolison
kuolemanSkilIisyys:

Akillinen
Ei-SkiLlinen

A11e 50 v.leskeksij5Sneet
/.

18

tq

5O-69-v.
leskeksij 55neet

18

I8

Todenndkoisesti ennakkovaroitukselia ei ole mainittavaa merkitystd kaik-
kein vanhimpia leskiii lukuun ottamatta silloin, kun puolison kuolemasta
on kulunut suhteellisen pitke aika. Ennakkovaroituksen merkitys sopeu-
tumisessa luonnollisesti vdhenee ajan mittaan (vrt. Lopata 1979, 100).
Joidenkin tutkimusten mukaan kyse on muutamista kuukausista ja toden-
ndkoisesti enintddn vuodesta (Ferraro 1989, 84-85). Koska tdssd ei ole
tutkittu akuuttia suruvaihetta, on mahdotonta tehdd tdsmiillisiii johto-
pii2ittiksiii aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna, jotka kdsittelevdt
toipumista suhteellisen lyhyen leskeysajan jdlkeen. Patologinen suru il-
mennee eri tavoin kuin akuutti.

Nuorena leskeksi jiiiineiden toipumiseen vaikuttivat luonnoilisesti tarkas-
telujakson aikana solmitut parisuhteet sekd se, ettii ylipii2itddn nuorten
henkiloiden kontaktit kodin ulkopuoliseen eldmdiin olivat muun muassa
tyon vuoksi kiintedt. Tiissd suhteessa aktiivi-ikdisten naisleskien tilanne
Suomessa on toinen kuin monessa muussa hyvinvointivaltiossa. Huoli-
matta yleisestd trendistd, naimisissa olevien naisten tyossiikiiymisen yleis-
tymisestd eri maissa (Aarnio & Erikson 1987,378), naisten ansiotyd on
Suomessa edelleenkin yleisempdd kuin esimerkiksi Engiannissa ja
USA:ssa, joissa tutkimuskatsauksessa viitatut leskitutkimukset ja tyypilli
sesti naisia koskevat tutkimukset oli suureksi osaksi tehty.



337

5.5.2
Hyvinvointitekijtiiden kytkeytyminen hyvinvoinnin kokemuksiin

Koetun hyvinvoinnin mittarit on muokattu jatkoanaiyyseihin soveltuviksi
yhdistiimiiild muuttujien luokkia siten, ettd jakaumat ovat ldhempdnd
normaalijakaumaa. Tyytyvziisyyden mittarista on tehty kolmiluokkainen
seuraavasti: muuttujan negatiiviset luokat (hieman tyytymdton ja erittdin
tyytymdton) on yhdistetty, kun sitd vastoin positiiviset luokat (kohtalai-
sen tyytyvdinen ja erittdin tyytyvdinen) on pidetty erillisind. Vastaavaa
uudeileenluokitusta, negatiivisten arvioiden yhdistdmistd on kdytetty tut-
kimuksissa, kun on haluttu muuttaa hyvinvoinnin kokemista mittaavan
muuttujan jakauma normaalijakaumaksi (esim. Vermunt ym. 1989, l5-
16). Jerjestysasteikollisen muuttujan jakauman muuttaminen on tilastol-
Iisesti mahdollista.

Saadun muuttujan keskimmdiseen luokkaan, kohtalaisen tyytyvdisiin si-
joittuvia vastauksia oli suhteellisesti eniten (67 %) erittiin tyytyvdisten
luokan kdsittdessd viidesosan (20 %) ja tyytymiittomien luokan runsaan
kymmenesosan (13 7o) vastauksista. Prosentti vastaajista, jotka eivdt
osanneet sanoa el6mdnarviotaan, sijoitettiin keskiarvoluokkaan (vrt.
Vermunt ym. 1989, l5-16).

Vastaava muunnos on tehty sopeutumista koskevaan muuttujaan. Tel-
loin kohtalaisen sopeutuneita oli valtaosa (70 %) sopeutumattomien kd-
sittdessd vajaan viidenneksen (17 %) ja erittiin hyvin sopeutuneiden
muodostaessa pienimmdn luokan (13 %).

Luvuissa 5.1 - 5.4 kiisiteltyjen hyvinvointitekijoiden ja koetun hyvinvoin-
nin vllisten yhteyksien tarkastelua varten on liitteen 2 muuttujaluetteloon
koottu jokaisesta resurssiluokasta - sosioekonomisista tekijoistd, sosiaali-
sista suhteista ja tuesta, terveydentilasta ja yhteistillisistd siteistd - tutkit-
tavien eldmlntilannetta haastatteluajankohtana tai mahdollisimman l[-
helld haastatteluhetked kuvaavat muuttujat sekd elinolojen muutosten
mittarit. Henkilon hyvinvoinnin kokemuksiin oletetaan vaikuttaneen
myos sen, mihin suuntaan elinolot olivat puolison kuoleman jiilkeen
muuttuneet. Vertailukohteena oli puolison kuolemaa edeltiinyt vuosi.

Tulkinnan yksinkertaistamiseksi ja selkeyttdmiseksi muuttujien luokitus-
suunnat on tarkistettu siten, ettd luokitus kulkee viihiiisistii voimavaroista
hyvien suuntaan ja muutoksen ollessa kyseessd huonosta muutossuunnas-
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ta hyveen (ks. liite 2). Koetun hyvinvoinnin ja resurssimuuttujien vdlisten
korrelaatioiden oletetaan liihtokohtaisesti olevan positiivisia, toisin sanoen
mitd paremmat voimavarat henkiloilld on, sitzi tyytyvriisempid he ovat
eldmdntilanteeseensa ja miti parempaan suuntaan elinolot ovat muuttu-
neet, sitd suotuisampi vaikutus silld on ollut subjektiiviseen hyvinvointiin.
Yksinkertaisuuden vuoksi tdssd llhdetddn suoraviivaisen yhteyden oletuk-
sesta, vaikka kuten Riihinen (1978, 2-3) toteaa suhde objektiivisen tar-
peentyydytyksen ja subjektiivisen tai koetun tarpeentyydytyksen vdlillzi ei
vdittdmdttd ole lineaarinen. Tarpeentyydytyksen johonkin tasoon saakka
lineaarisuuden oletus pitdnee paikkansa (esim. Diener ym. 1993, 195).

Analyysin muuttujista todettakoon vield, ettei perhevaiheluokitusta voida
mielekkiiiillii tavaila kiiyttiiii jatkossa, silld huomattava osa (14 %) tutki-
muksen henkiloistd jiii luokituksen uikopuolelle. Eldmdnvaiheluokkiin
kuulumattomia, uudessa avio- ja avoliitossa olevia sekd ryhmddn "muut
lesket" kuuluvia, 15hinn:i lapsettomia henkiloitzi ei voida sisiillollisin pe-
rustein yrittiiii sovittaa normaalin eldmdnkulun mukaisiin luokkiin. Per-
hevaihetta ja iiihinnii lapsiperhevaihetta osoittavana mittarina kziytetzidn
sitd tietoa, oliko leskellii alaikiiisiii huollettavia lapsia. Tdtd huoltajuutta
kuvaavaa muuttujaa ei voida pitiiii elZimiinvaiheiuokitusta korvaavana in-
dikaattorina, silld se ei erottele lapsiperhevaiheita toisistaan. Ndin saa-
daan kuitenkin koko tutkimusryhmd anallysiin mukaan, ja samalla tule-
vat huoltajuuteen liittyvzit erityispiirteet huomioon otetuiksi, joita ikzi-
muuttuja ei sellaisenaan ilmennd.

Tauiukossa 73 on esitetty hyvinvoinnin kokemusten ja hyvinvointitekijoi-
den vdliset yhteydet siten, ettd ensimmdinen sarake osoittaa lineaarisen
yhteyden voimakkuuden. Huomattakoon, ettd se ei sulje pois epdlineaari-
sen yhteyden mahdollisuutta, joka on tarkistettu tutkimuksessa ristiintau-
lukoimalla muuttujat. Jos merkittdvdd epilineaarisuutta ei esiintynyt, sii-
hen ei oie erikseen viitattu. Taulukoita ei liioin ole liitteeni niiden suuren
lukumddriin takia.

Toisessa sarakkeessa on esitetty muuttujien vdlinen osittaiskorrelaatioker-
roin, jossa taustatekijoiden - sukupuolen, idn, perhevaiheen (tdssd huolta-
juuden) ja puolison kuoleman iikiliisyyden - vaikutus on eliminoitu. Niii-
den tekijoiden voitiin olettaa sekd aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuvien
hypoteesien ettd edeili luvuissa 5.1 - 5.4 esiteltyjen tulosten perusteella
selittiivdn osaltaan resurssitekijoiden ja hyvinvoinnin kokemisen vdlistd
yhteyttii.
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Viimeinen sarake osoittaa muuttujien vdlisen yhteyden, kun sekd tausta-
tekijoiden ettd muiden taulukossa olevien hyvinvointitekijoiden vaikutus
on eliminoitu. Sarakkeen luvut kuvaavat muuttujien suhteellista painoar-
voa ja merkitystd koetussa hyvinvoinnissa. Jos muuttujan saama kerroin
on tesse huomattavasti pienempi kuin ensimmdisessd sarakkeessa, se

osoittaa muuttujan selityskyvyn vetttyven muiden analyysissd mukana
olevien muuttujien kautta. Muuttujan suora selityskyky koetussa hyvin-
voinnissa on vdhdinen.

Tdmdn korrelaatioihin ja osittaiskorrelaatioihin perustuvan tarkasteiun
tavoitteena on kuvata sitd, kuinka paljon kunkin muuttujan selityskyvys-
te jee jiiljelle, kun muut koettuun hyvinvointiin kytkeytyvdt muuttujat -
sekzi tausta- ettd muut elinolotekijdt - on kontrolloitu. Vastaavaa tilastol-
lista anaiyysid on kztytetty koetun hyvinvoinnin yhteyksiii selvittdvissd
tutkimuksissa (esim. Michalos, 1980, 389-403).

Ennenkuin tarkastellaan taulukon 73 tuloksia yksityiskohtaisesti, kiinnite-
tddn huomiota seuraaviin yieisiin havaintoihin:

Ensimmdisen sarakkeen korrelaatiot jdivdt, kuten hyvinvointitutki-
musten perusteella oli odotettavissa, pddosin pieniksi (vrt. luku 2.5).
Ulkoisten hyvinvointitekijoiden yhteydet hyvinvoinnin kokemuksiin
eivdt olleet erityisen voimakkaat.

Toinen merkillepantava seikka on, ette koetun hyvinvoinnin ja elin-
olotekijoiden vdliset yhteydet olivat odotetun suuntaisia: hyvdt voi-
mav ar at ovat osaltaan edistdneet hyvinvoinnin kokemista. Negatiivi-
sia korreiaatioita ja ndmdkin liihellii nollaa oli vain muutama.

Kolmantena piirteend huomattakoon, ettd tyytyveisyyden ja sopeu-
tumisen kokemukset liittyivet hyvinvointitekijoihin suureksi osaksi
samansuuntaisesti, mutta kuitenkin niin, ettd useimpien hyvinvointi-
tekijoiden kytkenniit tyytyviiisyyteen olivat kiinterimmdt kuin niiden
yhteydet sopeutumisen kokemuksiin. Sopeutuminen kuvastaa ken-
ties enemmdn henkilon emotionaalista tilaa kuin tyytyvdisyys, johon
liittyy voimakkaampi elinoloja ilmentdvd piirre.

Ensimmziisen ja toisen sarakkeen vertailu osoittaa, etta taustatekijoi-
den merkitys tarkasteltujen yhteyksien selittiijin2i oli vzihriinen. Kor-
relaatioihin ei suuresti vaikuttanut taustamuuttujien vakiointi. Tut-
kimukset ovat osoittaneet yieensekin heikkoja yhteyksiii yleistii hy-
vinvoinnin kokemista mittaavien muuttujien ja demografisten ja luo-
kittelumuuttujien vrilillii (esim. Abbey & Andrews 1986, 100).
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Ensimmiiisen ja kolmannen sarakkeen lukujen vertailu osoittaa puo-
lestaan huomattavaa muuttujien vllistd yhteisvaihtelua. Hyvinvoin-
titekij6iden muista riippumattomat vaikutukset olivat viihiiisiii. Yh-
teisvaihteiun vaikutukset niikyvzit selvlsti esimerkiksi terveydentilan
mittareiden kertoimissa.

Hyvinvointitekijoillii oli vain vdhdn suoria yhteyksiii koettuun hy-
vinvointiin: leskeyteen sopeutumisessa ainoastaan psykkisillii oireilla
oli muista tekijoistii riippumaton vaikutus. Tyytyvziisyyden kokemi-
seen vaikutti psyykkisten oireiden lisiiksi informatiivinen ja instru-
mentaaiinen tuki sekd tuiotaso.

Taulukon 73 lukujen perusteella keskeisin hyvinvointitekijd sekd tyytyvzii-
syydessd etta sopeutumisessa oii terveydentila, mikfi ei ollut ylliittiivzi tu-
los (esim. Lohmann 1980(b), 35; Palmore & Kivett 1977, 316; Arber &
Ginn 1991, 107-108). Ensimmdisen sarakkeen luvut osoittavat, ette ter-
veydentilan indikaattorit korreloivat muita elinolotekijoitd voimakkaam-
min hyvinvoinnin kokemusten kanssa. Larsonin (1978, 109, 112) vanhus-
tutkimuksiin perustuvan toteamuksen siitd, etta iakkeiden ihmisten hy-
vinvointi on voimakkaimmin sidoksissa juuri terveyteen, voidaan ulottaa
tdssi koskemaan leskeksi jddneiden hyvinvointia yleensd.

Terveyden vaikutukset hyvinvointiin vdlittyivdt suureksi osaksi muiden
analyysissd mukana olevien muuttujien kautta. Kolmannen sarakkeen lu-
vuista ndhdddn, ettd terveydentilan mittareista eniten painoarvoa oli
psyykkisillii oireilla, kun muiden tekijoiden vaikutus eliminoitiin. Pddnsd-
ryn, ylirasittuneisuuden, voimattomuuden, vdsymyksen seke unettomuu-
den esiintyminen alensi henkiloiden kokemaa hyvinvointia suoremmin
kuin haittaavan sairauden tai toimintakyvyn ongeimien esiintyminen.
Vaikutussuhteen suunnasta ei kuitenkaan voida sanoa mitddn varmaa.
Psyykkiset oireet voivat olla myos sopeutumattomuuden ilmentymd. Oi-
reiden esiintymistd on joissakin tutkimuksissa kdytetty puolison kuoleman
aiheuttamasta kriisistd toipumisen mittarina (vrt. luku 2.5).

Luvun 2.4 sosiaalisia suhteita koskevien tarkastelujen perusteeila oli odo-
tettavissa, ettd ldheissuhteilla ja tietoisuudella tuen saamisesta on jo seilai-
senaan hyvinvointimerkitystd stressaavassa eliimdntilanteessa. Liheissuh-
teiden olemassaolon ja samalla potentiaalisen tuen osoittimena on tlssd
kiiytetty tapaamisten intensiteettiii.
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Taulukko 73. Tyytyviiisyyden ja sopeutumisen kokemusten liittyminen
hyvinvointitekijoihin *) tutkimusajankohtana

TYYTYViiISYYS NYKYI SEEN
ELAMANTI LANTEESEEN

(1) (2) (3)
Sosioekonomiset tekijHt :---R6ETUttrsaste-
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Tervevdenti 1a :Ha]'ttaava satrastavuusToimintakyvyn ongelmatPsyykkiset oireet
Yhteisiilliset siteet :ffisuus

Ansiotyiissdo 1oYhdistys- yms. aktiivisuusHarrastusten aktiivisuus

Sosioekonomiset tekiiSt :---XouTutusaste
AmmattiasemaTulotaso (nettotulo,/ky)
Asunnon, keslmiikin omistusKulkuv6lineiden ornistus

Sosiaaliset suhteet ia tuki:ffiYksin asuminen
Henkinen tukiInformatiivinen tukiInstrumentaalinen tuki

Tervevdentila:Haittaava sairastavuusToimintakyvyn ongelmatPsyykkiset oireet
Yhteisiilliset siteet :ffisuus

AnsiotyiissSoloYhdistys- yms. aktiivisuusHarrastusten aktiivisuus

SOPEUTUMINEN PUOLISO
MENETYKSEEN

*)
(l)
(2)

Muuttujien siselto ja luokitus kiiyviit ilmi liitteestd 2.
Pearsonin korrelaatiokerroin
Osittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekijoiden (sukupuolen, idn, huolta-
juuden, puolison kuoleman dkillisyyden) vaikutus on eliminoitu.
Osittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekijoiden lisiiksi muut taulukon
muuttujat on eliminoitu.

(3)
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Kontaktien intensiteetilld enempdii kuin yksin tai perheen kanssa asumi-
seila ei ollut yhteyttd koettuun hyvinvointiin. Kanssakdymisen mdlri ei

korreloinut sopeutumiseen ja sen yhteys tyytyveisyyteen oli vain heikosti
positiivinen. Sosiaalisen kanssakdymisen ja sopeutumisen vdlisen yhtey-
den tarkastelu koimen - neljiin vuoden kuluttua puolison kuoiemasta ei

tuonut selkedsti esiin kanssakdymisen hyvinvointimerkitystd. Akuutissa
vaiheessa tilanne lienee ollut toinen. On arveltu, etta tiiviit siteet ovat
ratkaisevia surun varhaisessa vaiheessa, mutta ne eivdt ole yhti merkityk-
sellisid muutaman leskeysvuoden jdlkeen (esim. Ferraro 1989, 78).

Laheissuhteiden oiemassaolo ei automaattisesti merkitse sitd, ettd sosiaa-
lista tukea on saatavissa tai ettd sita on saatavissa riittdvdsti. Kokemus
henkisen tuen riittdvyydestd korreioi positiivisesti yleisen tyytyvdisyysar-
vion ja leskeyteen sopeutumisen kanssa. Korrelaatiot jdivzit kuitenkin hei-
koiksi.

Muista tuen muodoista informatiivinen tuki liittyi tyytyvZiisyyden koke-
miseen ja sillzi oli myos jonkin verran suoraa vaikutusta. Informatiivisen
tuen yhteys sopeutumiseen jdi heikommaksi. Instrumentaalisella, toimin-
nallisella avu1la ndyttdisi olleen jonkin verran suoraa vaikutusta tyytyviii-
syyteen. Se, ettd yhteys voimistui muiden tekijoiden vakioimisen jdlkeen,
selittynee idn ja ennen kaikkea terveydentilan kytkeytymisestd kdytdnnon
avun saamiseen.

Tutkimukset ovat yleensd vahvistaneet positiivisen yhteyden henkiloiden
tulojen ja subjektiivisen hyvinvoinnin vdlillii (esim. Diener ym. 1993, 195).
HWiiii sosioekonomista asemaa on pidetty yhtend keskeisend resurssina
eldmdnmuutoksissa. Tutkimuksissa on painotettu sekd koulutuksen (esim.
Lopata 1980, 101) ette tulojen (esim. Atchley 1975, 178) merkityste les-
keyteen sopeutumisessa. Taulukon 73 tulosten mukaan koulutus ja tulota-
so korreloivat positiivisesti tyytyveisyyden kokemisen, mutta eivdt juuri-
kaan leskeyteen sopeutumisen kanssa. Sosioekonomisista tekijoistd vain
tulotasolla oli muista tekijoistii riippumaton vaikutus tyytyvziisyylsgn 132.

Ammattiasemalla ja varallisuusmuuttujilla ei ollut kytkentojii koetun hy-
vinvoinnin mittareihin.

Leskeyteen sopeutumista oletettiin edistiivdn myos sen, ettd leskelld on
pysyviit ja lujat yhteisolliset siteet eldmdntilanteen radikaalisti muuttues-
sa. Tauiukosta 73 ndhdiiAn, ette sosiaalista juurtumista mittaavat muut-
tujat, paikkakuntasidonnaisuus ja ansiotyossdkdyminen eivdt iiittyneet
hyvinvoinnin kokemuksiin. Sekii aktiivisella yhdistys- ette harrastustoi-
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minnalla oli jonkin verran vaikutusta tyytyviiisyyteen, mutta ei juurikaan
muista tekijoistii riippumatta. Aktiivinen yhdistystoiminta liittyi vain hei-
kosti leskeyteen sopeutumiseen, harrastustoiminta ei lainkaan.

Kaiken kaikkiaan elinolotekijoiden yhteydet koetun hyvinvoinnin mitta-
reihin jeivet heikoiksi, mutta eivdt keskeisten hyvinvointitekijoiden osalta
merkityksettomiksi.

Eldmdnlaadun ja koetun hyvinvoinnin tutkimukset ovat osoittaneet oma-
kohtaisten elinoloarvioiden selittdviin subjektiivista hyvinvointia - kuren
eldmddn tyytyvziisyyttd - paremmin kuin objektiivisten eiinolotekijoiden
(kuvio 6, luku 2.5). Tdmd, k2ivi ilmi myos ndistd tutkimustuloksista, vaik-
ka elinoloja koskevia tyytyviiisyysarvioita ei tdssd systemaattisesti kysytty.

Seuraavat osittaiskorrelaatiot, joissa sukupuolen ja idn vaikutus on eli-
minoitu, kuvaavat ndiden yhteyksien voimakkuutta. Tuloja koskeva esi-
merkki osoittaa objektiivisen tuiotason vaikutuksen hyvinvoinnin kokemi-
seen vdlittyneen omakohtaisen tulotasoa koskevan arvion kautta. Tulota-
son suora yhteys, jota tarkasteltiin taulukossa 73, jiii selvdsti heikommak-
si.

Omakohtainen
okemus tulo-tasosta

23 r=.54
-/./0bjektiivinen. Ty

t u I ot aso- r = . I 5 ---------4e 1

.\ytyva]'syys
SmHntilanteeseen

Omakohtaista kdsitysti haastatteluhetken taloudellisesta tiianteesta tes-
tattiin vdittdmdn "nykyinen tulotaso takaa riittdviin hyviin toimeentulon"
avulla. Vastausvaihtoehtojen suunta alkaen tdysin eri mieitd vastauksesta
ja pfliityen tiiysin samaa mieltd vastaukseen oli tarkasteltujen muuttujien
luokitusten suuntainen.

Oma arvio tulotason riittdvyydestd korreloi myos leskeyteen sopeutumi-
sen kanssa (r:.18), joskin selvdsti heikommin. Taloudellinen tyytyvdisyys
selitti vzihliiseltd osaltaan eldmdnmuutokseen mukautumista.



344

Vastaavat kytkenndt oli niihtiivissi ldheissuhteiden intensiteetin, tapaa'
misten riittdvyyden kokemisen ja elinoloihin tyytyveisyyden vdliliii. Kon-
taktien intensiteetin ja niiden riittdvyyden kokemisen vilinen yhteys
(r:.19) viilittyi edeileen jiilkimmiiisen muuttujan korrelaationa sekd ylei-

seen tyytyvdisyyteen (r : .20) ettd sopeutumiseen (r : . I 8). Kontaktien in-
tensiteetin korrelaatio tyytyviiisyyteen ja varsinkin sopeutumiseen jdi hei-

koksi, kuten voitiin todeta taulukosta 73 Korrelaatiot laskettiin suku-
puoli- ja ikdvakioidusti.

Toinen ldheissuhteiden tyydyttdvyyden mittari, yksiniiisyys selitti tyyty-
vdisyyttd (r:.26) ja leskeyteen sopeutumista (r:.31) vielzt suoremmin
kuin kokemus tapaamisten riittdvyydestd.

Ndiden esimerkkien perusteella on pddteltdvissd, ettd elinolotekijoiden
vaikutus yleiseen hyvinvointiin v[littyi kutakin osa-aluetta koskevan oma-
kohtaisen arvion ja tyytyvdisyyden kokemisen kautta. Kun tutkitaan sub-
jektiivista hyvinvointia, tdrkedd olisi voida tutkia henkiioiden kokemuksia
tarpeiden tyydytyksestd eri eidmdnaiueilla. Yksinomaan objektiivisilla
mittareilla hyvinvoinnin kokemista ei voida selittee kovinkaan tyydytt[-
vdsti.

Hyvinvoinnin arviointiprosessissa vaikuttavat monet tekijiit. Lukuisten
vdliin tulevien - sekd henkiloon liittyvien ette ulkopuolisten - tekijoiden on

todettu sddtelevdn prosessia. Kyse on henkiltin persoonailisuusrakentees-
ta, elinolojen arviointiperusteista ja myos monista tilannekohtaisista sei-

koista, jotka vaikuttavat henkii6iden arviointeihin elinoloistaan ja hyvin-
voinnista yleisellzi tasolla (Campbell ym. 1976, Andrews 1986). Arviointi-
prosessin kuvaus ei ollut tdmin tutkimuksen tavoitteena.

Hyvii- ja huono-osaisuuden kasautuminen

Hyv2i- ja huono-osaisuuden kasautumisen oietetaan heijastuvan hyvin-
voinnin kokemiseen havaittavammin kuin yksitteisten hyvinvointitekijoi-
den. Mitd deprivoidumpi leski oli aineellisten ja ei-aineellisten voimavaro-
jen suhteen, sitd todenndkoisemmin hin lukeutui tyytymdttbmien ja les-

keyteen sopeutumattomien ryhmiin. Vastaavasti hyvdosaisuuden kasautu-
misen oletetaan ilmenneen yleisend tyytyviiisyytend ja eliimdntilanteeseen
sopeutumisena. Seuraavat indikaattorit kustakin resurssiluokasta on valit-
tu huono-osaisuuden mittareiksi:
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Huono taloudellinen asema: perheen kulutusyksikkokohtaiset nettotulot
olivat alle puolet vdeston vastaavasta keskitulosta haastattelua edeltdnee-
na vuonna.

Huono terveys: henkilollii oli pitkiiaikainen sairaus, vika tai vamma, joka
haittasi jokapziiviiisten tehtevien suorittamista.

Heikot sosiaaliset suhteet: henkiiollii ei ollut yhtiiiin kiheisryhmzid, jonka
kanssa oli tiiviissii kanssakdymisessi.

Huono sosiaalinen kiinnittyminen: passiivisuus yhdistys- tms. toiminnas-
sa, henkilo ei osallistunut lainkaan yhdistysten kokouksiin, illanviettoihin
yms. tilaisuuksiin.

Henkiloitd, joilla ei ollut yhtddn edelli luetelluista deprivaatiotekijoistzi,
oli noin viidesosa (22 o/;) kaikista. Ldhes puolella henkiloistii @6 %) oli
ainoastaan yksi mainituista asioista, noin neljdsosalla (27 %) kaksi ja ai-
noastaan kahdeskymmenesosalla (5 Yo) vdhintiidn kolme tekijiiii neljdstS.
Huono-osaisuus ei liittynyt lesken sukupuoieen (r:-.02), mutta sen yh-
teys ikiidn oli ilmeinen (r:.1a). Positiivinen korrelaatio osoittaa huonojen
eiinolotekijoiden kasautumisen, huono-osaisuuden jonkin verran yleisty-
vdn idn mukana.

Huono-osaisuuteen liittyi odotetusti yleisempiiii tyytymdttomyyttd (vrt.
Heikkilii 1990, 176). Deprivaatiotekijoiden kasautumisen negatiivinen
korrelaatio tyytyviiisyyteen (r:-.17) osoitti niiden lisddntyessd tyytyviii-
syyden vdhenevdn. Yhteys iaskettiin sukupuoli- ja ikdvakioidusti. Huono-
osaisuuden yhteys leskeyteen sopeutumiseen oli samoin negatiivinen, mut-
ta selvdsti heikompi (r:-.09).

Hyvdosaisuuden tarkastelu tuotti odotetusti vastaavia tuloksia. Hyvii-
osaisiksi luokiteltiin henkilot, joiden kulutusyksikkokohtaiset nettotulot
olivat haastattelua edeltdneend vuonna puolitoistakertaiset vdeston vas-
taavaan keskituloon verrattuna. Samoin se, ettei henkilollii ollut ty6- tai
toimintakykyd haitlaavaa vikaa, vammaa tai sairautta katsottiin hyviin
eldmdn osatekijiksi. Kun henkilollii oli tiiviit suhteet viihintddn nelj[iin
Iiiheisryhmiidn, katsottiin sen osoittavan keskimddrdiste tiiviimpdd kans-
sakdymistd ldheisten kesken. Neljiintenii hyvinvointitekijiinii oli aktiivi-
nen, vdhintddn muutaman kerran viikossa tapahtuva osallistuminen yh-
distysten yms. tilaisuuksiin.

Niiistii tekijoistii muodostetun summamuuttujan korrelaatio sukupuoleen
oli samoin heikko (r:.04), mutta lesken ikddn merkitsevii (r:-.23). Nuo-
rilla henkildillii hyviiosaisuus eri tekijoillii mitattuna oli yleisemp[ii kuin
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iekkeille. Hyvinvointitekijoiden mddr[n ja tyytyviiisyyden sukupuoli- ja

ikdvakioitu korrelaatio (r:.17) osoitti selvdsti, ette mite useampien teki-
joiden suhteen henkilot lukeutuivat hyvdosaisiin, sitd tyytyvdisempid he
yleisesti ottaen olivat. Myos leskeyteen sopeutuminen yleistyi hieman hy-
vdosaisuuden myotd (r: .10).

Nuorten henkiloiden paremmat voimavarat - suuremmat tulot, parempi
terveys jne. - ovat todenndkoisesti myotevaikuttaneet vaikeasta eldmdnti-
lanteesta seiviytymiseen. Hyvinvointitekijoiden ja hyvinvoinnin kokemisen
vdlinen yhteys ei kuitenkaan ollut suoraviivainen siten, ettA voimavarojen
vdhetessi tyytymdttomyys idn myotd automaattisesti liseentyisi. Iiiilzi oli
keskeisistd resurssitekijoistd riippumaton, suora vaikutuksensa hyvinvoin-
tiin, kuten edelld voitiin todeta. Tdhiin vaikuttanevat monet seikat muun
muassa se, ette iiikkiiiden henkiloiden viiteryhmdnd ovat tyypillisesti sa-

maan sukupoiveen kuuluvat eivdtkd heitd nuoremmat ja hyvdosaisemmat
ik2iryhmdt.

Hyvzi- ja huono-osaisuuden tarkastelu vahvisti sitii johtopddtostd, ettd
eiinoloilla oli hyvinvointivaikutuksia. Vaikutussuhde kuiki tosin eiinoloja
koskevien arviointiprosessien kautta. Tdmdn vuoksi elinolojen suorat yh-
teydet tyytyviiisyyteen ja leskeyteen sopeutumiseen jdiviit suhteellisen hei-
koiksi.

Kun arvioidaan resurssitekijoiden merkitystd puolison kuoleman aiheutta-
masta kriisistd selviytymisessd on huomattava, ettl tdssi luvussa on tar-
kasteltu poikkileikkaustilanteen, haastatteluajankohdan tietoja. Johtopiiii-
tosten tekeminen voimavarojen merkityksestd ajallisessa prosessissa on
poikkileikkaustietojen perusteella mahdotonta.

5.5.J
Elinolojen muutokset ja koettu hyvinvointi

Tutkimuksen viitekehystd kokoavissa iuvuissa pohdittiin niitd ongelmia,
jotka liittyvdt taioudeilisten, terveydellisten ja sosiaalisten tekijtiiden tar-
kasteluun stressitapahtuman kontekstissa. Puolison kuolemasta johtuvat
ongeimat esimerkiksi leskien terveydentilassa ovat osa stressitapahtumaa
samalla kun terveys haittaavien sairauksien ja psyykkisten oireiden puut-
tumisena sekii hyviinii toimintakykynd on mitd ilmeisimmin resurssi, joka
vaikuttaa monella tavoin henkiloiden kykyyn selviyty6 kriisistti. Hyvd ter-



347

veys mahdollistaa ansiotyon jatkamisen, tyohon palaamisen, arkiaskarei-
den hoitumisen itsendisesti jne. Lukujen 5.1 - 5.4 tarkasteluissa muun
muassa ndiden seikkojen havaittiin liittyvzin leskien rerveyteen.

Leskeksi jdiimiselld on todettu olevan haitallisia vaikutuksia fyysiseen ja
psyykkiseen terveyteen (luku 1.2 ja esim. Ferraro 1989). Vaikka syste-
maattista ndyttod leskeksi jddmisen terveydellisistd vaikutuksista ei tdssd
saatu, sairausvakuutuspdivdrahaa saavien osuuksien muutokset tarkaste-
lujaksoila viittasivat siihen, ettd leskeksi jzizimise116 oli miehille lzihinnzi
akuutteja ja naisille pitkeaikaisempia vaikutuksia (luku 5.3.7). Kysymys
terveydellisten muutosten kytkeytymisestd koettuun hyvinvointiin joudut-
tiin kuitenkin koko tutkimusjoukon kattavien tietojen puuttuessa sivuut-
tamaan. Rekisteritiedot koskivat luonnollisesti vain tvoikziistzi vdestod.

Sosiaalisessa kanssakdymisessd tdtd problematiikkaa kuvaa se, ettd les-
keksi jzizimiseen liittyy ainakin osittainen suhdeverkoston hajoaminen ja
sen uudeileen muotoutuminen (luku 2.4). vaikka tdssd ei ole voitu syvzilli-
sesti tutkia sosiaalista kanssakdymistd osana stressitapahtumaa, toisin sa-
noen sitd kuinka tapahtuma ilmenee lesken sosiaalisessa eldmdssd, tutki-
mustulokset perustelevat tdmdn ndkokulman relevanttiutta. puoiison kuo-
leman jzilkeen yli puolella leskistd yhteydenpito ystdviin ja tuttaviin sa-
moin kuin edesmenneen puolison sukuun vdheni. Tzimzi ei vdlttdmdttd
kaikilla supistanut sosiaalista verkostoa, silld toisaalta yhtd yleistd oli uu-
sien ystdvyyssuhteiden solmiminen (luvut 5.2.1 ja 5.2.3).

Puolison kuoleman vaikutukset leskiperheiden taloudelliseen asemaan oli-
vat samoin iimeiset (luku 5.1.3). Perheen tulot pienenivdt huomattavasti,
vaikkei se vdistdmdttd merkinnyt perheen tulotason huononemista kulu-
tusyksikkokohtaiseila nettotuiolla mitattuna. vain vajaaila viidesosaila
tuiotaso jzii pysyviimmin avioliiton aikaista tasoa huonommaksi (kuvio
ll,luku 5.1.3 ). Perheiden taloudellista toimeentuloa koskevat muutokset
olivat kuitenkin oleeilinen osa stressitapahtumaa. Myos nriiden muutos-
ten voidaan olettaa heijastuvan hyvinvoinnin kokemuksiin.

Muutostapahtumien hyvinvointivaikutusten analyysissd esiintyvdt muut-
tujat perustuvat lahes poikkeuksetta haastatteiutietoihin (ks. liite z ). ob-
jektiivista tietoa puolison kuolemaa edeltdneeltd vuodelta samoin kuin
sitd seuranneilta vuosilta on saatu rekisterildhteistd. Tdssd ainoastaan
perheiden taloudeilisen toimeentulon muuttumista kuvaava mittari, tulo-
tason muutos pohjautuu pdiosin rekisteritietoihin.
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Tulosten tulkinnan helpottamiseksi on muutostapahtumien luokitussuun-
ta yhtenlistetty siten, ette luokitus etenee huonosta muutossuunnasta hy-
vddn. Muutostapahtumien ja hyvinvoinnin kokemisen vdlisten yhteyksien

odotetaan siten olevan positiivisia. Yhteydet on esitetty taulukossa 74 sa-

malla periaatteella kuin taulukon 73 luvut. Yleisind piirteind taulukon lu-
vuista todettakoon seuraavaa:

- Subjektiivinen hyvinvointi (tyytyvdisyys ja leskeyteen s.opeutuminen)
oli liiinteiimmin sidoksissa haastatteluajankohdan elinoiotekijoihin
kuin tutkimusajanjakson muutostekijoihin (vrt. taulukot 14 1a 73).
Muutostapahtumien korrelaatiot koetun hyvinvoinnin mittareihin
jdivdt valtaosaltaan heikoiksi.

- Muutostapahtumien ja hyvinvoinnin kokemusten valiset yhteydet
oiivat pdiosin positiivisia ja siten odotetunsuuntaisia. Negatiivisia
korrelaatioita ja nekin pienid oli vain muutamia.

- Muutostapahtumilla oli jonkin verran enemmdn kytkentoj2i leskey-
teen sopeutumiseen kuin tyytyviisyyteen.

Liihinnii vain sosiaalista kanssakdymistd koskeviila muutoksilla, uu-
sien ystavien saamisella ja uusilla parisuhteilla oli merkityste tyyty-
vdisyyden kokemisessa. Leskeyteen sopeutumisen kans.sa positiivises-
sa korrelaatiossa oiivat lisiiksi avioliiton aikaisten ystavyyssuhteiden
pysyminen vdhintddn entisine sekd avioliiton aikaisten harrastusten
jatkuminen.

- Taulukon 74 lukuja voidaan joiltakin osin tulkita niin, ettd lesken
aktiivinen toiminta eldmdn vakiinnuttamiseksi sellaisten hallintapyr-
kimysten, kuten koulutuksen hankkimisen, tyohon menemisen, uu-
sien harrastusten saamisen ja yhdistystoiminnan pariin hakeutumi-
sen avulla ei vilittynyt hyvinvoinnin kokemuksiin saakka. Niiitii
muutoksia esiintyi koko tutkimusryhmdssd suhteellisen viihain (eri-
tyisesti jatkokoulutusta, tyohon hakeutumista), mikd saattaa selittdA
yhteyksien heikkouden.

Sosiaalista kanssakdymistd koskevilla muutoksilla oli selviisti eniten mer-

kitystii sekd tyytyvdisyydessd ettd leskeyteen sopeutumisessa. Luonnolli-
sesti uusilla avio- ja avoliitoilla, joita voidaan pitiiii kriisistii selviytymisen
indikaattoreina (vrt. Ferraro 1989, 80), oli ldheissuhteiden muutoksista
eniten painoarvoa hyvinvoinnin kokemuksissa.
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Taulukko 74. Tyytyvdisyyden ja sopeutumisen kokemusten iiittyminen
hyvinvointitekijoiden muutoksiin *) tutkimusajanjaksona

MUUTOSTAPAHTUMAT: TYYTYViISYYS NYKYISEEN
E L AMANTI LANTEESEEN
(1) (2) (5)
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Pearsonin korrelaatiokerroin
Osittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekijdiden (sukupuolen, idn, huol-
tajuuden, puolison kuoleman iikillisyyden) vaikutus on eliminoitu.
Osittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekijoiden lisiiksi taulukon muiden
muutostekijoiden seki haastatteluajankohdan hyvinvointitekijoiden
(taulukko 73) vaikutus on eliminoitu.

(3)
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Leskeyteen sopeutumisen kanssa positiivisessa korrelaatiossa oli lisiiksi
avioliiton aikaisten ystavyyssuhteiden jatkuminen. Sopeutumiseen myotd-
vaikutti se, ettd kanssakdyminen ystdvien kanssa ei leskeksi jeetyii ollut
vdhentynyt vaan pikemminkin lisddntynyt. Ystdvyyssuhteiden merkitys
myonteisen eldmdnasenteen uudelleen loytdmisessd on kiiynyt ilmi myos
muista leskitutkimuksista (esim. Baikwell 1981, 123-124; Dorfman &
Moffett 1987, 215). Muutokset edesmenneen puolison sukulaisten tapaa-
misissa eivdt sitzi vastoin liittyneet koettuun hyvinvointiin lainkaan.

Henkiioiden sosioekonomista asemaa koskevien muutosten yhteydet hy-
vinvoinnin kokemuksiin jiiiviit kaiken kaikkiaan heikoiksi. Esimerkiksi
olettamus tulotason muutoksen ja koetun hyvinvoinnin vdlisesti kiinteds-
td yhteydestd ei osoittautunut tzissii paikkansapitAvdksi.

Edellii kiivi jo ilmi, ettd henkiloiden kokemukset elinoloistaan selittivdt
hyvinvoinnin kokemista paremmin kuin objektiiviset elinolot. Seuraava
esimerkki osoittaa myos elinolojen muutosten vdlittyneen hyvinvointiin
omakohtaisten arvioiden kautta.

OmakohtainenSsitys tulo
tason muutok-
sesta

= .17 r .29

.>rtyva]'syys
m5ntilanteeseenTulota

muutos
T
e

son r=.05 vv
1A

Henkiloitii pyydettiin vertaamaan haastattelua edeltiineen vuoden talou-
dellista toimeentuloa puolison kuolemaa edelt[neen vuoden toimeentuloon
vastausvaihtoehtojen ollessa huomattavasti heikommasta selvdsti parem-
paan suuntaan. Tulotason muutoksen sukupuoli- ja ikiivakioitu korrelaa-
tio omakohtaiseen kdsitykseen rahallisen toimeentulon muuttumisesta oli
merkitsevd, joskaan ei kovin voimakas. Oma kdsitys toimeentulon muut-
tumisesta kytkeytyi sen sijaan kiinteiisti tyytyviiisyyden kokemiseen eli-
mSntilanteessaan.

Kdsitys toimeentulon muuttumisesta liittyi selvlsti myos leskeyteen so-
peutumiseen (r:.24). Puolison menetyksestti olivat toipuneet paremmin
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ne, joilla oman kdsityksen mukaan taloudellinen tilanne ei oilut huonon-
tunut, vaan pikemminkin muuttunut paremmaksi.

Uuteen asuntoon muuttaminen leskeksi jiiiityii oli vastoin oletettua nega-
tiivisessa korrelaatiossa tyytyvdisyyteen (taulukko 74). Yhteyden suunta
osoittaa, ette muuttoihin liittyy enemmdnkin positiivisia, hyvinvointia
edistdviii tekijoitii kuin negatiivisia sopeutumisvaatimuksia lisddvid vaiku-
tuksia. Muuton syitd koskevasta tarkasteiusta voitiin todeta, ette muutot
Iiittyivzit yleensdkin omaehtoisiin eidmdntilannetta helpottaviin ja jokapzii-
vdistd selviytymistd parantaviin pyrkimyksiin (luku 5.4.1). Erityisesti idk-
kziilld henkiloillii oli tarvetta muuttaa pienempddn, mutta paremmin va-
rustettuun ja lZihempiind palveluja sijainneeseen asuntoon.

Muuttoja oli suhteellisesti enemmdn nuorilla ja erityisesti avio- ja avoliit-
toon menneillzi henkiloilld, mikd osaltaan selitti asunnon muuton kytkey-
tymisen pikemminkin tyytyvdisyyden kuin tyytymdttomyyden ilmauksiin.
Asunnon muutoila ei kuitenkaan oiiut merkitystl leskeyteen sopeutumi-
SESSA.

Muilla yhteisollisyyttd ilmentdvilld muutostapahtumilla, tyostd pois jriri-
miselld, tyohon palaamisella, yhdistyksiin liittymisellzi ja uusilla harras-
tuksilla - avioliiton aikaisten harrastusten jatkumista lukuun ottamatta -

ei niiyttdnyt olevan merkitystd tyytyvziisyyden kokemisessa eikd leskey-
teen sopeutumisessa.

Muutostapahtumien kasautuminen

Seuraavassa tarkastellaan sitd, oliko leskeysaikaisten muutostapahtumien
kasautumisella yhteyttd hyvinvoinnin kokemuksiin. Eldmdnmuutostutki-
musten viitekehikossa muutostapahtumat riippumatta muutosten suun-
nasta ovat omiaan lisiiiimiiiin sopeutumisvaatimuksia: muutosten kasau-
tuminen lisld stressii ja kriisin kokemisen mahdollisuutta.

Tutkimuksen henkiloilld todettiin esiintyneen tutkimusjakson aikana
usein myos muita eldmiinmuutoksia, kuten ansiotyohon meneminen,
avioituminen, eldkkeelle jddminen jne. Tyhjentrivii2i tarkasrelua muutos-
tapahtumien kasautumisen merkityksestd ei voitu tehdd, silld erilaisia
muutostapahtumia viilittomiisti puolison kuolemaa edeltdneend aikana ei
haastattelussa selvitetty lainkaan.
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Seuraavaan analyysiin on koottu niit?i leskeysaikaisia tapahtumia, joista
on ollut tietoa kdytettdvissii:

- asunnon ja asuinpaikan muuttuminen- taloudellisen aseman merkittdvd huononeminen (kulutusyksikkokoh-
taiset nettotulot vdhemmdn kuin puolet vastaavista avioliiton aikai-
sista tuloista)- taloudellisen aseman merkittdvd paraneminen (kulutusyksikkokoh-
taiset nettotulot vdhintddn puolitoistakertaiset vastaaviin avioliiton
aikaisiin tuloihin verrattuna)- tyostii pois jiiiiminen (eldkkeelle siityminen)- ansiotyohon meneminen- yritystoiminnanpddttyminenpuolisonkuolemaan

- jatkokoulutuksen hankkiminen- uuden avio- tai avoliiton alkaminen

Kahdeksasta muutostekijiist:i muodostettiin summamuuttuja siten, ettd
kukin tapahtuma tuotti yhden pisteen. Ldhes puolella (44 %) tutkimuk-
sen henkil6istd ei esiintynyt yhtiiiin edelld luetelluista tapahtumista. Run-
saalla kolmasosalla (36 Yo) esiintyi yksi, yli kymmenesosaila (13 9/o) kaksi
ja vajaalla kymmenesosalla (7 %) vdhintzidn kolme tapahtumaa. Tapah-
tumien lukumddr[ korreloi kddnteisesti sukupuolen (r: -.09) Ja idn
(r:-.22) kanssa. Negatiivinen suunta osoittaa tapahtumia esiintyneen
enemmln miehillii ja nuorilla henkiloillii.

Muutostapahtumien vaikutuksia tutkittaessa kiinnitettiin huomiota myos
siihen, oliko kyseessi positiivinen vai negatiivinen tapahtuma. Kahdek-
sasta tarkasteltavana olevasta tapahtumasta viisi oli luokiteltavissa posi-
tiivisiksi, sillii taulukon 74 tuiosten tulkinnan perusteella mytis asunnon
vaihtumista oli pidettdvd myonteisend muutoksena.

YIi puolella (56 %) henkiloistii ei esiintynyt yhtiiiin positiiviseksi luokitei-
tua muutostapahtumaa. Noin kolmasosalla Qa %) esiintyi yksi, vajaalla
kymmenesosalla (8 %) kaksi ja vain parilla prosentilla kahta useampia
myonteisiksi luokiteltuja muutoksia. Positiivisten muutosten kdlnteinen
yhteys sukupuoleen (r:-.10) ja ikiiiin (r:-.2$ osoittaa mytis nditfi esiin-
tyneen useammin miehiilii ja nuorilla henkiioillii.

Muutoksista vain kolme oli negatiivisiksi luokiteltavia: tulotason selve
huononeminen, tyostd pois jiiiiminen ja yritystoiminnan pddttyminen.
Valtaosalla (78 Vo) ei esiintynyt mitddn ndistd. Yksi mainituista tapahtu-
mista esiintyi noin seitsemdsosalla (15 %) ja vdhintiiiin kaksi tapahtumaa
vajaalla kymmenesosalla (7 %) henkiloist:i. Negatiiviset muutokset eivdt
liittyneet merkitsevdsti ikiiiin (r : -.05) eiviitkzi sukupuoleen (r :-.02).
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Kun laskettiin sukupuoli- ja ikiivakioitu korrelaatio hyvinvoinnin koke-
mista mittaavien muuttujien ja muutostapahtumien mddrdn ja suunnan
mukaan havaittiin, ettei muutostapahtumien mdirzilizi ollut suoraa vaiku-
tusta hyvinvointiin. Sen sijaan henkiloiden kokemuksiin vaikutti tapahtu-
mien suunta. Positiivinen korrelaatio myonteisten muutostapahtumien ja
hyvinvoinnin kokemusten vdlilld osoitti tyytyvdisyyden ja sopeutumisen
hieman yleistyneen myonteisten tapahtumien liszidntyessA.

Negatiivisten muutosten yhteys hyvinvoinnin kokemuksiin oli lievdsti,
muttei merkitsevdsti miinusmerkkinen. Kielteisiksi tapahtumiksi luokitel-
tavia oli tdssd ainoastaan kolme, ja niitzi esiintyi siksi vdhdn, ettei voima-
kasta yhteyttd ollut odotettavissa.

Taulukko 75 Puoiison kuoleman jdlkeisten muutostapahtumien kytkey-
tyminen hyvinvoinnin kokemiseen. Tyytyviiisyyden ja so-
peutumisen sukupuoli- ja ikzivakioitu korrelaatio muutos-
tapahtumien mddrddn ja suuntaan

Muutostapahtu-
mien lukumSSrdj a suunta

Sukupuoli- ja i.kHvakioitukorrelaatio
TyytyvAisyys
el5mdntilan-
teeseen

Sopeutuminenpuolison
menetykseen

Positiivisetja negatiiviset
tapahtumat yhteensH
Positiiviset
muutostapahtumat

.05 .05

.I0 08
Negatiiviset
muutostapahtumat -.oq -.01

Tulokset antoivat viitteitd siitd, ettfi negatiivisilla ja positiivisilla muutos-
tapahtumilla oli vastaavia hyvinvointivaikutuksia. Samansuuntaisia tu-
loksia on saatu muutostapahtumien psykologisia hyvinvointivaikutuksia
koskevasta tutkimuksesta (Zautra & Reich 1983, 121). Muutosten suun-
nalla ndyttdisi siten olevan enemmdn merkitystd kuin muutosten mfrdrdlld
niiden hyvinvointivaikutusten tarkastelussa.

Syvzillisempi muutostapahtumien ja hyvinvoinnin kokemusten vdiisten
yhteyksien analysointi olisi edeilyttenyt paitsi leskeysaikaisten myos vdlit-

'12 433895V
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tomdsti puolison kuolemaa edeltdneeseen aikaan liittyneiden muutosten
selvittdmistd.

5.5.4
Sukupuoli ja leskeys

Sukupuoli osoittautui yhdeksi keskeiseksi resurssien hallintaan ja niiden
muutoksiin kytkeytyviiksi luokaksi t6mdn tutkimuksen (luvut 5.1 - 5.4),
kuten myos aikaisempien leskitutkimusten perusteella (luku 1.2). Suku-
puolten erot korostuivat sosioekonomisessa asemassa ja sosiaalisissa suh-
teissa. Vaikka eroja elinoloissa esiintyi, miesten ja naisten hyvinvoinnin
kokemukset eivdt juuri eronneet toisistaan (taulukot 66 1a 67). Tdtd osoit-
ti myos se, ette sukupuolen korrelaatio koetun hyvinvoinnin mittareihin,
tyytyveisyyteen (r:.01) ja leskeyteen sopeutumiseen (r:.03) jei heikoksi.

Sukupuolen suoran, muista tekijoistd kuten juuri elinoloeroista riippumat-
toman vaikutuksen selville saamiseksi eiiminoitiin osittaiskorreiaatiolla
taustatekijoiden ohella edellA tarkasteltujen elinolojen ja niiden muutosten
vaikutus. Trilloin sukupuolen ja yleisen tyytyvdisyyden (r:.07) samoin
kuin sukupuolen ja leskeyteen sopeutumisen (r: .08) vzilinen korrelaatio
hieman vahvistui. Korreiaation positiivinen suunta osoittaa naisleskistd
suhteeilisesti useampien kuin miesleskistd olleen tyytyvziisiii ja puolison
menetykseen sopeutuneita.

Saatu tulos perustelee niite tukintoja, joiden mukaan leskeys on ongel-
mallisempi asia mies- kuin naisleskiile. Erityisesti se, ette leskeyteen so-
peutuminen oli positiivisessa, muista tekijoistd riippumattomassa yhtey-
dessd sukupuoleen, tukee tdtd tulkintaa. Sukupuolen pddvaikutusta hy-
vinvointiin ei ndet ole voitu selvittdS; ei ole pois suljettu se, ette naiset
yleensdkin elinoloerot huomioon ottaen olisivat eldmdAnsd tyytyvdisempii
kuin miehet.

Toinen sukupuoleen liittyvd kysymys on, kytkeytyvetko tarkastellut hy-
vinvointitekijiit hyvinvoinnin kokemuksiin nais- ja miesleskilld samalla ta-
valla ja jos ei, niin minkdlaisia eroja sukupuoiten vzilillii on ndhtdvissd.
Liitetaulukoissa 43 ja 44 on esitetty erikseen nais- ja miesleskien osalta
vastaavat luvut kuin edelld taulukossa 73. Piiiipiirteissiidn kuva hyvin-
vointitekijoiden kytkeytymisestd tyytyvdisyyteen ja sopeutumiseen on
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sama kuin edeilii kuvattu, joten tdssd yhteydessd kiinnitetddn huomiota
pelkiistiiiin sukupuoiten vdlisiin eroihin :

Oleeilisin eroavuus liitetaulukon zl3 ensimmdisen sarakkeen ker-
toimia tarkasteltaessa on se, ette hyvinvointitekijoiden ja tyytyvdi-
syyden vdlinen yhteys o1i miehilld selvdsti kiintezimpi kuin naisilla.
Trimii nzikyy erityisesti terveydentiiaa ja sosioekonomista asemaa
m ittaavien m uuttu j ien kytkeytymisess d tyytyvdisyyteen.

Liitetaulukon 44 luvut osoittavat hyvinvointitekijoiden yhteyksien
leskeyteen sopeutumiseen olleen erityisen heikot juuri naisilla. Mie-
hilld sopeutuminen liittyi elinoloihin kiintedmmin ja yhteydet olivat
samansuuntaisia kuin tyytyvdisyyden ja elinoiojen vzilillii liitetaulu-
kossa .13 havaittiin.

Edeilii jo todettiin se seikka, ette rlytyveisyyden ja sopeutumisen
vdlinen korrelaatio oli miehillzi suurempi kuin naisilla. Tdmzi ilmenee
myos mainittujen liitetaulukoiden luvuista siten, ettd tyytyvdisyyden
ja sopeutumisen korrelaatiot koimansiin tekijoihin olivat yhdenmu-
kaisempia miehill:i kuin naisilla.

Liitetaulukoiden 43 ja 44 luvuista ndhdddn niin ikddn, ettd naisilla
hyvinvointitekijoiden yhteydet koettuun hyvinvointiin olivat pairsi
heikommat, ne vdlittyivdt etupddssd muiden analyysissd mukana o1-
leiden muuttujien kautta. Tdmzi nzikyy erityisen selvdnd sopeurumis-
ta koskevissa kertoimissa. Sopeutumisessa vain psyykkisilld oireilla
oli muista tekijoistA riippumaton vaikutus.

Miehillii elinoloista ja koetusta hyvinvoinnista muodostuva kuva on
monimuotoisempi. Hyvinvointitekijoiden kytkeytyminen hyvinvoin-
nin kokemuksiin oli miehiliri paitsi pddosin kiintedmpi kuin naisilla
myos suoria vaikutuksia oli miehillii enemmdn.

Koulutuksella ndyttdisi olleen erilainen merkitys naisten ja miesten hyvin-
voinnin kokemuksissa. Naisilla koulutus oli systemaattisesti positiivisessa
joskin heikossa yhteydessd sekd tyytyvdisyyteen ette sopeutumiseen.
Koulutetummat naiset olivat tyytyvdisempid ja puolison menetykseen
yieisemmin sopeutuneita kuin vdhemmdn koulutusta saaneet. Miehiilii
koulutuksen merkitys neiyttiiri olleen heikompi, ja kun muiden tekijoiden
vaikutus eliminoitiin, lievdsti positiivinen yhteys muuttui negatiiviseksi.
Tzim2i ndkyi erityisesti sopeutumisessa. Puolison menetykseen sopeu-
tuneempia olivat siten vdhemmdn koulutusta saaneet kuin koulutetum-
mat miehet, kun muut erot eliminoitiin.

Kiinnostava yksityiskohta on se, ettd miesten hyvinvoinnin kokemuksissa
- sek[ tyytyvziisyydessd ettd sopeutumisessa - oli merkitystd myos kulku-
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vdlineiden omistuksella. Naisten kokemuksiin tdlld varallisuusmuuttujalla
ei ollut yhteyttd.

Naisten ja miesten eroja tarkasteitaessa kiinnittyy huomio myos siihen,

mikd merkitys yksin tai perheen kanssa asumiseila oli hyvinvoinnin koke-
misessa. Negatiivinen yhteys naisilla osoittaa yksin asuvien olleen tyyty-
vdisempi[ kuin perheen kanssa asuvien. Tiimd johtui siitd, ettd iiin myotd
sekd yksin asuminen etta tyytyveisyys yleistyivdt. Taustatekijoiden kuten
idn vaikutuksen eiiminoiminen heikensi yksin asumisen ja tyytyvdisyyden
valistd yhteytte (liitetaulukko 43).

Miesten positiivinen korrelaatio osoittaa perheen kanssa asumisen lisdn-
neen selvdsti miesten hyvinvointia. Yhteyden taustalla olivat miehillii ylei
semmdt avio- ja avoliitot, silld asumisen suora yhteys tyytyvziisyyteen jdi
myos miehillii heikoksi, joskin positiiviseksi. Uusista avio- ja avoliitoista
johtui myos se, ettd perheeliisyydell2i oli merkitystd leskeyteen sopeutumi-
sessa, tosin vain miehilld. Naisten sopeutumiseen yksin tai perheen kanssa

asuminen ei liittynyt (vrt. liitetaulukot $ ja a$.

Elinolomuutosten liittyminen nais- ja miesleskien hyvinvoinnin kokemuk-
siin on esitetty liitetaulukoissa 45 1a 46 . Muutostapahtumien erilaisista
hyvinvointivaikutuksista miehill2i ja naisilla voidaan sanoa yleisesti seu-

raaYaa..

Elinolojen muutoksilla oli kiinteiimmdt siteet miesten kuin naisten
hyvinvoinnin kokemuksiin. Naisten kokemassa tyytyveisyydessd oli
merkitystd vain taioudellisen aseman paranemisella ja leskeysaikana
solmituilla ystevyyssuhteilla. Suoria vaikutuksia ei juuri oliut. Mies-
ten tyytyveisyyteen vaikuttivat useammat muutostapahtumat ja
myos suoria vaikutuksia oli enemmdn (liitetaulukko 45).

Leskeyteen sopeutumiseen vaikuttivat useammat muutostapahtumat
kuin tyytyveisyyteen (vrt. liitetaulukot 45 ja a6 ). Ero ndkyi varsin-
kin naisia koskevissa luvuissa: sopeutumiseen vaikuttivat avio- tai
avosuhteen solmiminen, uusien ystdvien saaminen, puolison kuole-
maan pddttyneen avioliiton aikaisten ystavyyssuhteiden samoin kuin
avioliiton aikaisten harrastusten jatkuminen. Miesten sopeutumises-
sa oli ndiden tekijoiden lisiiksi merkitystd sosioekonomisen aseman
muutoksilla ja leskeysaikaisiila uusilla harrastuksilla.

Leskeyteen sopeutumiseen ja hyvinvoinnin muotoutumiseen vaikuttavat
tekijiit erosivat naisilla ja miehiilii toisistaan. Keskeisin ero oli se, ettd
miehillii sekd tyytyvdisyyden ettd leskeyteen sopeutumisen kytkeytyminen
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elinoloihin ja niiden muutoksiin oli kiinteiimpi kuin naisiila. Elinoloteki-
joillii niiyttdisi siten olleen enemmdn painoa miesten kuin naisten e15-

mdnarvioissa, yieisessl tyytyviiisyydessd ja eldmdnmuutokseen sopeutu-
misessa.

Subjektiivisten kokemusten taustaila oli miehillii selkedmpi elinoloja ar-
vioiva piirre, kun taas naisten kokemukset olivat todenndkoisesti enem-
mdn sidoksissa emotionaalisiin tekijoihin. Ndiden erojen taustalla ovat
pohjimmaltaan kulttuuriset arvot ja sukupuolten rooliodotukset. Menes-
tymistd korostavassa kuittuurissa miehiin kohdistuu enemmdn kuin nai-
siin onnistumisen odotuksia kodin uikopuolisessa eleimdssd, kuten ansio-
tyossd. Menestyksen ndkyvdt tunnusmerkit, tuiot, ammattiasema, varalli-
suus jne. painottuivat siten enemmdn miesten kuin naisten hyvinvoinnin
arvioissa.

Sukupuolten hyvinvointidimensiot faktorianalyysin kuvaamana

Faktorianalyysin avulla pyritiiiin muodostamaan hyvinvoinnin muotoutu-
misesta kokonaisvaltaisempi kuva kuin mitii yksittiiisten hyvinvointiteki-
joiden ja niiden muutosten tarkastelusta ede116 saatiin. Analyysiin siszilly-
tettiin alustavasti kaikki edelld olevissa tarkasteiuissa esiintyneet hyvin-
vointitekijzit ja niiden muutosten mittarit tavoitteena muuttujajoukon
yieisrakenteen tiivistetty kuvaus.

Kun faktorianalyysi ei tuota vain yhtd oikeaksi tulkittavaa ratkaisua, teh-
tiin muutamia faktorianalyysin ja tdssd nimenomaan SAS-tilasto-ohjel-
miston FACTOR-proseduurin tarjoamia pddkomponenttiratkaisuja ia
suurimman todenndkoisyyden (Maximum-Likelihood) ratkaisuja, joihin
sovellettiin vaihtoehtoisia rotaatioita. Eri vaihtoehdoista piiiidyttiin ML-
ratkaisun antamaan analyysitulokseen tehokkuussyistd. lnformaatio on
huomattavasti tiiviimmdssd muodossa kuin pddkomponenttiratkaisussa.
Valintaan vaikutti myos se, ette menetelmiiii pidetiiiin parempana vaihto-
ehtona suurissa otoksissa.

Rotaation valinnassa ensisijaisena kriteerini on tulkinnan selkeys ja siszil-
lollinen mielekkyys. Tulkittavaksi valittiin tdssd varimax-rotaatio, jossa

faktorit ovat keskendin korreloimattomia ja tulkinnallisesti mielekkeite.

Faktorianalyysissd olevien muuttujien tulisi latautua merkittdvdsti vdhin-
tiiiin yhdelli faktorilla. Lopuiliseen ratkaisuun valittiin mukaan ne muut-
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tujat, jotka saivat huomattavan latauksen vdhintddn toisen sukupuolen
faktorirakenteessa. Taulukoista 76 ja 77 ndhdddn, ettii kaikki mukana
olevat muuttujat latautuivat merkittdvdsti miehiii koskevassa anaiyysissd,
kun sen sijaan naisia koskevassa ratkaisussa muutamat muuttujat saivat
heikohkoja latauksia. Niimd jzitettiin analyysiin tulkinnailisista syista
muun muassa sukupuoiten vdlistd vertailua silmdllzipitien. Pois jziiineitd
muuttujia oli kaiken kaikkiaan kolmetoista, joista yksi oii taustamuuttuja.
kolme oli eiinolotekijoitzi ja valtaosa, yhdeksdn oli muutostapahtumien
r1i11s1si12 133.

Kun hyvinvointitekijoistd ja niiden muutoksista kerdttyd intbrmaatiota
tiivistettiin faktorianalyysin avulla yleisemmiksi, muuttujajoukon taustalla
oleviksi hyvinvointiulottuvuuksiksi, muodostui elinoloista ja koetusta hy-
vinvoinnista monimuotoisempi kuva miehille kuin naisille: naisille muo-
dostui kolme ja miehille viisi faktoria, jotka ylittivzit tavanomaisen omi-
naisarvolle asetetun rajan (1.0) (vrt. taulukot 76 1a77 ). Kulttuurinen tul-
kinta erolle on se, ettd miesten eldmdnpiiri on perinteisesti ollut differen-
tioituneempi kuin naisten. Faktoreiden tulkinta seuraavassa osoittaa eron
ilmentdvdn sukupuolten perinteisid rooiijakoja perheessd ja sen tuottamia
eriiaisia hyvinvointimerkityksid naisille ja miehille.

Koko tutkimusjoukossa faktoreita muodostui neljd, yksi enemmdn kuin
naisilla ja yksi vdhemmdn kuin miehilld (iiitetauiukko .17). Seuraavassa
tarkasteliaan sukupuolten faktorirakenteiden yhtdliiisyyksid ja eroja, joten
tzissd ei paneuduta tdmdn tuikintaan, joka on yhdistelmd naisten ja mies-
ten faktorirakenteista ja niiden tulkinnasta l3+.

Molemmilla sukupuolilla ensimmdiset kolme faktoria voitiin tulkita sa-

mansisaltoisiksi seuraavasti:

Ensimmriinen faktori kuvaa leskien ikcidntyneisyyttri. Korkeimman positii-
visen painon sai ikd-muuttuja. Ikddn luonnollisesti liittyi se, ettei perhees-
sd ollut huollettavia lapsia. Myos paikkakuntasidonnaisuus, pitkdaikainen
asuminen tutkimusajankohdan kunnassa liittyi ikii2intyneisyyteen, mikd
korostui varsinkin miehiii koskevassa analyysissd. Kaikki muut merkittd-
vet lataukset olivat miinusmerkkisiii ja kuvasivat ikddntymiselle vastak-
kaisia asioita, kuten ansiotyossdolo, jatkokoulutus, perheen kanssa asumi-
nen ja uudet parisuhteet.

Naisilla ensimmdiselld faktorilla painottuivat selvdsti terveydentilan
muuttujista toimintakyvyn ongelmat ja jossain mddrin myos haittaava
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sairastavuus. Kddnteinen yhteys ikddn osoitti ongelmia esiintyneen. Nei-
den muuttujien lataukset jeivet miehillii heikommiksi, mutta samansuun-
taisiksi kuin naisilla.

Ikddntyneisyysfaktorilla miinusmerkkisiii painoja saivat myos sosioekono-
misen aseman muuttujat, varallisuus, ammattiasema, tuiotaso ja koulutus
erityisesti naisia koskevassa ratkaisussa. Ikddntyneisyyteen liittyi naisilla
leimallisesti huono sosioekonominen asema. Miehilil sosioekonomiset te-
kijdt muodostivat erillisen faktorin.

Ikddntyneisyyden faktori on negatiivisten painojen nikokulmasta vdhdis-
ten resurssien faktori.

Toinen faktori on tulkittavissa koetun terveyden ja hyvinvoinnin faktoriksi.
Kaikki kolme terveydentilan mittaria latautuivat voimakkaasti tzillii fak-
torilla. Lisiiksi tyytyvziisyys ja leskeyteen sopeutuminen painottuivat tdild
ulottuvuudella ja miehillii jonkin verran voimakkaammin kuin naisilla.
Naisia koskevassa analyysissd koetun hyvinvoinnin mittarit saivat tdssd
suurimmat, joskaan eivdt erityisen voimakkaat painot.

Merkillepantava ero on lisdksi se, ette miehillzi tyossdolo painottui selvdsti
koetun terveyden ja hyvinvoinnin faktorilla, naisilla sen sijaan heikom-
min. Erilaiseen korreloitumiseen on todenndkoisesti vaikuttanut se, ette
miesten tyossaolo oli vahvasti sidoksissa terveydentilaan. Tyostd poissa-
olon syynd oli miehillii .joko sairaus, tyokyvyttomyys tai vanhuus, harvoin
muut tekijdt. Naisten ansioty6ss5olo ei ollut yhtd suoraan terveyteen ja
tyokykyyn sidottu.

Naisilla voimakkaan miinusmerkkisen painon tdlld faktorilla sai toimin-
nallinen tuki, eli avun saaminen erilaisissa arkipdivdn askareissa. Koettu
terveys ja hyvinvointi liittyi naisilla omatoimisuuteen kotitoissd, kun se

miehillii kytkeytyi tyossdoloon.

Kolmantena yhteisen(i faktorina on sosiaalisuuden faktori. Suuria latauk-
sia saivat yhdistys- ja harrastustoiminnan aktiivisuutta mittaavat muuttu-
jat, leskeysaikainen yhdistystoimintaan liittyminen ja uusien harrastusten
pariin hakeutuminen. Sosiaalisuutta henkiiokohtaisen kanssakdymisen
alueella ilmensi tdssd se, ettii myos uudet leskeysaikaiset ystevyyssuhteet
painottuivat teila faktorilla. Sukupuolten viilillii ei tdssd faktorissa ollut
mainittavia eroja.
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Tauiukko 76. Hyvinvointiulottuvuudet faktorianalyysin l) kuvaamana.
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l) Faktorianalyysi Maximum-Likelihood-ratkaisuna varimax-rotaatiolla.
2) Muuttujien siselto ja luokitus kiiyviit iimi liitteesti 2.

Ndiden tekijoiden painottuminen samalla faktorilla osoittaa ldheissuhtei-
den ja yhteisollisten siteiden, joita edellii on tarkasteltu erillisind resurssi-
luokkina, mittaavan osaksi samaa ulottuvuutta. Tiihiin viittaa myds se,
ette faktorianalyysistI karsiutunut kontaktien intensiteettiii mittaava
muuttuja kytkeytyi liihinnii tdhdn faktoriin.

Tiillii faktoriila painottuivat kuitenkin vain yhdistys- ja harrastustoimin-
nan aktiivisuutta mittaavat muuttujat. Muut yhteisollisyyden mittarit,
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paikkakuntasidonnaisuuden ja tytissdolon sekd ndiden muutosten mittarit
latautuivat muilla faktoreiila tai karsiutuivat analyysisti.

Neljris faktori on miehillci sosioekonomisen aseman faktori. Koulutus, am-
mattiasema, tulotaso ja asuntojen (vakinaisen asunnon ja kesiimokin)
omistus painottuivat telle faktorilla. Myos kulkuvdlineiden omistusta mit-
taava muuttuja sai positiivisen, heikohkon latauksen. Miesten hyvinvoin-
tia keskeisesti luonnehtiva ulottuvuus on hyvd sosioekonominen asema'

Sosioekonomisen uiottuvuuden taustalla on miehen keskeinen rooli per-
heen toimeentulon ansaitsijana. Miehet olivat avioliiton aikana pysyvdsti
ansiotyossd, ja heillzi kouiutus, ammatti ja tulot liittyivztt kiintedsti yh-
teen: mitd enemmdn koulutusta, sitd parempi ammattiasema ja suurem-
mat tulot. Naisiila ndiden tekijoiden vdliset yhteydet olivat heikommat ja
suureksi osaksi siitd syyst6, ettd lasten synnytteminen ja hoivatyo katkai-
sivat tyouran joksikin ajaksi tai jopa pysyvii5li l3s. Lisiiksi hyvd koulutus
ei naisilla merkinnyt yhte yleisesti kuin miehiilii ammatillista etenemistd.

Naisilia sosioekonomisten tekijdiden saamat lataukset hajautuivatkin eri
faktoreille: tulotasoa mittaava muuttuja painottui positiivisimmin toisella,
eli terveydentilan ja koetun hyvinvoinnin faktorilla ja negatiivisimmin en-
simmdiselld, ikddntyneisyyteen liittyvelle faktorilla. Koulutus puolestaan
liittyi lzihinnd kolmanteen, sosiaalisuuden faktoriin. Kouiutetummat na!
set olivat aktiivisempia kuin vdhemmdn koulutusta saaneet sosiaalisen
eldmdnsd uudelleenorganisoimisessa, kuten yhdistys- ja harrastustoimin-
taan osallistumisessa. Ammattiaseman ja varallisuuden mittarit painottui-
vat voimakkaimmin ja nimenomaan negatiivisina ikddntyneisyyden fakto-
ri11a.

Viides faktori on miehillci perheellisyyden faktori kuvastaen uuden avio- ja
avoliiton kautta syntyneitd perheitd. Perheellisyys ja uudet parisuhteet
painottuivat te[e faktorilla. Faktorilla latautui voimakkaasti myos toi-
minnallisen avun saaminen. Luvun 5.2.4 tarkasteluista kdvi ilmi, ettd
avio- ja avoliittoon menneiden miesten perheissd uusi vaimo hoiti tyypilli-
sesti kotityot. Ylliittiivzid ei niin ikiiiin ollut se, ettd koetun hyvinvoinnin
mittarit, tyytyviiisyys ja leskeyteen sopeutuminen painottuivat miehiilii
kaikkein selvimmin tella faktorilla.
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Taulukko 77. Hyvinvointiulottuvuudet faktorianalyysin l) kuvaamana
Mieslesket

Rotated Factor Pattern MTEHET:
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Variance explained by each factor

FACTORI FACTORz FACTORS FACTOR4 FACTORsWeishted 7.896050 4.07790L 2.80582C 2.476320 2.505708Unweighted 2.610519 I.78085I L.696230 L522603 I.397133
Rotation Method: Varimax
Final Communality Estimates and Variable WeightsTotaL Communality: Weighted = 19.751803 Unweighted = 9.007336

1) Faktorianalyysi Maximum- Likelihood-ratkaisuna varimax-rotaatiolla
2) Muuttujien siselto ja luokitus kziyviit ilmi liitteesti 2.

Miesten viides hyvinvointiulottuvuus, uusiin parisuhteisiin liittyvd per-
heellisyys kuvastaa paitsi uusien suhteiden yleisyytte miesleskilld naisles-
kiin verrattuna my6s puoiison ja perheen erilaista hyvinvointimerkityste
eri sukupuoiilla. Yleist[en voidaan sanoa, ettd naiset ovat hoiva- ja koti-
tyon tuottajia suhteessa puolisoon, lapsiin ja ldheisiin, kun miehet puoles-
taan ovat kuluttajia. Miehet ovat riippuvaisempia vaimon arkitydstd kuin
naiset miehen osuudesta kotitydssd. Naiset yliiipitiviit yleensd myos suh-
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teita ldheisiin, ystiviin ja sukulaisiin. Puolison kuoltua leskeksi jdineiden
miesten useammin kuin naisten tapaamiset ldheisten kanssa harvenivat.

Tarkastelluissa hyvinvointiulottuvuuksissa ei ole kyse yleisistd hlwinvoin-
nin perusulottuvuuksista. Faktorirakenteet kuvasivat muuttujajoukon
ryhmittymistd yleisemmiksi, leskien eldmdntilannetta ilmentdviksi hyvin-
vointidimensioiksi. Sita, ette tutkittavana oli spesifi ryhmd, osoitti ikiizin-
tyneisyysfaktorin vallitsevuus. Ensimmdinen faktori selitti naisilla ldhes
puolet (46 o/o) ja miehillzi yli neljdsosan (29 oh) muuttujien yhteisvaihte-
lusta laskettuna painottamattomista selitysosuuksista, joissa kaikki muut-
tujat ovat samanarvoisina mukana. Ensimmdisen faktorin paino vield
korostui painotetuista selitysosuuksista laskettuna'

Luvun 5.5 tutkimustulokset leskeyteen sopeutumisesta ja hyvinvoinnin ko'
kemisesta osaksi vahvistivat aikaisempia tuloksia ja osaksi perustelivat
uusia tulkintoja. Tapahtuman ajoittumisen eldmdnkaarelle oletettiin vai-
kuttavan leskeyteen sopeutumiseen siten, ettzi se on helpompaa, kun 1es-

keksi jiiiiminen ajoittuu myohziisiin ikdvuosiin ja on siten normatiivinen,
odotettavissa olevan tapahtuma, ja vaikeampaa, kun se tapahtuu nuorella
ielle. Kuolemantapauksen zikillisyyden oletettiin olevan yhteydessd so-

peutumiseen siten, ettd puolison dkilliseen poismenoon on vaikeampi so-

peutua kuin pitkdaikaisen sairauden jiilkeen tapahtuneeseen kuolemaan.

Puolison kuoleman odottamattomuus vaikutti menetyksestd toipumiseen
haitallisesti. Sen sijaan tapahtuman normatiivisuudella ei oilut suoraa vai-
kutusta, ainoastaan yhdysvaikutus tapahtuman zikillisyyden kanssa.
Normatiivisuuden kriteerind kdytettiin leskeyden vailitsevuutta omassa
viiteryhmdssd. Ikdrajana k2iytettiin tutkimuksen kohdejoukon mddritte-
lyn takia moiemmiila sukupuoliila 70 vuoden ikdti.

Puolison lkillisen menetyksen kokeneet henkilot eivet olleet sopeutuneet
leskeyteen yhtii hyvin kuin eidkillisen tapahtuman kokeneet henkilot,
mikii oli odotettua. Yllettevea sen sijaan oli, ettd tiimd koski vain norma-
tiivisia tapahtumia. Iekkeile henkiioillii puolison iikillinen kuolema liittyi
selvdsti patologiseen sopeutumattomuuteen. Hyvin iiikkiiiinii leskeksi jztii-

neistd ja menetyksen dkiilisend kokeneista henkiloistd kolmasosa oli so-

peutumattomia, kun sitd vastoin puolison pitkdaikaisen sairauden jiilkeen
menettdneistii idkkiiistii leskistd vain joka kymmenes kuului sopeutumat-
tomiin.
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Erityisen traumaattinen dkillinen puolison poismeno oli 70 vuotta tdyttii-
neille miehille, joista liihes puolet lukeutui sopeutumattomiin. Vastaavas-
sa tilanteessa olleista naisista sopeutumattomia oli runsas neljisosa.

Sopeutumattomuutta mitattiin tdssd suhteellisen pitkiin ajan kuluttua
puolison kuolemasta. Tulokset viittaavat siihen, ett6 puolison ikillinen
menetys aiheuttaa usein traumaattisia, pysyviii ongelmia idkkziille, murra
harvoin nuoremmille henkiloille. Luonnoilisesti vanhojen henkiloiden voi-
mavarat sopeutua ylldttziviin muutoksiin ovat heikommat kuin nuorempi-
en.

Naislesket osoittautuivat miesleskid jonkin verran tyytyvdisemmiksi ja
puoiison menetykseen sopeutuneemmiksi, kun elinoloerojen vaikutus hy-
vinvoinnin kokemusten ja sukupuolen vdliseen yhteyteen eliminoitiin. Su-
kupuolen vaikutus koettuun hyvinvointiin arvioitiin ennakkoon vdhdisek-
si, eikii tzissd erityisen voimakkaasta yhteydestd ollut kyse. Tulos vahvis-
taa kuitenkin niitzi tulkintoja, joiden mukaan leskeksi jddminen on ongel-
mallisempi asia miehiile kuin naisille.

Kun tutkittiin hyvinvoinnin kokemisen liittymistd hyvinvointitekijoihin
erikseen nais- ja miesleskilld, havaittiin sukupuolten vdliild eroja. Keskei-
sin ero oli se, ettd miehillii sekd tyytyvaisyyden ette leskeyteen sopeutumi-
sen kytkeytyminen elinoloihin ja niiden muutoksiin oli suorempi kuin na!
silla. Elinolotekijoilid niiytti olleen enemmdn merkitysre miesten kuin
naisten yleisissd eidmdnarvioissa, tyytyvdisyydessd ja leskeyteen sopeutu-
misessa. Tulos on yhdenmukainen Angus Campbellin tyoryhmdn (1.976,
413) tutkimustuloksen kanssa, jonka mukaan naisiesket eivlt oileet yhtd
negatiivisia eldmdntilanteensa arvioinnissa kuin leskimiehet pienemmistd
tuloistaan huolimatta.

Kun hyvinvointitekijoistd ja niiden muutoksista kerdttyd informaatiota
tiivistettiin faktorianalyysin avulla yieisemmiksi, muuttujajoukon taustalla
oleviksi hyvinvointiulottuvuuksiksi, muodostui elinoloista ja koetusta hy-
vinvoinnista monimuotoisempi kuva miehille kuin naisille: naisille muo-
dostui kolme ja miehilie viisi faktoria. Kolme ensimmdistd faktoria voi-
tiin tulkita samansisdltoisiksi naisten faktoreiden kanssa. Leskeksi jei[nei-
den henkiloiden eldmdntilannetta voitiin kuvailla ikiiiintyneisyyden ja sii-
hen liittyvien vdhiiisempien resurssien, koetun terveyden ja hyvinvoinnin
sekd sosiaalisuuden yhteisfaktoreilla. Miehillii oli lisiiksi kaksi muuta fak-
toria, sosioekonomisen aseman ja uusiin parisuhteisiin liittyvrin perheelli-
syyden faktorit. Naisten ja miesten hyvinvointirakenteiden eroavuudet ii-
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mensivet sukupuolten perinteisie roolijakoja perheessfi ja niiden tuottamia
erilaisia hyvinvointimerkityksie eri sukupuolille.

Kaiken kaikkiaan hyvinvointitekijoiden yhteydet subjektiiviseen hyvin-
vointiin, yleiseen elinoloihin tyytyviiisyyteen ja leskeyteen sopeutumiseen
olivat pddosin heikot, mutta eivdt merkityksettomdt. Voimakkaita korre-
Iaatioita eiinolotekijoiden ja koetun hywinvoinnin mittareiden vdlilld ei ol-
lut odotettavissa. Keskeisten hyvinvointitekijoiden positiiviset korrelaatiot
osoittivat kuitenkin henkiloiden kiiytosszi oileiden voimavarojen liittyviin
yleisempddn tyytyviiisyyteen ja myos yieisempiiin sopeutumiseen, joskin
viimeksi mainittuun heikommin. Todenndkoisesti emotionaalisilla seikoilla
ja yleensdkin psykoiogisilla tekijoilld on leskeyteen sopeutumisessa suu-
rempi merkitys kuin fyysisillii elinoloilla.

Ulkoisten hyvinvointitekijoiden merkitysti vahvisti se havainto, ettd hy-
vien elinolotekijoiden samoin kuin myonteisten muutostapahtumien ka-
sautuminen korreloi positiivisesti koetun hyvinvoinnin mittareihin. Vas-
taavasti deprivaatiotekijbiden kasautuminen liittyi yleisempdln tyytymet-
tomyyteen ja myos yleisempddn sopeutumattomuuteen.
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6
YHTEENVETO JA ARVIOINTI

Leskeksi jdiminen on eldmdnkaaren luonnollinen muutostapahtuma, jon-
ka kokee huomattava osa ihmisistd jossakin eldmdnvaiheessa. Leskeksi
jddmisessd yhteistd kaikille on kriisin liipikiiyminen ja sen seurauksena
eidmdn uudeileen organisoituminen. Tutkimusten mukaan puolison kuole-
ma vaatii enemmdn sopeutumista kuin mikddn muu stressaava muutosta-
pahtuma perheessd. Puolison kuolema muuttaa perheen taloudellista ase-
maa ja murtaa vakiintuneen roolijaon perheessd, mika ilmenee naisilla
muun muassa perheen pddmiehen rooliin joutumisena ja miehillei kotitoi-
den tekemisend. Leskeksi j[zidesszi myris suhteet liiheisiin muuttuvat, jopa
vapaa-ajanviettotavat usein muuttuvat. Tutkimuksessa on kuvattu nditd
muutoksia eri eizimdnalueilla ja sitd, miten henkilot ovat sopeutuneet les-
keyden mukanaan tuomiin muutoksiin.

Tutkimuksen taustana ovat perheen kriisid ja eldmdnmuutoksia koskevat
tutkimukset sekd yleiselld tasolla stressitutkimusten ldhtokohdat. Tutki-
muksen teoreettinen kehikko perustuukin yhtiiziltii eldmdnmuutoksiin liit-
tyviiein stressiteoriaan, stressaavien eldmdntapahtumien tutkimiseen (luku
2.2) 1a toisaalta teoriaan perheen kriiseistd vaikeissa perhettd kohdanneis-
sa odottamattomissa muutoksissa (luku 2.3). Stressitapahtumana puolison
kuolema vaikuttaa sekd perheyhteison toimintaan etta perheenjdseniin
yksilotasolla.

Stressitapahtumia ja perheen kriisiii koskevien tutkimusten perusajatukse-
na on, ettd kdytossd olevat voimavarat vaikuttavat niin perheilld kuin yk-
siloiilii siihen, miten kriisistd selviydytird,n 1a sopeudutaan muutosvaati-
muksiin. Tiimii perusajatus on liihtokohtana tutkimuksessa tarkastellussa
maliissa ja muissa yleisissd ajatusrakenneimissa, jotka k[sittelevdt voima-
varojen merkitystd stressaavissa eldmdntilanteissa. Tutkimus eroaa stres-
situtkimusten kaavasta sikali, ettei kausaalisuhteiden etsiminen kriisin ko-
kemisen ja esimerkiksi sairauksien vzilillzi korostu yhtd voimakkaasti.
Anaiyysi liikkuu etupddssd eksploratiivisella ja deskriptiiviseilii tasolla.
Perheen kriisiii ja stressitapahtumia koskevien tutkimusten teoreettisia
lzihtokohtia kdytetddn viitekehikkona yksilbiden kdytossi olevien voima-
varojen ja koetun hyvinvoinnin, leskeyteen sopeutumisen vdlisen yhteyden
tutkimisessa.
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Stressaavia eldmdntapahtumia koskevan tutkimussuunnan kdsitteiden ja
havaintojen avulla analysoidaan niitd tekijoitii, joilla on todettu oievan
merkitystd eldmdnmuutoksiin liittyvdn stressin haitaiiisten vaikutusten
ehkdisyssd ja vaikean eldmdntilanteen hallinnassa. Luvussa 2.4 on tarkas-
teltu muutostapahtumasta selviytymisen niitd voimavaroja, jotka ovat ih-
misille yhteisid ja yleisiii: sosioekonomisia tekijoitti, sosiaalisia suhteita ja
niihin liittyen sosiaalista tukea, terveydentilaa sekd yhteisollisizi siteitd.
Psykologinen ulottuvuus yksilollisiZi eroja selittdvzinii tekijiind on rajattu
tdmdn tutkimuksen ulkopuoielle.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on poikkitieteellinen. Siinzi yhdistyy
eldmdnmuutostutkimusten stressiteoreettisid elementtejd hyvinvointitutki-
muksen traditioon yhteiskuntatieteissd. Tutkimuksen tavoitteena on sel-
vittiiii yhtddlta leskeksi jdiineiden henkiloiden kiiytosszi olevat resurssit ja
niissd leskeysaikana tapahtuneet muutokset sekd toisaalta ndiden voima-
varojen merkitys koetun hyvinvoinnin, leskeyteen sopeutumisen selitt6ji-
nd. Resurssien mddrdn ja niiden muutosten oletetaan osaltaan sddtelevdn
stressitapahtuman vaikutusta yksilon hyvinvointiin. Henkiion kiiytosszi
olevat voimavarat vaikuttavat hdnen kykyynsd hallita vaikeaa eldmdnti-
lannetta.

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat vuoden 1980 aikana leskeksi jidneet,
joista poimittiin noin 3500 henkiion otos. Haastattelukadon jzilkeen tutki-
musryhmdn suuruudeksi jei 80 prosenttia otoksesta. Haastattelut ajoittui-
vat neljdn vuoden piizihdn puolison kuolinvuodesta, joten kyseessd ei ollut
akuutti kriisivaihe. Tutkimuksen johdantoa ja viitekehystd koskevista tar-
kasteluista ilmeni, ettd prosessi, jonka kuiuessa leski joutuu rakentamaan
eiimdnsd uudelleen monella tasolla, saattaa enimmiilddn viedd vuosia.
Kun puolison kuolemasta on kuiunut y1i kaksi ja puoli vuotta iiman, ettd
henkilo on sopeutunut menetykseen, voidaan tilaa pitiiii psykiatrisin pe-

rustein patologisena. Sopeutumattomuus ilmetessddn on tdmdn tutkimuk-
sen leskilld pysyvdisluonteinen tila.

Leskeyteen sopeutumisen tutkiminen on muutosprosessin tarkastelua, jo-
hon liittyy monia metodisia ja kiiytzinnon ongelmia. Tavoitteena on ollut
miiiiriteilii ja valita sellaiset muuttujat, joiden avulla voidaan kuvata les-

keystapahtumaa ajallisena ilmion6. Osasta tutkittavia asioita ei kuiten-
kaan voitu saada tiismiillistd tietoa jiilkikdteen. Joiitakin osin on jouduttu
tyytymiidn haastatteluhetkeitd saatuun tietoon, osaksi oii kdytettlvissd
retrospektiivista haastatteluista saatua tietoa ja osaksi rekisteripohjaista
takautuvaa tietoa koko tutkimusjaksolta (ks. kuvio 9 ). Tutkimus on ndin
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ollen yhdistelmd pitkittiiis- ja poikkileikkaustutkimusta. Suunnitelmailisen
pitkittdistutkimuksen tekeminen on mahdotonta tapahtumissa, joita ei
voida ennalta tietid. NdmA aineiston rajoitukset ovat luonnoliisesti vai-
keuttaneet muutosprosessin kaikinpuolista kuvaamista.

Koska kyseessi ei ole tyypillinen seurantatutkimus uusintamittauksineen -

pitkittiiistietoa on kdytettdvissd pddasiassa vain rekistereiste saatujen tie-
tojen osalta - on jouduttu turvautumaan myos muista iiihteistii ja vdesto-
tutkimuksista saatavaan vertailutietoon sen arvioimiseksi, mikd merkitys
puolison kuolemalla on ollut muutoksiin eri eldmdnalueiila. Tdrkedd olisi
voida selvittdd ennen leskeyttd vallinnut tiianne, jotta voidaan tehdd pAd-

telmie leskeyden mahdoilisista vaikutuksista. Usein on kuitenkin jouduttu
tlytymddn tutkimusajankohtaa koskevaan vertailutietoon.

Tutkittavaa ryhmziii voidaan luonnehtia kahden ominaisuuden, sukupuo-
len ja idn perusteella. Valtaosa, neljd lesked viidestd oli naisia ja leskeksi
jdddessdiin yleisen 65 vuoden eldkeidn teytteneite oli kaksi henkiloii vii-
destd. AIIe 50 vuotiaana jiii leskeksi vajaa viidennes tutkimuksen henki-
loistii. Kun puolison sairauden kestoa pidetddn ennakkovaroituksena kuo-
leman mahdollisuudesta, suurimmalle osalle kuolema ei tullut tdysin ylldt-
tden. Atdttlsia kuolemantapauksia oli noin neljdsosa kaikista. Valtaosal-
la, yhdeksdllii henkiloll2i kymmenestd kuolinslynd oli sairaus.

Yksilon eidmdnkulkua sddtelevdt tapahtumat liittyviit tyypillisesti perhee-
seen ja perherakenteeseen. Yleisin perherakennetta koskeva muutos puoli-
son kuollessa oii kahden hengen talouden muuttuminen yksindistaloudek-
si. Niiin kiivi runsaaile puolelle leskeksi jzizineistzi henkiloistii. Alaikdisiii
lapsia oli noin viidesosalla perheistd. Elimdnvaiheen mukaan tarkastel-
len l6hes kaksi lesked kolmesta eli niin sanottua tyhjzin pesdn vaihetta
avioliiton pddttyessd toisen kuolemaan.

Sosioekonominen asema

Henkiioiden sosioekonomisen aseman katsotaan miiiiriiytyviin koulutuk-
sen, ammattiaseman, tulojen ja varallisuuden perusteella. Tutkimuksen
henkilot kuuluvat pddosin ikdluokkiin, joilla perusasteen jiilkeinen koulu-
tus on viihiiistii. Peikiin perusasteen kiiyneitzi oli noin kaksi henkiloii kol-
mesta ja heistiikin liihes kaikki aiemman tason eli kansakoulun kdyneitd.
Perustasoa enemmdn koulutetuista suurin osa oli saanut ammatillista
koulutusta kansakoulu- tai keskikoulupohjalta, silld alemmalle keskias-
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teelle luokittui runsas viidesosa tutkimuksen henkildistii. Korkea-asteen
koulutuksen oli saanut vain joka kahdeskymmenes leski. Mies- ja naisles-
kien viililii ei juuri ollut koulutustasoeroja. Leskeksi jiizityiiiin lisdkoulu-
tusta oli hankkinut joka kymmenes alle 60-vuotias henkilo.

Ammattiasemaluokitus tehtiin avioliiton aikaisen pddasiailisen ammatin
mukaan. Leskeksi jiidneistii yrittiijlryhmiin luokittui runsas neijdsosa, toi-
mihenkiloihin noin viidennes, tyontekijiiryhmiin kolmasosa ja ammatitto-
mien ryhmddn vajaa viidennes kaikista.

Tuloja koskevat tarkastelut ja vdestovertailut osoittivat, etteivlt leskeksi
jdiineet henkilot ole taloudellisesti hyvdosainen ryhmd. Kun leskien vertai-
lussa vdestoon vakioitiin talouksien rakenteelliset erot, yli kahdella leskel-
ld kolmesta tulotaso jdi vdeston vastaavan keskimddrdisen tason alapuo-
lelle. Naisista noin kolmella neljristzi ja miehistii noin kolmeila viidestd
vdeston keskituio alittui.

Vdeston keskimIiirdinen tulotaso alittui suhteellisesti useammin izikkdiden
henkiioiden kuin nuorten ryhmissd. Keskimddrin tarkasteilen heikoimmat
taloudeliiset resurssit olivat yhden hengen leskitalouksiila. Taloudeilisesti
huono-osaisimpia olivat siten yksin asuvat iekkaet naiset. Lapsiperheistd
huono-osaisia vdesttlbn verrattuna olivat useampaa kuin yhtd lasta huol-
tavat seke aikuista, opiskelevaa lasta eldttdvdt lesket. Ndiden perheiden
keskimddrdiset kulutusyksikkokohtaiset tulot jdivit vdeston vastaavaa
keskituloa pienemmiksi.

Tulojen muutosta koskevat tarkastelut osoittivat, ettl leskeksi jiiiityzi kziy-
tettdvissd oievat tulot pienenivdt noin yhdekszillei perheelld kymmenestd.
Haastattelua edeltdneen vuoden tulot olivat keskimddrin noin kolme nei-
jdsosaa avioliiton aikaisista tuloista. Tulojen huomattavakaan pienenemi-
nen ei vziistiimiittii heikentdnyt perheen toimeentuloa, silld yhden aikuisen
poismeno pienensi vastaavasti kulutusta eli tulotarvetta.

Kun perheiden klytettdvissii olevat tulot suhteutettiin perherakenteeseen
kulutusyksikkdasteikon avulia, havaittiin noin viidesosalla perheistd kulu-
tusmahdollisuuksien puolison kuoleman jiilkeen heikentyneen. Taloudelli-
nen tilanne pysyi suurin piirtein ennallaan noin neljdsosalla ja yli puolella
leskistd tilanne parani. Viimeksi mainitussa leskiryhmdssd kyse ei yleensd
ollut nettotulojen markkamddrdisestd kasvusta, vaan siitd edelld mainitus-
ta seikasta, ettd puolison kuoleman johdosta perheen kulutus supistui ku-
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lutusyksikoilld mitattuna suhteellisesti enemmiin kuin kiytettdvissd olevat
tulot.

Kulutusyksikkokohtaiset tulot pienenivdt suhteellisesti useammin nais-
kuin miesieskillii. Ikiiiin perustuva tarkastelu osoitti keskimmdisiin ikii-
ryhmiin kuuluvat lesket huono-osaisimmiksi. Heillii tulotaso huononi
avioiiiton aikaiseen tasoon verrattuna suhteellisesti useammin kuin kaik-
kein nuorimmilla ja iAkkiiimmillii henkiioiilii.

Tulojen muutos kytkeytyi luonnollisesti lesken oman tulon osuuteen puo-
lisoiden yhteenlasketuista tuloista avioliiton aikana: mitd pienempi lesken
oman tulon osuus oli, sitd useammin tulotaso aleni. Vastaavasti lesken tu-
lon ollessa seivdsti yli puoiet yhteenlasketuista tuloista perheen tulotaso
nousi keskimiiiirziistzi useammin avioliiton aikaista tasoa paremmaksi.

Vuonna 1990 toteutettu perhe-eldkeuudistus (voim. 1.7.1990) muutti les-
keneidkkeen kohdentumista oikeaan suuntaan siten, ettd mieslesket tuli-
vat eldkeoikeuden piiriin ja lesken omaan tyotuloon perustuva eidke ote-
taan leskeneliikettii tietyltd osaltaan vdhentdvdnd. huomioon ee. Muutok-
set eivdt koskeneet ennen lain voimaantuloa leskeytyneitii henkiioitzi.

Perheiden taloudellisen aseman muutoksessa oli ndhtdvissd selvdd kytken-
tdd avioliiton aikaiseen tulotasoon. Ylempiin tuloryhmiin kuuluvilia 1es-

killd tulotaso huononi merkittevesti useammin kuin alempiin tuloluokkiin
lukeutuvilla. Niin ikddn lesken toiminta - ansiotyossd, eldkkeeilii, muusta
syystd pois tyostd - vaikutti siihen, minkiilaiseksi lesken taloudellinen ti-
lanne muotoutui. Huonoimmassa asemassa oiivat odotetusti ansiotyoste
poissa olevat henkilot, joilla ei vield ollut omaelikettd. Suhteeilinen koyh-
tyminen avioliiton aikaiseen tilanteeseen verrattuna kosketti siten muita
useammin kotiditeind olleita naisia.

Tarkasteltaessa kdyhyyttd sekd: absoluuttisella (tulot alle toimeentulotu-
kinormin mukaisen rajan) ettd suhteeilisella (tulot alle puolen vdestrin
keskitulosta) mittarilla ylliitt2iviiii oli, ettd koyhyys kosketti useampaa per-
hettd puolison eldessd kuin leskend oilessa. Taloudeliinen ahdinko ndytti
ndissd perheissd usein kuitenkin helpottuneen tutkimusajanjakson aikana.
Leskeyteen liittyi useammin koyhyydestd irtautumista kuin siihen joutu-
mista. Suoranaisesti leskeksi jiiiimisestii johtuvaa koyhyyttii esiintyi tutki-
muksen perheillii harvoin ja tiilioin se usein oli tilapiiistii.
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Tuloksen ei voida tulkita osoittavan perheiden taloudellisen aseman rat-
kaisevaa kohentumista tulojen lisddntymisen takia, vaan osoittavan per-
hekoon pienenemisen (kulutuksen supistumisen) merkitystd koyhyyden
poistumisessa. Perherakenteen muutoksilla oli siten myos tdssd tutkimuk-
sessa keskeinen merkitys koyhyydeste irtautumisen selittdjdnd (vrt. luku
t.2).

Perhe-eldkkeilld on ratkaiseva merkitys koyhyyden riskin poistumisessa.
Ilman perhe-eldkettd koyhyyteen joutumisen vaara oiisi erityisen suuri
naisilla, mutta ei mainittavan suuri miehillzi. Perhe-eldkkeilld on siten sei-
vd sukupuolten tuloeroja tasoittava vaikutus leskeksi jddmisen taloudellis-
ten seurausten kohdistuessa rankempina naisiin kuin miehiin.

Leskien varallisuusaseman tarkastelu osoitti, ettei leskeksi jiidneiden asema
tdrkeimmdlld varallisuuden mittarilla, omistusasumisella mitattuna poi-
kennut vdeston asemasta. Muutamiila mittareilla (kestokulutushyodyk-
keet, kesdmokit, kulkuvdlineet) leskien varaliisuus osoittautui vdestoon
verrattuna vdhdisemmdksi. Ero seiittyi pddosin ikdrakenteen eroilla. Kun
verrattiin eldkeikdisten leskien ja eidkeldisvdeston varallisuusasemaa toi-
siinsa, erot tasoittuivat. Ainoastaan kesdmokkien omistus o1i tutkimuksen
leskillii selvdsti harvinaisempaa kuin vdestollS yieensd. Nais- ja miesleski-
en varaiiisuusasemassa ei ollut mainittavia eroja.

Puolison kuolema osaltaan huononsi leskien varallisuusasemaa, sill2i vii-
desosalla kuolinpesd oli jaettu, osa oli luopunut omistusasunnosta ja osa
autosta sekd jotkut muista kulkuvdlineistd. Varallisuusaseman huonone-
minen koski ennen muuta iekkeite henkiloitd. Autosta luopuneet olivat
etupddssd naisia.

Omaisuuden jdrjesteiyistd johtuvia henkisid paineita ja muita ongelmia
esiintyi harvoin.

Sosiaaliset suhteet ia sosiaalinen tuki

Leskeksi jddminen aiheutti hiiiriotii sosiaalisten suhteiden jatkuvuuteen.
Kanssakiiyminen yhteisten ystevien ja tuttavien samoin kuin puolison su-
vun kanssa vdheni huomattavalla osalia leskiii. Kanssakdymisen vdhene-
minen oli jonkin verran yleisempdd miehillii kuin naisilla. Muutoksen
suunta tukee tutkimuksissa esitettyd tulkintaa, ettd vaimon rooli sosiaalis-
ten siteiden vaalijana on perheille tyypillinen. Leskeksi jdrineill?i miehillii
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on arvioitu olevan naisiin verrattuna heikommat sosiaaliset taidot kontak-
tien ylliipitiimiseen.

Leskien kanssaktiyminen omien lasten ja ystcivien sekri naapureiden kanssa
oli suhteellisen tiivistl, eikd se ndyttdnyt poikkeavan ndiden suhteiden
osalta vdeston kanssakdymisestd, kun tutkimustuloksia verratiin Tilasto-
keskuksen elinolotutkimuksen tuloksiin vuodelta 1986 (Sauli ym. 1989,

107,127 ja l43). Lukuun ottamatta aikuisia muualla asuvia lapsia muita
omaisia tavattiin selvdsti harvemmin kuin edelld lueteltuja henkiloryhmiii.

Leskien yksintiisyyden kokemukser valaisevat sosiaalisen kanssakdymisen
subjektiivista aspektia. Vaikka leskien sosiaalista kanssakdymistd luon-
nehti pikemminkin aktiivisuus kuin sosiaalinen eristdytyneisyys, yksiniii-
syyden tunteet olivat ieskillii yleisiii. Kaksi lesked viidestd ilmoitti olevan-
sa melko tai hyvin yksindinen. Vertailutiedon puuttuessa ei kuitenkaan
voida pddtelld, olivatko leskeksi jddneet muuta vdestod yksindisempiii.

Tutkimus tukee aikaisempia havaintoja, joiden mukaan yksindisyys on
useammin mies- kuin naisleskien ongelma. Miesleskistd yli kaksi viides-
osaa ja naisieskistd runsas kolmannes tunsi itsensfi yksiniiiseksi. Leskien
yksiniiisyyttd seiittdvi analyysi tdsmensi eron koskemaan vain vanhoja
ikiiryhmiii. Iiikkiiiit miehet olivat naisia selvdsti yksiniiisempiii. Nuorten
nais- ja miesleskien viilillii ei ollut eroa yksindiseksi itsensd tuntevien
osuudessa.

Yksiniiisyyttd koskeva analyysi osoitti niin ikdiin sen, etteivit hyvinvoin-
nin kokemukset ole irrallisia objektiivisista oloista. Perheen tai uuden eld-
mdnkumppanin kanssa asumisella, toimivalla sosiaalisella verkostolla ja
hyviillii terveydelld on oma osuutensa yksiniiisyyden hdlventljiinii. Heikot
sosiaaliset siteet, yksin asuminen ja huono terveydentila ovat omiaan li-
sdiimddn yksiniiisyyden riskid ja eritoten iekkeille henkiloillii.

Valtaosa leskeksi jiizivistii on iiikkiiitii ja suurin osa naisia, lolen avioitu-
minen tai avoliiton aloittaminen ei ole yleinen sopeutumisstrategia leskien
keskuudessa. Vain 6 prosenttia kaikista leskistd oli haastatteiuhetkeen
mennessd piizitynyt avio- tai avoliittoon. Puolison kuolemasta oli kulunut
tiillbin kolmesta neljzidn vuotta. Uudet parisuhteet olivat yli kolme kertaa
yleisempid miesleskilld naisleskiin verrattuna.

Ystrivyyssuhteiden solmiminen kuvaa osaltaan leskien sosiaalisen verkoston
uudelleen muotoutumista. Leskeksi jiiiineistii henkiltiistii joka toinen il-
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moitti saaneena uusia ystevizi. Nais- ja miesleskien keskuudessa uusien
ystevien saaminen oli yhtii yleistii. Nuoret lesket olivat solmineet ystd-
vyyssuhteita selvdsti useammin kuin izikkiiiit. Sosiaaiisesti aktiiviset henki-
lot, joilla kontaktit lZiheisiin oiivat tiiviit, olivat saaneet leskeksi jzizitydzin

uusia ystdviii muita useammin.

Leskien avun ja tuen tarvetta koskevat tarkastelut osoittivat, ettA noin vii-
desosa leskeksi jddneistii piti saamaansa henkistd tukea riittemettomene.
Erilaisissa kuolemantapaukseen liittyvissd kdytdnnon asioissa avun tarve
koettiin vihdisemmdksi, silli vain joka kymmenes olisi kaivannut enem-
mdn apua hautajaisten jirjestdmisessd, perunkirjoituksessa, eidkkeen ha-
kemisessa yms. puolison kuolemaan liittyvissd asioissa.

Mieslesket saivat apua kotitoissd, siivouksessa, pyykinpesussa, ruuaniai-
tossa yms. naisleskid useammin. Avun antajina oiivat useimmiten omat
lapset ja miehillii usein myos uusi avio- tai avopuoiiso. Vaimon kuoitua
monet miehet ryhtyivdt tekemidn vaimon aikaisemmin suorittamia ta-
loustoiti. Yleisintri tiimii oli keskimmdisiin ikdryhmiin kuuluvilla miehillii.

Sosiaalisia suhteita ja sosiaalista tukea koskeva tarkasteiu osoitti mieien-
kiintoisen eron leskeksi jdineiden naisten ja miesten vdlilld. Naisleskien
kontaktit muun muassa omiin lapsiin olivat selvdsti tiiviimmlt kuin mies-
leskien. Miehet taas saivat toiminnallista apua sekd omilta lapsilta ettd
muilta liiheisiltii naisia yleisemmin. Tiim2i ei johtunut yksinomaan siitd,
ettd leskeksi jiiiineet miehet elivit naisia useammin uudessa parisuhteessa.
Myos omilta lapsilta saatu keytennon tuki oli miehillii yleisempld. Lapset
kantoivat enemmdn huoita isdnsd kuin ditinsd selviytymiseste kotitoisse.
Jos tiiviit kontaktit heijastavat viilittiimist[ ja kiintymyste tunnetasolla,
voidaan sanoa, ettzi didit saivat lapsiltaan enemmdn ekspressiivistii ja isiit
instrumenta alista tukea leskeksi j iiiityziiin.

Terveydentila

Haastatteluvastausten perusteella leskeksi jiidneiden henkiloiden tervey-
dentilasta muodostui odotettua positiivisempi kuva. Tutkimuksen lesket
eiviit n2iyttiiisi liikuntakykyisyyttA ja naisleskien psyykkistd oireilua lu-
kuun ottamatta olevan muuta vdestod sairaampia. Haastattelutulokset ei-
vdt vahvistaneet sitd, ettl leskeksi jddmiseen kytkeytyy terveydentilan sel-
vd huononeminen.
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Haastattelutulokset oiivat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten
kanssa siind, ettd naisiesket ilmoittivat pitkiiaikaisia sairauksia samoin
kuin tyo- tai toimintakykyii haittaavia sairauksia miesleskid jonkin verran
yleisemmin. Myos psyykkisiii tai psykosomaattisia oireita esiintyi naisilla
seivdsti yleisemmin kuin miehiild. Toimintakyvyn mittaaminen painottui
liikuntakykyyn ja asioiden hoitamiskykyyn, joissa miehet seiviytyivat nai-
sia hieman paremmin. Vertailut tehtiin ikdvakioidusti, silld leskeksi jId-
neet miehet olivat naisia idkkdiimpizi.

Systemaattiset, joskaan eivdt kovin suuret erot viittasivat siihen, etta les-

keksi jddneet naiset olivat joko miehid sairaampia tai kertoivat sairauksis-
taan ja vaivoistaan miehid herkemmin. Rekisteritietoihin pohjautuva tar-
kasteiu perusteli ensiksi mainittua johtopzi[tostd. Sukupuolten sairasta-
vuuden eroa tulkittaessa on otettava huomioon se, ette koko vdestossa
naisten sairastavuus on yleisempzizi kuin miesten, mikli pitdd paikkansa
myos psyykkisen sairastavuuden suhteen.

Kun leskien terveydentilaa tutkittiin rekisteritietojen, sairausvakuutus- ja
tydkyvyttr)myyselciketietojen perusteella, kuva leskien sairastavuudesta
muuttui vastaten paremmin aikaisempiin tutkimuksiin perustuvia johto-
pdAtoksiii leskien yleisemmdstd sairastavuudesta. Sairauspdiv'arahaa saa'
neiden osuudet olivat tutkimuksen leskilld hieman suuremmat kuin vdes-
to11e.

Naisleskien yleisempdd sairastavuutta miesleskiin verrattuna osoittivat
myos rekistereihin perustuvat terveydentilan mittarit. Tarkastelut osoitti-
vat puolison kuolemalia olevan akuutteja vaikutuksia ieskeksi jddneiden
terveyteen. Eri vuosien vertailu osoitti sairastavuuden tilapdistd kasvua
etenkin miehillii. Puolison kuoleman akuuteista vaikutuksista leskeksi
jddneiden terveyteen on saatu ndyttod myos muista tutkimuksista (vrt.
Ferraro 1989, 75). Naisiila sairauspdivarahaa saaneiden osuuden nousu
puolison kuoleman jiilkeen osoittautui tdssd kuitenkin pysyvdmmdksi.
Sairastavuuden taso ylitti naisiila puolison kuolemaa edeltdneen tason
vield muutaman vuoden kuluttua puolison kuoiemasta, kun se miehillii
melko pian aleni vaimon kuolemaa edeltdneelle tasolle.

Site, mike osuus ndihin muutoksiin on toisaalta puolison kuolemaila tai
sitd edeltdneeseen aikaan iiittyneillii muilla stressitekijoillii ja toisaalta
henkiloiden normaalilla ikidntymiselli, ei voitu selvittdd. Sairausvakuu-
tuspdivdrahaa saaneiden osuuksien voimakas kasvu kaikkein nuorimpiin
ikziluokkiin kuuluvilla leskillii perustelee siti tulkintaa, etta puolison kuo-
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lema vaikuttaa haitallisesti leskeksi jridneen terveyteen. Iekkeilla henki-
loilld vastaava muutos puolison kuoleman jtilkeen ei vdlttdmdttd iimennd
kuolemantapauksen vaikutusta, vaan ikdiintymisen myotzi liszizintyvzid
sairastavuutta.

Leskeksi jddmisen haitallisia terveysvaikutuksia vahvistaa myos tutkimus-
tulos puoiison pitkean kestdneen sairauden kytkeytymisestd lesken hei-
kentyneeseen terveydentilaan. Yhteys oli selvdsti havaittavissa naisleskil-
ld, mutta ei miesleskilld. Todenndkoisesti kyse on naisten hoivatyohon liit-
tyvdstd kuormitustekijistzi, joka liszizi sairauden riskiii. Puolison krooni-
nen sairaus ei sitd vastoin liittynyt lesken psyykkisiin oireisiin enempdd
naisilla kuin miehill2ikZizin.

Yhteistilliset siteet

Paikallisyhteisyyttci, sosiaalista juurtumista mitattiin haastatreluajankoh-
dan asuinkunnassa asumisajan kestolla. Tyypillisesti lesket olivat asuneet
pitkzirin samalla paikkakunnalla: kolmasosa leskistd oli asunut asuinkun-
nassa vdhintrizin 30 vuotta, ja vzihintzizin 20 vuotta samalla paikkakunnal-
la asuneita oli puolet leskistd. Izikkziiden leskien siteet ympdroivzizin yh-
teisoon paikkakunnalla asumisen kestolla mitattuna olivat luonnollisesti
kiintedmmdt kuin nuorempien leskien.

Leskeksi jririneiden muuttoalttius ei tutkimusten mukaan ole kovinkaan
suuri (vrt. Iuku 1.2), mikd voitiin vahvistaa myos tdssd tutkimuksessa.
Perhekoon pienenemisestd huolimatta asuinolot pysyivdt useimmilla 1es-

killii ennailaan. Noin kolme lesked neljzist:i asui haastateltaessa edelleen
samassa asunnossa kuin puolison eldessS. Vain noin joka nelids henkilo
o1i leskeysaikana vaihtanut asuntoa.

Avioliiton aikaisesta asunnosta muuton syynd olivat yleisimmin terveydel-
liset tekijet, avuttomuuden ja yksindisyyden kokeminen, asunnon huono
sijainti palvelujen suhteen, asunnon huono varustetaso, suuri koko ja
pientalon hoidon raskaus. Myos taloudeilisia seikkoja mainittiin muuton
syyksi.

Muuttohalukkuutta esiintyi vajaalla viidesosaila leskistd. Muuttoaikeiden
taustalla olivat pddosin samat tekijiit kuin jo toteutuneiden muuttojen
syynd. Tarve piiiistii pienempddn, paremmin varustettuun ja helpommin
hoidettavaan asuntoon oli yleinen perustelu.
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Leskien tydsstiktiynti avioliiton aikana oli luonnollisesti miehilld intensiivi-
sempdd kuin naisilla. Eri ikiiisten miesieskien avioliiton aikaisessa tyossd-

oiossa ei odotetusti ollut eroja toisin kuin naisleskillii. Naisilla yleinen
trendi - naimisissa olevien naisten ansiotyon yieistyminen - niikyi mytis
leskien tyossdkdymisessd. Tyossdoioajan osuus avioliiton kestosta pieneni
vanhempiin ikiiryhmiin pdin. Vastaavasti niiden naisten osuus, jotka oli-
vat olleet koko avioliiton ajan kotona, kasvoi vanhempien ikdryhmien
suuntaan. Poikkeuksena oli kaikkein nuorimpien naisleskien ryhmd, joilla
lastenhoito oli vaatinut didin kotonaoloa avioliiton aikana.

Leskien tyossdolo haastatteluajankohtana oii yhtzi yleistd kuin vdestolld
aina 55 ikdvuoteen saakka. Tdtd vanhemmissa ikdryhmissd leskeksi jiiii-
neiden miesten tyosslolo jiii hieman vdeston miesten tyossloioa vdhdisem-
mdksi. Sen sijaan 55-64-vuotiaiden naisleskien tyovoimaan kuuiuminen
oli selvdsti harvinaisempaa kuin tdmzinik2iisten naisten yieensd.

Ansiotyotd koskeva eldmdntilanne muuttui 15 prosentilla tutkimuksen
leskistd tarkastelujakson aikana. Heillii leskeydestd johtuvaan muutosvai-
heeseen ajoittui myos toinen sopeutumista vaativa eldmzinmuutos. Tyos-
sdkdyminen muuttui keskimddrdistd useammin sekd nuorimmilla naisilla
ettzi ldhellii yleistd eiiikeikiiii olevilla miehiilii ja naisilla. Eliikkeelle siirty-
minen lisiizintyi suoraviivaisesti 55 ikdvuoden jiilkeen yleiseen 65 vuoden
elzikeikiiiin saakka.

Nuorista kotona oileista naisista huomattava osa meni miehen kuoltua
tyohon. Myos tyohonmenoaikeet oiivat voimakkaasti sidoksissa ikiiiin.
Se, ettd leski oli suhteellisen nuori ja terve, ammatillista koulutusta saa-
nut ja omasi tyokokemusta avioiiiton ajalta sai hdnet hakeutumaan tai
suunnittelemaan tyohon menemisti miehen kuoleman jiilkeen. Tutkimus-
tulos vahvistaa Helena Lopatan (1980, 112) havaintoja, joiden mukaan
kotiin j2ilneet naislesket kuuluivat vdhiten koulutettujen ja koyhimpien
naisten joukkoon. Myos kiisilld olevassa tutkimuksessa tytlhon hakeutui-
vat jo lehtotiianteessa parempituloiset naiset.

Vallitsevin piirre leskeksi jiiiineiden eldmintilanteessa oli sen stabiiiisuus:
noin joka toinen oli jo eiiikkeelld leskeksi jii2idessiiiin, joka neljds ansio-
tyossd ja noin joka kahdeskymmenes pois tyostd olematta eldkkeelld. Hei-
ddn eliimdntilanteensa pysyi leskeydestd huolimatta ennallaan.

Harrastus- ja yhdistystoimintaa koskevat tutkimustulokset kdyviit yksiin
johdannossa esiteltyjen leskitutkimusten tulosten kanssa siind, ettd lffheis-
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suhteissa ja muussa kanssakdymisessi naiset ovat aktiivisempia. Tutki
mustulokset viestivdt naisten hakeutumisesta sosiaalisiin kontakteihin
miehiii useammin. Miesten ja naisten harrastus- ja yhdistystoiminnassa
havaitut erot eivdt kuitenkaan olleet huomattavia, vaikka tendenssi nais-
ten suuremmasta aktiivisuudesta oli johdonmukaisesti havaittavissa. Su-
kupuolta ratkaisevampi merkitys oli sosioekonomisilla tekijoillii: osallistu-
misaktiivisuus, yhdistyksiin kuuluminen ja harrastaminen olivat selvdsti
yleisempid paremmassa asemassa olevien, paremmin koulutettujen ja pa-
remmat tulot omaavien keskuudessa.

Yleinen piirre harrastustoiminnan muutoksissa oli se, ette leskeksi jiiiimi-
seen liittyi useammin harrastuksista luopumista kuin uusien harrastusten
saamista.

Yhdistys- ja harrastustoiminnan muutoksia kuvaavien tietojen vzihdisyy-
desti huolimatta havainnot ovat yhdensuuntaisia aikaisempien leskitutki-
musten kanssa siind, ettd koulutuksella ja sosiaalisella asemalla on oma
roolinsa sosiaalisen eldmdn muuttumisessa ja uudelleen muotoutumisessa
puolison kuoieman jiilkeen. Helena Lopatan (1980, 101-103, 114) niike-
mys sosiaaliryhmdn ja eritoten koulutuksen keskeisestd merkityksestd so-
siaalisen eliimin uudelleen organisoitumisessa sai vahvistusta.

Koettu hyvinvointi ia leskeyteen sopeutuminen

Kriisistd selviytymisen subjektiivista kokemista mitattiin rutkimuksessa
kahdeila indikaattorilla, yleiselld elinoloihin tyytyvriisyydellii ja puolison
menetykseen sopeutumisella. Ensiksi mainittu on hyvinvointitutkimuksis-
sa tavanomainen subjektiivisen hyvinvoinnin mittari. Jtiikimmziinen mit-
tari tarvitaan, silld tyytyveisyys elinoloihin ei sulje pois sitd, etteiko puoli-
son menetysta koeta vaikeana asiana. Leskeyteen sopeutuminen on vilit-
tomdsti sidoksissa stressitapahtumaan, puolison menetykseen, kun taas
tyytyvziisyys kuvaa subjektiivista hyvinvointia, joka ei suoraan iiity tar-
kasteltavaan tapahtumaan. Yhteistii molemmille mittareille on, ettd kyse
on pikemminkin pitkiiaikaisen prosessin seurauksena saavutetusta tilasta
kuin hetkelliseste tunteesta (ks. luvut 2.5 ja 3).

Leskien enemmistd oli elinoloihinsa tyytyv(iisid. Vain runsaat l0 prosent-
tia leskistd oli tyytymiittomiii. Elinoloihinsa tyytymdttomien henkiloiden
suhteellisten pieni mdird oli odotettavissa, silld ihmisillii on taipumus vas-
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tata myonteisesti hyvinvoinnin kokemista yleiseliii tasoila mittaaviin kysy-
myksiin (esim. Karisto 1984, 28-29).

Leskeyteen sopeutumattomia oli jonkin verran enemmcin, ldhes viidennes
kaikista leskeksi jiiiineistii henkiloistd. Kun puolison menetykseste oli
haastateltaessa kulunut noin koimesta neljddn vuotta, on sopeutumatto-
muutta pidettdvd pysyvdisiuonteisena tilana. Sopeutumattomuus ei ndin
ollen ole vdhdinen ongeima.

Tutkimusten mukaan izikkriiinzi leskeksi jddminen on normatiivinen odo-
tettavissa oleva tapahtuma, joten leskeyteen sopeutuminen on helpompaa
kuin nuorena leskeksi jziiidessd. Tlytyviiisyyden ja sopeutumisen koke-
musten oletettiin myos tdssd tutkimuksessa yleistyvdn lesken idn mukana.

Irin ja koetun hyvinvoinnin mittareiden vdliset korrelaatiot olivat positiivi-
sia, mutta suhteellisen heikkoja. Teim2i johtui siit6, ettd yhteydet olivat lie-
vdsti kdyrdviivaisia. Tyytymiittomyytte ja leskeyteen sopeutumattomuutta
esiintyi yleisimmin keskimmdisiin ikziryhmiin kuuluvilla leskillii. Kun elin-
olotekijoiden vaikutus iiin ja subjektiivisen hyvinvoinnin vdliseen yhtey-
teen vakioitiin, idn korrelaatio leskeyteen sopeutumiseen ja etenkin tyyty-
vdisyyteen vahvistui, toisin sanoen hyvinvoinnin kokeminen yleistyi i5n
mukana.

Koetun hyvinvoinnin vaihtelu perhevaiheen mukaan ei ollut erityisen sel-

vdpiirteistd. Tarkastelua haittasi lisdksi se, ette osa tutkimuksen leskistd
jdi perhevaiheluokituksen ulkopuolelle (14 7o). Uudessa avio- ja avoiiit-
tossa olevia ja lapsettomia leskid ei voitu sijoittaa "normaalin elamdnku-
lun" mukaisiin ryhmiin. Eldmdnvaiheluokkiin sijoittuvien henkiloiden
keskuudessa tyytymdttomiit oli viihiten tyhjrin pesdn vaiheessa leskeksi
jddneiden ryhmiissd. Lapsiperhevaiheisiin kuuluvien henkiloiden viiill2i ei

tyytymdttomien osuudessa ollut ndhtivissd suuria eroja.

Leskeyteen sopeutuminen ei juuri vaihdellut eldmdnvaiheen mukaan

Leskitutkimuksissa on analysoitu verraten paljon puolison cikillisen mene-
tyksen ja menetyksestci toipumisen vcilistri suhdetta. Yhteyttii sddteievdnd
tekijiinii on lisdksi otettu huomioon leskeystapahtuman normatiivisuus.
Kuoleman dkillisyyden ja huonon menetyksestd toipumisen vdlinen yhteys
on joissakin tutkimuksissa tdsmennetty koskemaan ei-normatiivisia ta-
pahtumia. Toisin sanoen puolison iikillinen menetys on nuorena trau-
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maattisempi kokemus kuin iilkkiizind, jolloin leskeksi jddminen on nor-
maali ja odotettavissa oleva tapahtuma (vrt. luku 1.2).

Myos tiimzin tutkimuksen leskilld puoiison kuoleman odortamattomuus
vaikutti menetyksestd toipumiseen haitailisesti. Sen sijaan tapahtuman
normatiivisuudella ei ollut suoraa vaikutusta, vaan ainoastaan yhdysva!
kutus tapahtuman zikillisyyden kanssa. Normatiivisuuden kriteerind kdy-
tettiin leskeyden vallitsevuutta omassa viiteryhmdssd. Leskeys alkaa oila
yleistd naisilla 70 ikdvuoden jdlkeen ja miehilki selvdsti myohemmin (ks.
luku 5.5.1). Ikdrajana kziytettiin tutkimuksen kohdejoukon mddrittelyn
takia molemmilla sukupuolilla 70 vuoden ikdd.

Puolison dkillisen menetyksen kokeneet henkilot eivdt olleet sopeutuneet
leskeyteen yhtd hyvin kuin ei-dkiliisen tapahtuman kokeneet henkilot,
mikzi oli odotettua. Ylldttzivziri sen sijaan oli, ettd tdmd koski vain norma-
tiivisia tapahtumia: hyvin iiikkzizinii leskeksi jiiZineistzi ja menetyksen dkil-
lisend kokeneista henkiloist2i koimasosa oli sopeutumattomia, kun sttA
vastoin puolison pitkziaikaisen sairauden jzilkeen menettd.neistzi irikkriistzi
leskistd vain joka kymmenes kuului sopeutumattomiin.

Leskeksi jddneiden henkiloiden sopeutumiskyky niiyttiiisi ndiden tulosten
valossa olevan parempi ei-normatiivisissa tapahtumissa verrattuna nor-
matiivisiin leskeystapahtumiin, kun tilannetta tarkastellaan suhteellisen
pitkiin toipumisajan jdlkeen. Hyvin iakkeille henkiloiliii puolison zikillinen
kuolema liittyi selvdsti patologiseen sopeutumattomuuteen. Erityisen trau-
maattinen zikillinen puolison poismeno oli 70 vuotta teytteneille miehille,
joista ldhes puoiet lukeutui sopeutumattomiin. Vastaavassa tilanteessa o1-

leista naisista sopeutumattomia oii runsas neijdsosa.

Sukupuolen merkityksesra leskeyteen sopeutumisessa esiintyy tutkimuksis-
sa erilaisia ja ristiriitaisiakin tulkintoja. Naisleskien havaittiin tdssd tutki-
muksessa olevan hieman useammin kuin miesleskien elzimzintilanteeseensa
tyytyvdisiri ja puolison menetykseen sopeutuneita.

Sukupuolen merkitystd hyvinvoinnin kokemisessa ei voida pddteild suo-
raan tyytlyiiisyyttii ja sopeutumista koskevista vastausjakaumista, silld
sukupuoli osoittautui yhdeksi keskeiseksi resurssien hallintaan ja niiden
muutoksiin kytkeytyvziksi luokaksi. Tiimii kzivi ilmi muun muassa so-
sioekonomista asemaa ja sosiaaiista kanssakdymistd ja tukea koskevista
tarkasteluista. Taloudellisen aseman huononeminen havaittiin yleisem-
miiksi leskeksi jddneillzi naisilla kuin miehilld, joten pelk2istiidn taloudelli-
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sin perustein voisi naisleskill[ olettaa olevan enemmdn sopeutumisvai-
keuksia kuin miesieskiilzi. Toisaalta taas miesten sosiaalinen kanssakdymi-
nen oli vdhdisempdd naisleskiin verrattuna ja naiset olivat ylipiiiitddn ak-
tiivisemmin orientoituneita kuin miehet, mikd ennustaa naisten parempaa
selviytymistii miehiin verrattuna.

Kun elinoloerojen vaikutus hyvinvoinnin kokemusten ja sukupuoien vdli-
seen yhteyteen eiiminoitiin, sukupuoien ja hyvinvoinnin mittareiden vdli-
nen yhteys voimistui: naislesket osoittautuivat miesleskid tyytyvdisemmik-
si ja puolison menetykseen sopeutuneemmiksi.

Sukupuolen vaikutus koettuun hyvinvointiin arvioitiin ennakkoon vziheii-

seksi, eikd tdssd erityisen voimakkaasta yhteydestd ollut kyse. Tulos vah-
vistaa kuitenkin niitd tulkintoja, joiden mukaan leskeksi jddminen on on-
gelmallisempi asia miehille kuin naisille. Nimenomaan se seikka, ettd su-

kupuoli oli positiivisessa, muista tekijoistii riippumattomassa yhteydessd
sopeutumiseen, vahvistaa kdsitystd miesieskien ongelmallisemmasta ase-

masta. Ei ndet ole tietoa siitd, miten sukupuoli kytkeytyy koettuun hyvin-
vointiin yleensd, toisin sanoen ovatko naiset yleensdkin sukupuolten elin-
oloerot huomioon ottaen el5mddnsd tyytyvdisempiii kuin miehet.

Kun tutkittiin hyvinvoinnin kokemisen liittymistd hyvinvointitekijoihin
erikseen nais- ja miesleskilld, havaittiin sukupuolten vdlilli eroja. Keskei-
sin ero oli se, ettd miehilld hyvinvoinnin - sekd tyytyviiisyyden ettd leskey-
teen sopeutumisen - kytkeytyminen elinoloihin ja niiden muutoksiin oli
suorempi kuin naisiila. Elinolotekijoilia niiyttitisi siten olevan enemmdn
painoa miesten kuin naisten yleisissd eidmdnarvioissa, tyytyv5isyydessd ja
leskeyteen sopeutumisessa.

Subjektiivisten kokemusten taustalla on miehilld selkeiimpi elinoloja ar-
vioiva piirre, kun taas naisten kokemukset lienevdt enemmdn sidoksissa
emotionaalisiin tekij6ihin. Perimmiiltziiin kulttuuriset arvot ja odotukset
ovat eron taustalla. "Piirjiiiimisen ideologiaa" korostavassa kulttuurissa
miehiin kohdistuu enemmdn kuin naisiin menestymisen odotuksia kodin
uikopuolisessa tekemisessi. Onnistumisen ulkoiset tunnusmerkit, tulot,
ammattiasema, varallisuus jne. painottuvat luonnollisesti enemmdn mies-
ten kuin naisten hyvinvointiarvioissa.

Kun hyvinvointitekijoistii ja niiden muutoksista kerdttyd informaatiota
tiivistettiin faktorianalyysin avulla yleisemmiksi, muuttujajoukon taustalla
oleviksi hyvinvointiulottuvuuksiksi, muodostui elinoloista ja koetusta hy-
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vinvoinnista monimuotoisempi kuva miehille kuin naisille: naisille muo-
dostui kolme ja miehille viisi faktoria. Kulttuurinen tulkinta erolle on se,
ettd miesten eldmdnpiiri on perinteisesti ollut differentioituneempi kuin
naisten.

Miesten kolme ensimmdistd faktoria voitiin tulkita samansisdltoisiksi
naisten faktoreiden kanssa. Leskeksi jidneiden henkiloiden eidmdntilan-
netta voidaan luonnehtia ennen kaikkea ikddntyneisyyden ja siihen liitty-
vien vdhdisempien taloudellisten, terveydellisten ja sosiaalisten resurssien
avulla. Toinen hyvinvointiulottuvuus ilmentdii terveyden ja koetun hyvin-
voinnin vilistii suhdetta: juuri terveyden yhteys koettuun hyvinvointiin oli
eri hyvinvointitekijoistzi suorin. Kolmas, sosiaalisuuden faktori kuvastaa
ldheissuhteiden ja yhteis6llisten siteiden, yhdistys- ja harrastustoiminnan
hyvinvointimerkitystd. Miehillii oli lisiiksi kaksi muuta hyvinvointia hei-
jastavaa ulottuvuutta, sosioekonomisen aseman ja uusiin parisuhteisiin
liittyven perheellisyyden faktorit.

Sosioekonomisen ulottuvuuden taustalia on miehen keskeinen rooli per-
heen toimeentuion ansaitsijana. Miehet ovat pysyvdsti ansiotyossd, ja
heillzi koulutus, ammatti ja tulot liittyvzit kiintedsti yhteen: mitd parempi
koulutus, sitd korkeampi ammattiasema ja suuremmat tulot. Naisilla niii-
den tekijoiden vdiiset yhteydet ovat ioyhemmdt muun muassa siitd syystd,
ettd. lasten synnytteminen ja hoivatyo katkaisevat tyouran joksikin ajaksi
tai jopa pysyvdsti. Lisiiksi hyvd koulutus ei naisilla takaa yhtd yleisesti
kuin miehillii ammatillista etenemistd.

Miesten viides hyvinvointiulottuvuus, uusiin parisuhteisiin iiittyvd per-
heellisyys kuvastaa paitsi uusien suhteiden yleisyyttzi miesleskilld naisles-
kiin verrattuna myos puolison ja perheen erilaista hyvinvointimerkitystd
eri sukupuolilla. Yleistzien voidaan sanoa, ettd naiset ovat hoiva- ja koti
tyon tuottajia suhteessa puolisoon, lapsiin ja liheisiin, kun miehet puoles-
taan ovat kuluttajia. Miehet ovat riippuvaisempia vaimon arkityostd kuin
naiset miehen osuudesta kotityossii ja liheissuhteiden vaalimisessa.

Kaiken kaikkiaan hyvinvointitekijdiden yhteydet subjektiiviseen hyvinvoin-
/iin, yleiseen elinoloihin tyytyviiisyyteen ja leskeyteen sopeutumiseen oii-
vat pdiiosin heikot, mutta eivdt merkityksettomiit. Voimakkaita korrelaa-
tioita elinolotekijoiden ja koetun hyvinvoinnin mittareiden viilillii ei ollut
odotettavissakaan 136 (vrt. luku 2.5, kuvio 6). Keskeisten hyvinvointiteki-
joiden positiiviset korrelaatiot osoittivat kuitenkin henkiloiden kziytossii
olevien voimavarojen liittyviin yleisempiidn tyytyviiisyyteen ja myos ylei-
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sempeen sopeutumiseen, joskin viimeksi mainittuun heikommin. Toden-
ndkoisesti emotionaalisiila seikoilla ja yleenszikin psykologisilla tekijoiilii
on leskeyteen sopeutumisessa suurempi merkitys kuin fyysisillii eiinoloilla.

Ulkoisten hyvinvointitekijoiden merkitystd vahvisti se havainto, ette hy-
vien elinolotekijoiden samoin kuin myonteisten muutostapahtumien ka-
sautuminen korreloi positiivisesti koetun hlvinvoinnin mittareihin. Vas-
taavasti deprivaatiotekijoiden kasautuminen liittyi yleisempadn tyytymdt-
tomyyteen ja myos yleisempddn sopeutumattomuuteen.

Kun tarkasteltiirr elinolojen muutosten merkitystci leskeyteen sopeutumises-
sa ilmeni, ette suorassa yhteydessd puolison menetyksestd toipumiseen
oiivat luonnoilisesti uudet parisuhteet ja leskeysaikaiset uudet ystdvyys-
suhteet samoin kuin avioiiiton aikaisten ystdrryyssuhteiden jatkuminen.
Sopeutumattomuudessa on kyse deprivaatiosta ldheissuhteissa. Leskey-
teen sopeutumattomuus kuvastaa osaitaan sosiaalisen kanssakdymisen
vajeita. Tltei tulkintaa tuki mycis se, ette sopeutumisen ja yksindisyyden
vdiinen korrelaatio oli voimakkaampi kuin mitd tyytyvziisyyden ja yksi-
ndislryden mittareiden viilillii havaittiin.

Arviointia i a iohtopiiiittiksiii

Tutkimuksessa tarkasteltiin elinolotekijoiden merkitystd leskeyteen sopeu-
tumisessa ja yleisessd hyvinvoinnin kokemisessa. Pohjimmaltaan kysy-
myksessd on huomattavan mutkikas prosessi, jonka myonteiseen piizitty-
miseen vaikuttavat monet seikat. Kysymys ei ole vain vdlittomdsti kuole-
maan ja sitd seuraavaan ajanjaksoon liittlvistd elinoiotekijoistii' Huo-
mion kiinnittdminen psykologiseen ulottuvuuteen, tutkittavan persoonalli-
suuteen, aikaisempiin eldmdn kriiseihin, puolisoiden vdliseen suhteeseen
jne. valaisisi leskeyteen sopeutumisen ja sopeutumattomuuden syitd ja
taustoja tutkimuksessa havaittua syvemmin.

Koska tavoitteena oli tutkia leskeksi jd5misen hyvinvointivaikutuksia eri
eldmdnalueilla ja ulkoisten hyvinvointitekijoiden merkitystd eldmdnmuu-
tokseen sopeutumisessa, psykologiset tekijiit rajattiin tutkimuksen ulko-
puolelle.

Tutkimuksen kohdejoukoksi on valittu yhden vuoden aikana (1980) les-

keksi jiiiineet henkilot, joiden leskeytymisestd on jo kulunut aikaa runsaat
kymmenen vuotta. Tutkimuksesta rajattiin pois kaikkein vanhimmat ikii-
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ryhmet, joten tiysin yleistettdvdd kuvaa leskeksi jiizimisen vaikutuksista
ja leskeyteen sopeutumisesta ei tutkimuksessa saatu.

Leskeksi jztzivisszi on vuosi vuodeita yhI enemmiin iiikkiiitii, tyhj[n pesdn
vaihetta eliiviii henkiloitzi ja vdhemmdn lapsiperheitd (Tuominen 1988, lii-
te l). Tutkitussa leskiryhmdssi oli viime vuosina leskeksi jddneisiin ver-
rattuna suhteellisesti hieman enemmdn nuoria ja lapsiperheisiin kuuiuvia
henkiloitii. Niimii niikokohdat perustelevat idn ja eldmdnvaiheen suhteen
vakioitujen tulosten parempaa yleistettivyyttd kuin mitd koko turkimus-
ryhmdd koskevilla tuioksilla olisi tdhdn ajankohtaan sovellettuna.

Vaikka ieskeksi jddmisen niikyviit piirteet ovat historiallisesti ja kulttuuri-
sesti aikaan ja paikkaan sidottuja (esim. Ari6s 1987), leskeystapahtumaa
kuvaavia keskeisid ominaisuuksia voidaan pitiid lyhyelld aikavzililld ja sa-
mankaitaisissa yhteiskunnissa yieisluontoisina. Ei ole todenndkoistd, ettd
Suomessa puolison kuoleman vaikutukset esimerkiksi sosiaaliseen kanssa-
kdymiseen, taloudelliseen asemaan ja terveyteen vaihteiisivat peruspiirteil-
tziiin kohdejoukosta toiseen. Tutkimuksessa havaitut muutokset olisivat il-
menneet samansuuntaisina minki tahansa lyhyen aikavdlin kohderyh-
massd.

Tulosten merkitystd arvioitaessa on kiinnitettdvl huomiota myos tutki-
musajanjakson pituuteen. Jos pitk;in toipumisajan sijasta oiisi tutkittu
akuuttia suruvaihetta, leskeksi jiiiimisestd ja siihen liittyvisui ongelmista
olisi saatu kyseistd mittausajankohtaa, muun muassa vdlitontd avun ja
tuen tarvetta ilmentdvd kuva. Muutaman vuoden seurantajakso on teh-
nyt mahdolliseksi selvittdd, kuinka yleisesti puolison menetyksen aiheutta-
masta kriisistd selviydytddn ja kuinka tavallista on, ettd siitd muodostuu
henkilolle pysyvdisluonteinen ongelma.

Pitkd seurantajakso on mahdollistanut leskitutkija Heiena Lopatan (1980)
kaipaaman sosioiogisen ndkokulman leskeyden ongelmien tarkasteluun,
leskeksi jiiiineiden sosiaalisen eldmdn ja elinolojen muutosten tutkimisen.
Monet muutostapahtumat, kuten nuorten naisten ansiotyohon palaami
nen ja nuorten miesleskien yleinen avioituminen eivdt olisi ilmenneet
akuutin kriisivaiheen tarkasteluissa.

Tutkimus toi esiin eriiti positiivisia piirteitii leskeksi jridneiden eldmdnti-
Ianteessa. Ennen muuta on mainittava se, ettii leskeksi jfidmiseen liittyvzi
koyhyys oli tutkimusryhmdssii vain marginaalinen ongelma toisin kuin
leskitutkimukset ovat osoittaneet muissa, jopa hyvinvointivaltioihin kuu-
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luvissa maissa (vrt. luku 1.2 ja esim. Lopata 1979,64). Perhe-eldkkeillii
osoittautui olevan Suomessa ratkaiseva merkitys koyhyyden eliminoijana
samoin kuin kohtuuilisen tulotason siiilyttdjiinii leskeksi jiiiineillii henki-
Ioillti (ks. myos Tuominen 1988).

Myonteistd oli niin ikddn se, ettd suurin osa leskistd oli sopeutunut les-

keyteen j a oli kohtalaisen tyytyviiisiii eliimdntilanteeseensa.

Tutkimuksessa tuli esiin seuraavia negatiivisia asioita ja ongeimia:

- Leskiperheiden tulotaso jdi suurimmalla osalla (70 %) vdeston kes-
kimddrdisen tason alapuolelle. Ryhmdnd leskeksi jddneet kuuluivat
pienituloisiin, vaikka avioliiton aikainen tulotaso aieni vain noin
joka viidennellii leskeksi jiid'neeilii henkilollii. Suurin osa perheistd oli
keskimddrdistd huonotuloisempia jo ennen toisen puolison kuoie-
maa.

Viieston keskimddrdiseen tulotasoon verrattuna taloudellisesti huo-
no-osaisimpia olivat iiikkizit yksin asuvat naisiesket.

Leskeys toi ndkyviiksi tyossdkdymisessd, tyomarkkinoilla ja palk-
kauksessa vailitsevat sukupuolisidonnaisuudet ja niiden vaikutukset
el5ke- ja muuhun tuloon. Leskeksi jldneiden naisten taioudellinen
asema oli selvdsti miesten asemaa huonompi, vaikka avioiiiton aika-
na perheen tulossa ei ollut ryhmien vzilill2i mainittavaa eroa. Perhe-
eliikkeet kavensivat oleellisesti sukupuolten tuloeroa.

Keskimmdisiin ikiiryhmiin kuuluvien naisten taloudellinen tilanne
huononi avioliiton aikaiseen tilanteeseen verrattuna suhteellisesti
muita useammin.

Puolison kuolemalla oli haitallisia vaikutuksia leskeksi jdfineiden ter-
veyteen. Naisilla vaikutukset olivat pitkdaikaisempia kuin miehill2i.
Naisten terveytte ndytti lisiiksi kuormittaneen puolison pitkdaikai-
seen sairauteen liittyvd hoivatyo.

Sosiaaiisen eldmdn uudelleen jiirjestyminen oli ongelmallisempi asia
miehille kuin naisille. Tzimd koski erityisesti vanhempia leskiryhmiii,
silli nuoret mieslesket loysiviit usein uuden eldmdnkumppanin, jon-
ka kanssa olivat solmineet avioliiton tai asuivat avoliitossa.

Iekkeet miehet saivat tosin toiminnailista apua naisia yleisemmin,
mutta he olivat useammin yksiniiisiii ja harvemmin kontakteissa ld-
heisiin. Vaimon iikillinen kuolema oli traumaattinen tapahtuma eri-
tyisesti kaikkein vanhimmilie miehille. Heistd leskeyteen sopeutu-
mattomia oli likimain puolet.
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Avun ja tuen tarvetta koskevat tarkastelut osoittivat, ettd henkisen
tuen riittdmdttomyys akuutissa kriisivaiheessa oli yieisempi ongelma
kuin kiiytiinnrin avun saaminen erilaisissa puolison kuolemaan liitty-
vissi jdrjestelyissd.

Sukupuolten eldketurvan ongelmia ennen muuta naisten ansio- ja koti-
tyon kannalta on kdsitelty yksityiskohtaisesti samaan leskiaineistoon poh-
jautuvassa palkatonta kotityota ja eldketurvaa koskevassa tutkimuksessa
(Hyrkkzinen 1992). Tdhdn problematiikkaan ei ldhemmin puututa. Todet-
takoon, ettii sosiaali- ja terveysministerion asettamissa tyoryhmissd 137 sn
1970-luvulta ldhtien viime vuosiin saakka selvitetty sitd, miten pienten
lasten hoitotyti voitaisiin ottaa huomioon niin, ettei eldketurva jziisi riittii-
mdttomdksi tai jopa olemattomaksi.

Tyoryhmien ehdotukset eivdt ole toistaiseksi johtaneet lainsddddnnon
muutoksiin, vaikka nykyinen kdytiinto kartuttaa eldketurvaa 1apsenhoi-
toajalta vain hyvin iyhyeltii jaksolta, jos ollenkaan. Lisdksi eri lakien mu-
kainen karttuminen on epdyhten[151[ i38.

Monissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Itdval-
lassa ja Ranskassa, lapsenhoitoaika otetaan nykyisin eldkkeessd huo-
mioon. Eliikett?i kartuttava aika kytkeytyy yleensd lapsen ikridn ja se
vaihtelee eri maiden jdrjestelmissd kahdesta vuodesta (ltztvaita) seitse-
mddn vuoteen saakka (Norja). Tdtd koskeva lainsddddntci on tuilut pziii-
osin voimaan tdmdn ja viime vuosikymmenen aikana (Laitinen l99Z).

Lapsenhoitoajan sosiaaliturvan tyoryhmen selvityksessd ikdrajaksi kaa-
vailtiin Suomessa ansiosidonnaisessa vaihtoehdossa alle kolmivuotiaan
Iapsen hoitoaikaa (Tyoryhmdmuistio 1992:18, l7-19). pienten lasten hoi-
toaika oikeuttaisi tyrieldkkeeseen samoin kuin muu eldkkeeseen oikeutta-
vaksi hyviiksytty tyosta poissaoloaika tyoeliikeli5fl1 I 3e muodossa.

AitiyOeste ja lapsenhoitotyostd johtuvaa eldkevajetta koskeva kysymys
voidaan ratkaista ja eri maiden kokemusten valossa on ratkaistu monella
tavalla. Eldkkeen karttumisen perusteena voi olla esimerkiksi lapsen syn-
tymd tai synnytettyjen lasten mddrd, vanhempainraha tai lapsen kotihoi-
to. Saman maan eri eiiikejzirjestelmissii voi olla toisiaan tdydentdvid rat-
kaisuja sekd toisaalta yhden ekikejiirjestelmdn piirissii eldkevajetta kom-
pensoimaan tdhtziztvizi eri siiridoksiii. Jzilkimmiiisestd esimerkkind on Sak-
san eldkevakuutus, jossa lapsenhoitoaika luetaan vakuutusajaksi kolmeen
vuoteen saakka. Lisiiksi avioliiton aikana puolisoille karttuneet elikkeet

13 433895V
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tasataan avioerossa, jolloin kotona ollut puoliso ei jiiii tydssd kziynyttii
huonompaan asemaan.

Eri ratkaisuvaihtoehtoihin liittyy luonnollisesti sekd periaatteeilisia kysy-
myksil ette keytennon esteitd. Suurimpana esteend lienee Suomessa teild
hetkeild se, ettei kustannuksia liszidvdile uudistukseile taloudellisen taan-
tuman aikana ltiydy maksajia.

Vaikka lastenhoitoaika otettaisiin huomioon eldkkeen karttumisessa, se ei

poistaisi sukupuoiten eidketurvan eroja, silld naisten eidkkeet jddvAt mies-

ten eldkkeit[ pienemmiksi paitsi ditiycicn myos tyomarkkinoiden suku-
puoien mukaisen eriytymisen vuoksi (Tuominen 1988). Naiset toimivat
tyypillisesti naisvaltaisilla matalapalkka-aloiila ja saavat pienempdd palk-
kaa kuin miehet vastaavasti miesvaltaisilla aloilla. Eldke-erojen kaventu-
minen edellyttdisi ndiden rakenteellisten erojen poistumista.

Viimeaikaiset kehitystrendit tyomarkkinoilla eivdt liioin ennusta sukupuo-
lisidonnaisuuksien purkautumista. Tutkimusten ja selvitysten mukaan
ammatillinen eriytyminen ei oie merkittdvdsti vehentynyt eivdtkd palk-
kauksen erot kaventuneet viime vuosikymmenten aikana. Sukupuolten
suhteellisten tyomarkkina-asemien tulevaisuudenndkymdt ovat nekin risti
riitaiset (Julkunen 1992). Ennen kaikkea talouden ja tyollisyyden kehitty-
minen sekd vdeston ikdiintyminen sddtelevdt hyvinvointivaition sukupuo-
limallin joko vahvistumista tai murenemista.

Konkreettisen avun tarvetta jo avioliiton aikana osoittaa se, ette leskeksi
jiidneilki naisilla esiintyi terveydellisid ongelmia silloin, kun puoliso kuoli
pitkdaikaiseen sairauteen. Hoitotyo on ikddntyneelle ja huonokuntoiselle
puoiisolle raskasta, omaisilta ei kenties saada riittdvdsti hoitoapua ja ko-
tisairaanhoitopalveluja esimerkiksi hoitoloman jdrjestdmiseksi ei juurikaan
ole tarjolla.

Vuoden 1993 heiniikuussa toteutettu sosiaalihuoltolain muutos ja asetus
omaishoidon tuesta kohentavat osaltaan omaisiaan hoitavien olosuhteita.
Omaishoitajajiirjestely edellyttiiii kunnan kanssa tehteved sopimusta
omaishoidon tuesta, johon liittyy osana hoitopalkkion ja ellketurvan
oheila lomaoikeus.

Lailla sliidellyn tuen lisiiksi omaishoitoon tarvitaan myos epdvirallista
apua, sile omaishoidon tuen piiriin pddsee vain rajoitettu joukko. Omais-
hoitajajiirjestely ei puolisoaan hoitavien eldmdntilanteeseen aina edes so-
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veliu. Sosiaalipalvelupoiitiikan uudelleenmuotoilu, mikii kiisittdii infor-
maalisen sektorin julkisen tukemisen, jzirjestbjen ja vapaaehtoistyon rooli-
en uudelleen arvioinnin sekd julkisen sektorin ja markkinoiden ulkopuo-
lella toimivan kolmannen sektorin, muun muassa keskindisen avun ryh-
mien syntymisen (Anttonen & Sipild 1992), ennustaa vaihtoehtoisten
hoivapalveiumuotojen kehittymistd.

Leskeyden terveytta koskeva problematiikka ei rajoitu vain naisleskien
avioliiton aikaiseen hoivatyohon liittyviin ongelmiin. Leskeksi jzizimisellzi
oii - kuten stressaavilla muutotapahtumilla yleensdkin - akuutteja rerveys-
vaikutuksia, jotka naisleskilld kestivdt jonkin verran pitempddn kuin
mies1eskilld. Fyysinen ja psyykkinen terveys vzilittyi puolestaan selvdsti
hyvinvoinnin kokemiseen, yleiseen tyytyvztisyyteen ja sopeutumiseen.

Kattava terveydenhuoltoverkosto vastaa hyvin perusterveydenhuollon
tarpeisiin. Henkiseen ahdinkoon ja erilaisiin eldmdn kriiseihin joutuneiden
henkiloiden auttaminen saattaa jiddd satunnaisten ja eri organisaatioiden
tarjoamien palvelujen varaan. Tdllaisia ovat esimerkiksi palveievat puheli-
met itsemurhaa aikovien auttamiseksi ja kriisiryhmdt itsemurhan tehnei-
den omaisille. Hajailaan olevia ja osaksi avuntarpeen syyn mukaan eriy-
tyneitd palveluja olisi tarpeellista organisoida uudelleen niiden yleisen
saatavuuden parantamiseksi.

Ensisijassa henkistd tukea odotetaan kuitenkin kiheisiltd, perheen piiristd
ja ystdviltzi. Ulkopuolisen avun ja tuen hakeminen leskeksi jddmisen krii-
sissd lienee monelle vaikeaa. Perherakenteen murros ja yksilollistymisten-
denssi (Jallinoja 1984, 1991) murentavat pohjaa perinteisiltd tukiverkos-
toilta, eri sukupolvien, aikuisten lasten ja vanhempien vdliseitd, sukulai-
suuteen perustuvalta kanssakdymiseltd ja tuelta. Yhteiskunnan moderni-
saation vaikutukset perheeseen on ndhty toisaalta mahdollisuuksina uu-
siin yhdessd eldmisen ja asumisen muotoihin, perhettd koskevien
ratkaisujen moninaistumiseen.

Idkkdiden, yksin asuvien leskien ellmdntilanteessa perheen muutoksista
johtuva tuen mureneminen on ongelmallista. Leskien keskindisen auJn or-
ganisoiminen on harkinnanarvoinen ratkaisu, jossa leskeyden kriisin lzipi-
kdyneet henkilot auttavat niite, joilla tilanne on akuutti. Leskeksi jzizimi-
sen tunnoista, toipumisesta ja selviytymisstrategioista kertominen antaa
sekl kokemustietoa ette lohtua ja tulevaisuudenuskoa silloin, kun sitd eni-
ten tarvitaan.



388

7
SUMMARY AND EVALUATION

Widowhood is a natural transition over the life span, experienced by a

considerable number of people at some stage of life. The themes common

to all the widowed are exposure to crisis and reorganization of life in re-

sponse to crisis. Studies have established that the death of the spouse

calls for more adjustment than any other family stressor. The death of
the spouse has financial repercussions for the family and changes the

established family role structure, in that women have to assume the role

of the household or family head and men have to take up household

chores. Widowed individuals also report changes in kinships and friend-
ships, and often even in leisure-time pursuits. This study describes how
such changes affect different aspects of life and how people have adjusted

to the changes brought on them by widowhood.

The study rests on family crisis research and life change studies and,

more generally, on the approaches of stress investigations. This means

that the theoretical framework of the study is, on the one hand, based on

the stress theory describing iife change, i.e. the analysis of stressors, and,

on the other hand, on the theory of family crisis induced by critical, not
anticipated family transitions. The death of the spouse is a stressor affect-
ing both the function of the family as a unit and the individual family
members.

The basic idea underlying research into stressors and family crisis is that,
for families and iUdividuals alike, the resources avaiiable are decisive for
coping with crisis and accommodating to the adaptive requirement. This
basic idea serves as the foundation for the model analysed in this study
and for other general paradigms describing the significance of resources

for managing stressful life situations. The study differs from the pattern
of stress research, in that the establishment of causal relations between

the experience of crisis and the occurrence of illness, for instance, is not
as strongly emphasized. The anaiysis can primarily be characterized as

explorative and descriptive. The theoretical approaches of studies ad-

dressing family crisis and stressors are used as a frame of reference in the

anaiysis of the association of the resources available to individuals to sub-
jective well-being and to adjustment to widowhood.
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Employing the concepts and findings of the line of research addressing
stressors, an anaiysis was made of the factors identified as having some
bearing for the prevention of the deleterious effects of stress induced by
life change and for the management of a difficuit life situation. Chapter
2.4 examines the ubiquitous resources involved in coping with life change,
i.e. socioeconomic factors and social relationships, including social sup-
port, heaith status and community ties. The psychological dimension ac-
counting for individual differences falls outside the scope of this study.

The theoretical frame of reference of the study is interdisciplinary, com-
bining elements of stress theory derived from life change investigations
with the tradition of weifare studies in the social sciences. The aim of the
study is, on the one hand, to identify what resources are available to wi-
dowed individuals and what changes, if any, have occurred in them in the
course of widowhood and, on the other hand, to establish their relevance
for subjective well-being and adjustment to widowhood. The amount of
resources avaiiable and the changes in them are assumed to contribute to
the influence exercised by the stressor on the well-being of the individual.
The resources available to the individual affect his ability to cope with a
difficult life situation.

The subjects of the study comprised those widowed in 1980, of whom a
sampie of around 3500 persons was taken. Subsequent to non-response,
the group was reduced to 807o of the sampie. The interviews were con-
ducted four years after the death of the spouse, so the respondents were
not in an acute stage of crisis. Examination of the introduction and
frame of reference of the present study indicated that the process in the
course of which a widowed individual has to restructure his or her life
may take several years. When more than two and a half years have
lapsed from the death of the spouse and the survivor still has not recov-
ered from the loss, the condition can be referred to as pathological on
psychiatric grounds. Non-adjustment, where it occurs, is a permanent
condition of the widowed individuals of this study.

Examination of the adjustment to widowhood constitutes an analysis of a
transitional process, involving many methodological and practical prob-
lems. The aim was to identify and select variables that allow widowhood
to be viewed as a temporal process. However, about some of the matters
under study exact information could not be obtained afterwards. On
some counts, information provided at the time of the interview had to be
settled for. There was also restrospective data available from interviews
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as well as recorded retrospective data from the whole period under study'
Thus, the study is a combination of longitudinal investigation and cross-

sectional analysis. It is impossible to make a systematic longitudinal study
of unpredictable events. It is quite natural that such limitations on the

material have made an overall description of the transition process more
difficult.

As this is not a typical follow-up study involving recurring measurements,
recorded data were practically the only longitudinal data available and

comparison data derived from other sources and population studies have

had to be resorted to in assessing the significance of the death of the

spouse for various life changes. It would be important to establish the

pre-widowhood situation to be abie to draw conciusions about the poss-

ible impacts of widowhood. However, comparison data pertaining to the

time of study have often had to be settied for.

The group under study can be characterized by two qualities, gender and

age. The majority of the subjects, i.e. four out of five, were women and

two out of five had attained the general retirement age of 65 by the time

they were widowed. A little less than one-fifth of the respondents had

been under the age of 50 when they were widowed. As the duration of
the illness of the spouse is considered to be a forewarning of the possibil-

ity of death, in most cases death did not arrive totally unannounced.
Sudden deaths accounted for roughly one-fourth of all deaths. In the

majority of cases, i.e. nine times out of ten, illness was the cause of death.

The events marking the life cycle of an individuai are typically associated

with the family and the family structure. The most common change in
famiiy structure occurring in consequence of the death of the spouse was

a household of two turning into a single person's househoid. This hap-
pened to a good half of the widowed. Roughly one-fifth of the families
had dependent children. Analysed by stage of family deveiopment, near-
ly two out of three widowed individuals entered the so-called "empty

nest" stage when the marriage terminated in the death of the other
spouse.
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Socioeconomic status

Education, occupational status, income and wealth are considered to be
the determinants of socioeconomic status. The subjects of the study main-
ly beiong in age groups r.vith littie education beyond basic level. Roughly
two out of three had completed basic-ievel education only, nearly all of
whom at the lowest level of education, i.e. primary school. The majority
of those with education beyond basic levei had received vocational educa-
tion of primary or junior secondary school level, roughly one-fifth of the
subjects being classified in the lower intermediate level. Only one in twen-
ty widows had a university degree. There were no appreciabie differences
in educational background between widows and widowers. One in ten
widow/erls under the age of 60 had embarked on further studies after
they rvere widowed.

The ciassification by occupational status was made on the basis of the
main occupation during marriage. A good quarter of the widowed were
seif-employed, roughly one-fifth were white-collar workers, one-third
blue-collar workers and a little less than one-fifth had no occupation at
all.

Income analyses and population comparisons indicated that widowed in-
dividuals are not advantaged in terms of economic status. After controil-
ing for structural differences of households, a comparison of the widowed
population to the rest of the population disclosed that the level of income
of more than two-thirds of the widowed was below the average level of
income of the population at large. Around three out of four widows and
three out of five widowers reported incomes lower than the average in-
come of the population.

In proportion, elderly people were more likely than the young to have in-
comes below the average level of income in the population. On an aver-
age, single person's widowed households were identified as having the
poorest financiai resources. Elderly women living alone were, thus, the
most disadvantaged in terms of economic status. As for the families, it
was estabiished that widowed individuais with more than one dependent
child as weil as those supporting one grown-up chiid in pursuit of studies
were the most disadvantaged in the population. Measured by consumer
units, the average income of such families was below the average income
of the population.
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Obsemations of the changes in income indicated a drop in available in-
come in around nine out of ten families in consequence of widowhood.
The income of the year preceding the interview averaged three-quarters of
pre-widowhood income. Not even a substantial drop in income did neces-

sarily weaken the well-being of the family, as the ioss of one adult, corres-
pondingly, reduced consumption and, therewith, the need for income.

When the income available to families was proportioned to family struc-
ture using a consumer unit scale, reduced potential to consume r.vas ob-
served in around one-fifth of the famiiies foliowing the death of the
spouse. For roughly a quarter of the families the economic status re-
mained more or less stable, whereas more than half of the widowed indi-
viduals reported improvement in economic status. In the last mentioned
case, the improvement was not attributable to a rise in net income but
rather to the lact that, following the death of the spouse, the reduction in
the consumption of the family, as measured by consumer units, was in
proportion bigger than the drop in available income.

In proportion, women experienced a drop in income per consumer unit
more often than men. In an age-specific analysis, it was found that the
widowed individuals in the intermediate age groups were the most disad-
vantaged in this respect, reporting a drop in the level of income against
pre-widowhood income, in proportion, more often than the youngest and
the oldest ones.

The change in income was, of course, associated with the contribution
made by the widow/er/ to the combined income of the spouses during
marriage: the smaller the contribution, the more frequent the drop in in-
come. Analogously, when the income of the widow/eri clearly accounted
lor more than half of the combined income of the spouses, the family was
more likely to experience an improvement in income levei against pre-wi-
dowhood income.

In the survivors' pension reform of 1990 (effective I July, 1990), the sur-
viving spouse's pension was reailocated, in that entitlement to the pension
was extended to widowers. Furthermore, the earnings-related pension re-
ceived by the widow/er/ is now, in part, considered in the calculation of
the surviving spouse's pension. The amendments do not apply to those
widowed before the enforcement of the act.
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An association of the changes in economic well-being of famiiies to pre-
widowhood income was clearly discernible. In the higher income brackets,
widow/er/s experienced a drop in income level noticeabiy more often than
in the lower income brackets. Likewise, the status of the widow/er/ -

whether in gainful employment, retired, or out of work for another reason
- had an influence on his or her future economic well-being. Quite ex-
pectedly, those who were not engaged in gainful employment and were
not yet drawing their own pension were the most disadvantaged. Thus,
women who had stayed at home for a while to take care of their children
were more likeiy to experience a decline in economic well-being as com-
pared to the pre-widowhood situation.

An analysis of poverty by both the absolute measure (income below the
defined minimum standard) and the relative measure (income below 507o

of median income) surprisingly revealed that families were more likely to
suffer from poverty during marriage than after the death of the spouse.
In these famiiies, however, the economic exigency often seemed to be al-
leviated over the period of study. Widowhood was more often associated
with getting out of than failing into poverty. Poverty as the explicit conse-
quence of widowhood was rare in the families under study and was often
of temporary character, where it occurred.

The findings cannot be interpreted as indicating a decisive improvement
in the economic weil-being of families following an increase in income but
rather as demonstrating the significance of the reduced family size (reduc-
tion of consumption) for the elimination of poverty. Changes in family
structure were also in this study found to be an essential contributory fac-
tor to the exit from povery.

The survivors' pensions play a crucial part in the elimination of the risk
of poverty. Without the survivors' pension women would be especially at
risk of getting into poverty, whereas men would dispiay no appreciable
poverty hazard. Thus, the survivors' pension cleariy evens out the gender
inequalities in income as women suffer greater financial hardship in
consequence of widowhood than men.

An examination of the wealth of widowed individuals showed that, mea-
sured by the most important measure of wealth, i.e. housing tenure, the
status of the widowed population did not differ from the population at
large. By certain measures (possession of consumer durables, summer cot-
tages, transportation), widowed individuals had iess wealth than the po-
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pulation at large. The difference \r/as mainly attributable to the differenc-
es in age structure and was balanced out when the wealth of widow/er/s
of retirement age was compared to that of the retired population. Oniy
the possession of summer cottages was clearly less frequent among the
widow/er/s under study than in the popuiation at large. There were no
appreciable differences in wealth between widows and rvidowers.

The death of the spouse was a contributory factor to the reduction in
weaith experienced by the widowed, in that in one-fifth of the cases the
estate was partitioned, some had given up housing tenure and some had
given up the use of their own car or other transportation. The decline in
wealth primarily concerned elderly people. Those having given up their
cars were mainly women.

Mental stress and other problems attributable to property arrangements
seldom occurred.

Social relationships and social support

Widowhood caused disturbances in the continuance of social relationships.
A considerable number of widowed individuals showed decreased interac-
tion with mutual friends and acquaintances and with the in-laws. The
decline in interaction was somewhat more common among men than
women, which supports the interpretation of eariier studies that it is typi-
cally the wife who nurtures social ties in the family. It has been int'erred
that widowers are less capabie than widows of maintaining social rela-
tionships.

The interaction of widowed individuals with their own children and with
friends and neighbours was relatively frequent and did not, in terms of
such relationships, seem to differ from the rest of the population, as es-
tablished in a comparison of the results of the study with the findings of
a survey of living conditions conducted by the Central Statistical Office
of Finland in 1986 (Sauli et al. 1989, pp. 107, 127, and 143). Except for
adult children residing elsewhere, contacts with other relatives were clear-
ly less frequent.

The experiences of loneliness illustrate the subjective aspect of social inter-
action. Although social interaction of widowed individuals can be charac-
lerized by activity rather than isolation, feelings of loneliness were com-
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mon in widow/er/s: two out of five reported feeling fairly or very lonely.
Due to lack of comparison data, it cannot, however, be inferred whether
widowed individuals were lonelier than the rest of the population.

The study provides support for earlier findings demonstrating that loneli-
ness is more a problem lbr widowers than lbr widows. More than two-
fifths of widowers and a good third of widows reported feelings of loneli
ness. In an analysis of the loneliness experienced by widowed individuals,
the difference was specified as referring to old age groups oniy. Elderly
men were ciearly lonelier than elderly women, whereas there was no dif-
ference between young widows and widowers in respect of feelings of
loneliness.

The analysis ol loneiiness also revealed that the sense of well-being is not
isolated from the objective circumstances. Living with a family or with a

new partner, involvement in a well functioning social network and good

health serve to dispel loneliness. Weak social commitment, living alone
and bad health are inciined to increase the risk of loneliness, especially
for elderly people.

The majority of the widowed individuals are advanced in years and most
of them are women, so remarriage or cohabitation is not a common cop-
ing strategy among them. A mere six per cent of all widowed individuals
had remarried or entered into cohabitation by the time of the interview.
At that time, three to lour years had passed from the death of the spouse.
Widowers were more than three times as likely as widows to enter into
new relationships.

The establishment of friendships also illustrates the rearrangement of the
social network. Every other widowed individual reported having made
new friends. Widows and widowers were equally likeiy to make new
friends, whereas young widow/er1s had established friendships clearly
more frequently than aged ones. Sociable persons with frequent contacts
with friends and relatives had more often made new friends after they
had been widowed.

Examinations of the need for aid and support experienced by the widowed
uncovered that roughly one-fifth of the subjects found the mental support
received insufficient. The need for assistance with various practical mat-
ters following the death was not as strongly felt, as only one in ten had
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needed more help with funeral arrangements, estate inventories, pension
applications and other matters arising from the death of the spouse.

Help with household chores, cieaning up, laundry, cooking, etc. was pro-
vided to men more often than to women, the widow/er/'s own children
and, in the case of men, the new spouse or cohabitee mostly being the
providers of such assistance. When the wife died, men often took up the
household chores that had been the domain of the wife. Men in the in-
termediate age groups were most likely to do so.

The examination of social relationships and social support uncovered an
interesting difference between widows and widowers. Widows had clearly
more frequent contacts than rvidowers with their own children, whereas
widowers received more lunctional assistance from their own children and
from their companion, relations and close friends. This was not soleiy at-
tributable to widowers being more likely than widows to have entered a
new relationship, but men were also more likely to receive practical sup-
port from their own children. The children were more worried about their
father than about their mother coping with the household chores. If close
contacts reflect caring and affection on the emotional level, it can be said
that mothers received more expressive and fathers more instrumental sup-
port upon widowhood.

Health

The responses painted a brighter picture of the health of widowed indi-
viduals than expected. Beyond reduced mobility and symptoms of mental
disorders in widows, the widow/eris of the study do not seem to be in any
poorer health than the rest of the population. The results of the inter-
view survey did not confirm any association of widowhood to marked
deterioration in health.

The findings were consistent with earlier studies, in that widows were
somewhat more likely than widowers to suffer from long-term illnesses
and iilnesses with adverse effects on the work or functional capacity.
Symptoms of mental or psychosomatic disorders were also ciearly more
frequent in widows than in widowers. In the measurement of functionai
capacity, greater emphasis was placed on the ability to move and the
ability to cope, in which respect men performed somewhat better than
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women. As the widowers were older than the widows, the comparisons
were made after controlling for age.

The systematic, though not very big, differences suggested that widows
either suffered from poorer health or were more inclined to talk about
their illnesses and aches and pains. The former conciusion was justified
by an analysis based on recorded data. However, in interpreting gender
inequaiities in morbidity, consideration must be given to the fact that
women generaliy suffer higher morbidity than men, which also holds for
mental disorders.

When the heaith status of widow/er/s was examined looking at recorded
data on sickness allowance and disability penston beneficiaries, the picture
received of the morbidity of widow/er/s was quite different, more in line
with the conciusions of earlier studies establishing that widowed individu-
als suffer higher morbidity. The proportion of sickness allowance benefici-
aries among the widowler/s under study was a little higher than in the
rest of the population.

Measures of health based on the registers also indicated a higher morbid-
ity in widows than in widowers. Examinations showed that the death of
the spouse has an acute impact on the health of the survivor. Compari-
sons across years uncovered a temporary rise in morbidity, especially in
men. Previous studies also support the finding that the death of the
spouse has acute effects on the health of the survivor (see Ferraro, 1989,
p. 75). However, in this respect, the rise in the proportion of sickness al-
lowance beneficiaries following the death of the spouse proved to be more
permanent among women. A few years after the death of the spouse,
women still exhibited a higher degree of morbidity, whereas the degree of
morbidity in men soon feil to pre-widowhood level.

To what extent such changes were attributable to the death of the spouse
or other stressors present in the time preceding the death, on the one
hand, and to the normal aging of the widowed individual, on the other,
could not be established. The appreciable rise in the proportions of sick-
ness allowance beneficiaries among the widow/er/s belonging in the
youngest age groups justifies the interpretation that the death of the
spouse has an adverse effect on the health of the survivor. In elderly peo-
ple, a corresponding change following the death of the spouse does not
necessarily reflect the impact of the death but rather the rise in morbidity
with age.
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The detrimental health effects of widowhood are aiso confirmed by the
finding that long-term illness in the spouse is associated with deteriorated
health in the survivor. This connection was clearly discernible in widows
but not in widowers. This is probably attributable to the load factor asso-
ciated with the caring role of women, which adds to the risk of morbidity.
However, no association of chronic disease of the spouse to mentai symp-
toms of the survivor rvas demonstrated, neither in men nor in women.

Community ties

Community ties or social commitment was measured by the duration of
residence in the district of the time of the interview. A long time of resi-
dence in the same locality was typicai ol r.vidow/erls: one-third had been
living in the district for at least 30 years and half of the widowier/s had
lived in the same locality for at least 20 years.

Previous studies have established that widowed individuals do not show
any high inclination to move, which could also be confirmed in this study.
Despite the reduced family size, housing conditions remained intact for
most widow/erts. At the time of the interview, roughly three out of four
r.vidow/er7s were still occupying their pre-widowhood housing and only
one in four had moved house after they had been widowed.

The most common grounds for moving out of pre-widowhood housing in-
cluded health factors, the experience of helplessness and loneliness, bad
location of housing in respect of services, badly equipped housing, large
house size and the upkeep of the house. Economic lactors were also men-
tioned as one reason for moving.

A little less than one-fifth of the widow/er/s dispiayed a willingness to
move. Underlying such intentions were largely the same factors as had
been the cause of actual residential moves, the most common reason be-
ing the need for smaller, better equipped housing with easier upkeep.

Quite naturally, men were more intensely than women involved in the
labour market during marriage. Contrary to widows, pre-widowhood la-
bour force participation did not differ by age, which was expected. The
general trend characteristic of women - gainful employment of married
women getting increasingiy common - was also reflected in the labour
force participation of widows. The time spent in gainful employment dur-
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ing marriage decreaased with the age of the widow. Analogously, the pro-
portion of women who had been at home for the whole length of their
marriage was larger in the older age groups, with the exception of the
youngest group of widows who had had to stay at home during their
marriage to take care of their children.

At the time of the interview, it was equaily common for widow/er7s to be
gainfully empioyed as for the rest of the popuiation up to the age of 55.
In age groups older than this gainful employment of widowers was some-
what less frequent than in the total male population, whereas labour
force participation of 55-64-year-old widows was clearly iess frequent
than in the female population of the same age.

In terms of gainful empioyment, the life situation of l5oh of the respon-
dents changed over the period under study. In their case, the transitionai
stage induced by widowhood coincided with another life change that re-
quired adaptation. Changes in employment were more frequent in young-
er women and in men and women approaching retirement age. Retire-
ment increased lineariy from the age of 55 onwards up to the general re-
tirement age of 65.

A considerable number of the young women who had been at home en-

tered the labour force upon the death of their husband. Empioyment in-
tentions also showed strong correlation with age. A relativeiy young and
well-educated, healthy rvidow rvith pre-widowhood work experience was
inciined to apply for a job or plan to get a job upon the death of her hus-
band. The findings support the observations of Heiena Lopata (1980, p.
I l2), according to which the widows who chose to remain at home were
the least educated and the poorest. In the study at hand, the women who
appiied for work also had higher incomes to begin with.

The dominant feature characteristic of the life situation of widowed indi-
viduals was stability: roughly every second was already retired when they
were widowed, one in four were gainfully employed, and one in twenty
were out of work without being retired. Their life situation did not change
with widowhood.

The findings of leisure and social activities are consistent with the results
of widowhood studies discussed in the introduction, in that women are
more active in maintaining contacts with close reiatives and friends and
in social interaction at iarge. It has been established that women are more
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inclined than men to make social contacts. However, there were no sub-
stantial gender inequalities in invoivement in leisure and social activities,
although a tendency for women to be socially more active was consistent-
ly discernible. The significance of socioeconomic factors was more decisive
than gender: organizational participation, membership of associations
and leisure pursuits were clearly more frequent among those who were in
more advantaged circumstances, had a higher education and a higher in-
come.

A feature common to the changes in leisure activities was the fact that
widowhood was more often being associated with giving up than with
taking up hobbies.

Despite the shortage of data illustrating the changes in leisure and social
activites, findings are consistent with previous widowhood studies dem-
onstrating that education and social status play a part in the changes and
reorganization of social life ensuing from the death of the spouse. This
confirmed the view of Helena Lopata (1980, pp. 101-103, ll4) of the cru-
cial importance of social group and, especially, education for reorgan-
ization of sociai life.

Subiective well-being and adiustment to widowhood

In the present study, the subjective experience of recovery from crisis was
measured by two indicators, i.e. general life satisfaction and adjustment
to spousal loss. The lormer is usually adopted in weifare studies as a

measure of subjective well-being and the latter is needed because life sat-
isfaction is not exclusive of the experience of distress following bereave-
ment. Adjustment to widowhood is directly related to the stressor, the
loss of the spouse, whereas life satisfaction illustrates subjective well-be-
ing, which is not directly associated with the observed event. Both mea-
sures describe a state attained in the course of a prolonged process, rather
than a momentary emotion.

The majority of the widowlerls was satisfied with their living conditions,
and only a good ten per cent reported dissatisfaction with life. The rela-
tively small number of people dissatisfied with life was to be expected, as

there is a tendency for people to give a positive answer to questions mea-
suring the general sense of well-being (e.g. Karisto 1984, pp. 28-29).
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The number of widowlerls who had failed to adjust to widowhood was
somewhat larger, representing nearly one-fifth of all widowed individuals.
As three to four years had passed from the loss of the spouse at the time
of the interview, non-adjustment has to be looked upon as a permanent
state. Against this background, the problem of non-adjustment cannot
be ignored.

Previous studies have established that adjustment to widowhood is easier
at an advanced age than at a younger age, as the occurrence of widow-
hood at an advanced age is a normative and anticipatory event. In the
present study, the experience of satisfaction and adjustment was also as-
sumed to get increasingly common with age.

Correlations between the measures of age and subiective well-being were
positive but relatively weak. This was attributable to the slightly curvilin-
eal associations. Dissatisfaction and failure to adjust to widowhood was
more common in the widow/er/s belonging to the intermediate age
groups. When controls for living conditions were introduced, the correla-
tion between age and adjustment to widowhood and, especially, to iife
satisfaction grew stronger, in other words, the sense of weil-being en-
hanced with age.

The association of the sense of well-being to the stage of family develop-
ment was not very distinctive. The analysis was further impeded by the
fact that some of the respondents fell outside this categorization (14%) as

widowieris who had remarried or entered into cohabitation could not be
categorized in terms of the "normal life cycle", nor could those who did
not have any chiidren. Among the subjects who could be categorized by
stage of development, those who had been widowed in the empty nest
stage showed the least dissatisfaction. No great differences in proportions
of dissatisfied were discernibie among the widow/er/s in the various stages
of families with children.

The adjustment to widowhood did not show any great variation by stage
of family development.

In widowhood studies, fairly great attention has been addressed lo the re-
lationship between the unexpected loss of the spouse and recovery from the
/ass, also giving consideration to the significance of whether or not wi-
dowhood is a normative event. In some studies, the association of the
sudden occurrence of death to failure to recover from the loss has been
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specified as concerning non-normative events. In other words, when you
are young the sudden loss of the spouse is a more traumatic experience
than at old age when widowhood is a normal, anticipatory event.

In the widow/er/s of this study, too, the unexpected occurrence of the
death of the spouse had a deleterious effect on the recovery from the loss.
However, whether the event was normative or not did not exert a direct
influence, but only interacted with the sudden occurrence of the event.
The prevalence of widowhood in the referentiai group was used as the cri-
terion of a normative event. Widowhood is a common state for women
over 70, but clearly later for men. However, for the sake of defining the
subjects of the study, the age limit of 70 years was used for both genders.

As expected, those who had experienced the sudden loss of the spouse
had not adjusted to widowhood as well as those who had experienced an
anticipatory event. However, surprisingiy enough, this only applied to
normative events: failure to adjust was reported by one-third of those
who had been widowed at a very advanced age and had experienced a

sudden loss, in contrast with only one in ten of the elderly widow/er/s
who had lost their spouse subsequent to a prolonged disease dispiaying
non-adjustment.

In the light of these results, widow/erls seem to exhibit greater adaptabii-
ity to non-normative events than to normative events, when the situation
is viewed after a relativeiy long period of recovery. In persons of very ad-
vanced age, the sudden death of the spouse was clearly associated with
pathological non-adjustment. The sudden death of the spouse rvas experi-
enced as especially traumatic by men over age 70, aimost half of whom
faiied to adjust. Of the women in the corresponding situation, a good
fourth reported non-adjustment.

Earlier studies present different and even conflicting interpretations of the
significance of gender for adjustment to widowhood. This study found
that widows showed life satisfaction and adjustment to spousal loss
slightly more often than widowers.

The signiftcance of gender for the sense of well-being cannot be directly
inferred from the distribution of the responses concerning life satisfaction
and adjustment to widowhood, as gender proved to be one major catego-
ry identified with resources management and the change in resources.
This was, among other things, demonstrated by the analysis of socioecon-
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omic status and social interaction and support. A decline in economic
well-being was more often found in widowed women than in men, so wi-
dows could, mereiy on economic grounds, be expected to suffer more
from non-adjustment than lvidowers. On the other hand, men engaged
less in social interaction than rvomen and women were, on the whole,
more actively oriented than men, rvhich is a sign of women being better
equipped to cope than men.

When controls for living conditions were introduced, the association bet-
ween the measures of gender and well-being grew stronger: widows
proved to be more satisfied with life and better adjusted to spousal loss
than widowers.

Gender was in advance assessed as having little bearing for subjective
well-being, and it was, indeed, established that the association was not
very strong. However, findings conJirm the interpretation that widowhood
is more of a problem to men than to women- The specific fact that gender
correlated positiveiy with adjustment, independently of other lactors, con-
firms the interpretation that the situation is more problematic to widow-
ers than to widows. In fact, there is no data avaiiable on the general asso-
ciation of gender to subjective well-being, in other words whether women,
on the whole, dispiay greater life satisfaction than men, considering the
gender inequalities in living conditions.

When the association of the elements of well-being to the sense of well-be-
ing was examined separately for men and women, differences by gender
were observed. The major difference was that in men the association of
well-being - of both life satisfaction and adjustment to widowhood - to
living conditions and changes in them was stronger than in women. Thus,
elements of living conditions seem to carry more weight for men than
women in respect of general life satisfation and adjustment to widow-
hood.

Underlying the subjective experience, there is men's higher inclination to
evaluate living conditions, whereas the experiences of women tend to be
more related to emotional factors. Basically, the difference can be traced
to cuiturai values and expectations. In a culture ruied by "the coping
ideoiogy", the outside world directs more expectations of success to men
than to women. The externai signs of success, i.e. income, occupational
status, wealth, etc., quite naturally, carry more weight in men's evalu-
ation of well-being than in women's.
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When the data collected on elements of well-being and the changes in
them was reduced using the factor analysis to well-being dimensions of
greater generaluation underlying the group of variabies, a more plural
picture of living conditions and subjective weil-being emerged for men
than for women, in that three factors were identified for women and five
for men. The cuitural interpretation of this difference is that men's sphere
of life has, traditionally, been characterized by greater differentiation
than women's.

The first three male dimensions could be interpreted as being identicai
with the female ones. The life situation of widowed individuals can first
and foremost be characlerized by the dimensions of advanced age and the
related decline in financial, health and social resources. The second di-
mension of well-being illustrates the relationship between health and sub-
jective well-being: the association of health to subjective weil-being was
the most direct. The third dimension, that of sociability, reflects the signi-
ficance of close relationships and community ties, leisure and social activ-
ities for well-being. For men, two additional dimensions reflecting well-
being could be identified, i.e. those of socioeconomic status and having a
new partner and a new family.

Underlying the socioeconomic dimension, there is the central role of the
man as provider of the family. Men are permanently engaged in gainful
employment and for them education, occupation and income are closely
interrelated, in that the higher the level of education, the higher the occu-
pational status and the bigger the income. For women, the connection of
these factors is looser, which, among other things, can be traceable to
temporary interruptions or even a permanent break in the working career
in consequence of child birth and the caring role in the family. Further-
more, for women a good education is not as commonly as for men a guar-
antor of promotion in the occupational career.

The fifth male dimension of well-being, the new partner and the new
family, illustrates both the frequency of new relationships in men com-
pared with women and the gender inequalities in assigning importance to
having a spouse and a family for the sense of well-being. As a generaliza-
tion, it can be said that women are the producers of caring and domestic
services in relation to the spouse, the children and the next of kin,
whereas men are the consumers. Men are more dependent on the day-to-
day chores of the wife than women on their husband's contribution to the
household chores and to maintaining social contacts.
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All in all, the association of objective conditions to subjective well-being,
general life satisfaction and adjustment to widowhood was mainly weak,
but not insignificant. The measures of living conditions and subjective
well-being were not even expected to show a strong correlation (e.g.
Campbell et al. 1976, p. l6). The positive correlations of the essential el-
ements of weli-being, however, showed that the resources available to the
persons are associated with greater satisfaction and more general adjust-
ment, though weaker in the latter case. Emotional aspects and psycholo-
gical factors, in generai, are likeiy to have greater significance for adjust-
ment than material conditions.

The significance of objective conditions was confirmed by the finding that
the concentration of good material conditions as well as positive changes
in living conditions showed a positive correlation with the measures of
subjective well-being. Analogously, concentration of deprivation from
different spheres of the same person's life was associated ivith greater dis-
satisfaction as well as greater non-adjustment.

An analysis of the significance oJ'the changes in living conditions for ad-
justment to widowhood uncovered that the establishment of new reiation-
ships and new friendships during widowhood as well as the continuance
of pre-widowhood reiationships were directly related to recovery from the
loss of the spouse. Non-adjustment reflects deprivation in respect oi ciose
social contacts. Non-adjustment to widowhood also illustrates the inad-
equacy of social interaction. This interpretation was also supported by
the finding that the correlation between adjustment and loneliness is
stronger than the correlation between the measures of satisfaction and
Ioneliness.

Evaluation and conclusions

The study analyses the significance of objective conditions for adjustment
to widowhood and for the general sense of well-being. Basically, the pro-
cess involved is very complicated, the positive outcome of which depends
on many factors. It is not solely a matter of elements of living conditions
directly associated with the time of death and the period of time following
the death. If attention were given to the psychological dimension, the
subject's personality, previous life crises, and the relationship between the
spouses, etc. deeper insight into the causes of adjustment v. non-adjust-
ment to widowhood and the underlying events would be gained.
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As the aim was to examine the effects of widowhood on weil-being by
sphere of life and the significance of objective conditions for adjustment
to life change, psychological factors were not included in the study.

The subjects of the study were chosen among people who had been rvi-
dowed in a given year (1980), so a good ten years had already passed

from the occurrence of widowhood. The oidest age groups were eliminat-
ed from the study,which means that the study does not give a totaily gen-
eraiized picture of the effects of widowhood and the adjustment thereto.

Year by year, there are more and more elderly people in the empty nest
stage among the widowed, whereas the proportion of spouses with de-
pendent children is decreasing. (Tuominen 1988, appendix l). In the
group of widowleris under study, there were slightly more young people
and people with dependent children than among those widowed in recent
years. These considerations justify the interpretation that after controlling
for age and stage of family development, a more generaiized result is
achieved than the result obtained tbr the whoie group under study, as ap-
plied to the present-day situation.

Although the visible features ol widowhood are historically as well as cul-
turally tied down to time and place (e.g. Ari6s, 1987), the essential char-
acteristics of widowhood can, in the short run, and in similar societies be
held general. In Finland, the effects of the death of the spouse on, lor
exampie, social interaction, economic status and health are not likely to
vary t\ndamentaily from one group of subjects to the other. The changes
observed in the study would have taken the similar path in a group of
subjects of any short period.

In assessing the significance of the results, consideration shall also be giv-
en to the length of the period under study. Had an acute stage of grief
been the event studied rather than a long period of recovery, the picture
of widowhood and the problems associated therewith would have reflect-
ed the time of measurement, including the need for immediate aid and
support. A follow-up period of a few years has made it possible to estab-
lish how common it was for widow/er/s to recover from a crisis induced
by spousal loss and how common it is that this will be a permanent prob-
lem.

Owing to the long follow-up period, it was possible to examine the prob-
lems of widowhood, social life and the changes in the living conditions of
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the widowed from the sociological perspective, an angie called for by
Helena Lopata (1980). Many transitions, including that of young women
re-entering the labour force and young widowers remarrying, would not
have been discovered in an analysis of an acute stage of crisis.

The study brought to light some positive aspects of the life situation of
the widowed. Above all, it should be mentioned that poverty associated
with widowhood was but a marginal problem in the subjects under study,
contrary to the findings of widowhood studies conducted in other coun-
tries, including the welfare states (e.g. Lopata, 1979,64). In Finland, the
provision of survivors' pension proved to be crucial for the elimination of
poverty and the maintenance of a reasonabie level of income for the
widowed (also cf. Tuominen, 1988).

Another positive finding was that the majority of the widowed had ad-
justed to widowhood and were reasonably satisfied with their lives.

This study brought to light the tbllowing negative facts and problems:

In the majority (70o/o) of the widowed families, the level of income
was beiow the average level of income in the population. Taken as
a group, widow/er/s are classified as a low-income group, although
one in five widow/erls reported a drop in income against the pre-wi-
dowhood situation. Most families had lower incomes than average
even before the death of one of the spouses.

Compared with the average levei of income in the popuiation, elder-
ly widows living alone were the most disadvantaged in economic
terms.

Widowhood brought to light the gender inequalities existing on the
labour market in respect of employment and wages and their signifi-
cance for pensions and other income. The economic status of wi-
dowed women was clearly worse than that of widowed men, ai-
though there were no appreciable differences in pre-widowhood in-
come between families. The survivors' pension essentially evened out
the gender inequalities in income.

In proportion, women of the intermediate age groups more often
than others experienced a decline in economic status as compared to
the pre-widowhood situation.

The death of the spouse had deleterious effects on the health of the
widowed. In women, the effects lasted longer than in men. Further-
more, it seemed as if caring for a spouse suffering from a long-term
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illness was a further load factor with bearing for the health of the
survivor.

Reorganization of social life was more a problem to men than to
rvomen. Especially, this applied to older men, as young widowers of-
ten found another partner to marry or enter into cohabitation with.

It is true that eiderly men received functionai aid more often than
women, but they feit more often lonely and had fewer contacts to
close relatives and friends. The sudden death of the wife was a trau-
matic experience. at least for the oldest men, almost half of whom
failed to adjust to widowhood.

Examinations of the need for aid and support demonstrated that the
inadequacy of mental support in an acute stage of crisis was a more
common problem than getting help with practical arrangements foi-
lowing the death of the spouse.

The gender inequalities in pension protection and the resulting problems
have been examined in detail in a study discussing unpaid domestic work
and pension protection. Based on the same material as the present study,
the study of Hyrkkiinen (1982) analyses the gender inequalities in terms
of gainful employment and domestic work. The present study does not go
deeper into the fundamental questions involved. It may, however, be
pointed out that ever since the 1970s working groups appointed by the
Ministry for Social Affairs and Health have been looking into the issue to
come up with proposals as to how to consider periods of child care leave
in order to ensure that the coverage for pension of such periods will not
be inadequate or even non-existent.

The proposals made by the working groups have not, so far, resulted in
any amendments to existing legislation, despite the fact that current iegis-
lation provides lor pension protection during periods of child care leave
only for a short time, if at ail. Moreover, pension acts do not contain uni-
form regulations on this issue.

In many European countries, including Sweden, Norway, Germany,
Austria and France, periods of child care ieave are nowadays considered
in the pension. The time qualifying for pension generally depends on the
child's age and varies from two years (Austria) to seven years (Norway).
The legislation to this effect has, in the main, been enforced during the
present and last decade (Laitinen, 1992).
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In the report submitted by the most recent working group for the provi
sion of social security during periods of chiid care leave, it was suggested
that periods of chiid care leave qualify for pension under the earnings-re-
lated pension scheme in Finland till the child is 3 years old. (Report
1992:18, pp. 17-19). Provision for periods of child care leave in the pen-
sion would be made using the empioyment pension increment, in the
same way as in the case of other pensionable absence from work.

The issue pertaining to non-coverage for pension benefits during mother-
hood and child care leave can be solved in many ways and, in the light of
tbreign experience, indeed has been. Pension can, lor instance, accrue on
the basis of the birth of a child, the number of children born, the receipt
of parents' allowance, or the home care of a child. There may be severai
compiementary solutions under the pension scheme of any one country
and, on the other hand, there may be different regulations providing for
the pension gap within one and the same scheme. The latter approach is
exemplified by pension insurance in Germany, under which plan periods
of child care leave count as insurable periods till the child reaches the age
of 3. Furthermore, pensions having accrued to the spouses during their
marriage are equaily divided in divorce to ensure that the home-abiding
spouse does not come off worse than the working spouse.

The different approaches are, of course, associated with both matters of
principle and practical impediments, the greatest impediment of present-
day Finland probably being the economic depression: when times are
hard it is not easy to f'rnd a body to finance a reform that will only add
to the costs.

Even if periods of child care leave were considered in the pension, they
would not eliminate the gender inequalities in pension protection. This is
attributabie to the fact that there are other reasons for the lower pensions
of women besides motherhood, one being the gender differentiation of the
labour market (Tuominen 1988). Women are typically engaged in fe-
male-dominated, low-income branches and are not as well paid as men in
male-dominated branches. The elimination of such structural differences
is a prerequisite for the abolition of the gender inequalities in pension.

Recent trends on the labour market do not, either, give any indication of
gender inequalities being evened out. According to studies and reports,
occupational differentiation has not been reduced to any significant de-
gree nor have wage inequalities been balanced out over the last few dec-
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ades. The future prospects of the labour market positions of the genders

are conflicting, as well (Juikunen, 1992). The economic development and
the empioyment trends, in particular, together with the aging of the po-
puiation, in general, wili be decisive for whether the gender model of the
welfare state is strengthened or breaks down altogether.

The need for tangible aid during marriage already became evident from
the number of widows suffering from ill health subsequent to their hus-
band dying of a long-term disease. Caring is physically demanding for an

aged spouse who is in bad condition. The famiiy may not provide suffi-
cient assistance in caring for the sick person and there are few home care

services availabie to which the spouse could resort to be able to take a

short leave.

The reform of the social welfare act introduced in July, 1993 together
with the introduction of the decree on the caregiving allowance improved
the situation of those giving care to their kin. When a person enters into a

caring arrangement, he concludes an agreement with the municipality and
so becomes entitled to the caregiving allowance, including pension bene-

fits and annual leave.

In addition to the caregiving allowance provided for by law, there is also

need for informai assistance as not everybody qualifies lor the caregiving
allowance and the caregiving arrangement may not even always be appli-
cable to the life situation of the person taking care of his or her spouse.

The rearrangement of social services poiicy, including the public support
of the informal sector, the reassessment of the role of organizations and
voluntary work and the emergence of a third sector beyond the public
sector, e.g. the seif-heip groups, (Anttonen & Sipilii, 1992), all herald the
launch of alternative forms of social care services.

The health problems emerging during widowhood are not limited to the
pre-widowhood hardship suffered by the widow caring for her spouse.

Widowhood, as any stressful transitions in life, had an acute impact on

health, in women of somewhat longer duration than in men. Physical and
mental health was, in turn, clearly reflected in the sense of well-being, in
general life satisfaction and in adjustment to widowhood.

The comprehensive network of health services serves well to satisfy the
demand for basic health care. However, people who are suffering from
mental distress and major life crises have to rely on random services pro-
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vided by a host of different organizations for help. There are telephonic
emergency services for suicidal peopie and crisis therapy for the family of
those r.vho have committed suicide. Thus, the provision of such services is
now partiy organized according to problem. In order to ensure better ac-
cessibility to the services provided, they need to be reorganized.

Family and friends are first turned to for mentai support, as people tend
to find it difficult to consult somebody outside the famrly in a crisis in-
duced by widowhood. The changing family structure and the tendency to-
wards greater individuaiizatron (Jallinoja 1984, 1991) shakes the founda-
tion of traditional support networks, i.e. interaction across generations.
between children and parents. On the other hand, though, the emergence
ol a more modern society has been seen as an opportunity, in that it al-
lows for new ways of living together, new forms of housing and more al-
ternative family patterns.

For aged widowlerls who are living alone, the changes in the family at'-
fecting the traditional support networks are a problem. The organization
of bereavement self-help groups is well worth considering. The idea be-
hind this is that people who have survived the crisis of widowhood help
those who are in the midst of an acute crisis cope with it by telling them
about the emotions involved in being ,"vidorved, about recovery from crisis
and coping strategies, in this rvay sharing their own experiences and,
what is equally important, giving consolation and hope at a time when
people need it the most.
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Kuolemaa k,iisitteleviiii tutkimusta on tehty Suomessa pZi2iasiassa

vaestotieteen, psykologian ja psykiatrian parissa. Vtiestotieteellise-
ni ilmionii kuolemaa on tutkittu laajasti (mm. Valkonen 1975,
1982, 1987, Valkonen ym. 1990, Sauii 1979, Koskenvuo ym. 1979,
Poikolainen 1984) myos maailmanhistorian niikokulmasta (Jutik-
kala 1987), Kuoleman sosioioginen tutkimus on ollut viihiiistii
(esim. Periikyla 1985, Saarinen 1987).

Kuolemaa koskeva tukimus on sitti vastoin herattanyt kiinnostusta
psykiatrian piirissii (mm. Achte ym. 1987) ja erityisesti itsemurhi-
en tutkimiseen on kohdistunut laajaa mieienkiintoa sekii psykiatri-
assa (Acht6 ym. 1973, Achte ym. 1989) etta viiestotieteessii (Mar-
kelin 1972, Valkonen & Martelin 1988). Itsemurhien tutkiminen
toisin kuin kuoleman tutkiminen muutoin on ollut poikkeuksellisen
laajaa myds muissa maissa (Vernon 1970, l7).

Muutamia leskiii koskevia pro gradu-tutkimuksia on tehty aiem-
min (esim. Aaltonen 1970, Joutselainen 1974, Meintyniemi 1973,
Poikkeus 1985).

Perhe-ellikeuudistuksen konkreettinen suunnittelu kitynnistyi per-
he-eliikekomitean asettamisella huhtikuussa 1983. Tuolloin oli jo
laadittu alustavat suunnitelmat tutkimuksen tekemistii varten. Ko-
mitean osamietinto I valmistui vuoden 1985 kesiikuussa, jossa ra-
portoitiin myds tutkimuksen alustavista tuloksista, leskeksi jaami-
sen vaikutuksista ansiotydssti k2iymiseen, yritystoiminnan j atkumi-
seen, asumisoloihin, perhesuhteisiin, kotitoiden tekemiseen sek2i

avun ja tuen tarpeeseen (Komiteanmietintd 1985:37, 129-172).

Komitean lopullinen mretintO julkaistiin vuoden 1987 marraskuus-
sa (Komiteanmietinto 1987:43). Mietinndn ehdotusten pohjalta
valmisteltu uusi perhe-el[kelaki astui voimaan 1.7. 1990.

Tutkimuksessa oli 1.169 leskeii, jotka edustivat hieman yli 82.000
Chicagon alueen sosiaaliturvaetuuksia saayaa naisleskeli (Lopata
t979,57-59).

Iiin on toisaalta todettu korreloivan yleisen tyytyviiisyyden kanssa.
Tyytyv?iisyydellti on taipumus [saantya iiin mukana. Amerikkalai-
sen aikuisviieston kattavassa laajassa surveytutkimuksessa on osoi-
tettu, etta nuorten tyytyvaisyys on keskimii?irin vtihiiisempiiii, kun
taas iiikkiiiden tyytyvaisyys on huomattavasti keskitason yliipuolel-
la (Campbell ym. 1976,36-37). Asennoituminen omaan eltimiinti-
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lanteeseen on todenniikoisesti positiivisempi iakkAiila kuin nuorilla
henki1oillii. Ta[a saattaa olla merkitysta myos kriisin kokemisessa
j a eliimiinmuutokseen sopeutumisessa.

On esitetty myos toiseniaisia nzikemyksiii. On sanottu, etta ajatus
koyhyyden naisistumisesta on viilirii, koska naisten osuus koyhistii
on suurin piirtein yhtii suuri nykyisin kuin viime vuosisadan vaih-
teessa. Se, ettii naisten kdyhyys on kohdistunut yksiniiisiin ja eri-
tyisesti ilikkiiisiin naisiin, pitiiii paikkansa. Kyse on Lewisin ja
Piachaudin (1987, 49-50) mukaan siita, etta aikaisemmin niikym2-
ton koyhlys on tullut lisiiiintyviissti m[itrin niikyviiksi.

Esimerkiksi USA :ssa 20 prosenttia leskistti asui yksinliistaloudessa
vuonna 1940. kun vastaava luku vuonna 1970 oli 50 prosenttia
(Chevan & Korson 1972,45-46,52).

Vuosien 1980 ja 1985 vZiesto- ja asuntolaskentatilastoissa ruoka-
kunnan kiisite on korvattu asuntokunnan kiisitteellii. Ruokakunta
klisite on ollut kiiytossii vZiestolaskennoissa vuoteen 1975 saakka.
Ruokakuntaa vastaava kiisite tulo- ja kulutustilastoissa on kotita-
lous (Tilastollisia tiedonantoja Nro 14,48). Ruokakunnan ja asun-
tokunnan kiisitteet eroavat muun muassa siinii, etta aiivuokralai-
nen, jolla on oma ruokatalous, kuuluu eri ruokakuntaan, mutta
luetaan asuntokuntaan kuuluvaksi.

Siviilistilidyn mukaiset tiedot asuntokuntiin kuulumisesta poikkea-
vat aikaisemmista ruokakuntiin kuuiumista koskevista tiedoista.
Leskrii koskevia tietoja ei ole vuoden 1975 jtilkeen erikseen saata-
vissa, vaan ainoastaan erotettujen ja leskien osalta yhteensii (esim.
SVT VI Cr106, Osa VII, Helsinki 1982).

Morganin (1989, 107) seka Berkmanin ja Breslow'n (1983, 115-l l6)
tutkimusten mukaan intensiivisen surun aikana leskeyden alkuvai-
heessa on hyodyksi muutamien hyvin liiheisten henkildiden emoti-
onaalinen tuki. Myohemmiissii sopeutumisen vaiheessa laajampi
henkildiden verkosto on osoittautunut hyodylliseksi. Sosiaalinen
verkosto, joka tarjoaa erilaista tukea leskeyteen sopeutumisen eri
vaiheissa, olisi ihanteellisin.

Vertailuryhmiin avulla on tutkittu myds ehkiiisevlin intervention
vaikutusta puolison kuoleman jiilkeiseen sairastavuuteen. Kokei
lusta on saatu mydnteisiii tuloksia. Huomattavia eroja sairastavuu-
dessa havaittiin vertailuryhmiin ja intervention kohteena olleen

ryhmiin viilillii. Ehkiiiseviilii toimenpiteillii ja erityisellli tuella les-
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keksi j?iiineiden sairastavuus oli merkittavasti viihiiisempiiii kuin il-
man tukea (Raphael 19'17, 1450),

Mellstrdmin tyoryhman (1982, 33) tutkimuksesta klivi ilmi, etta
esimerkiksi l9-74-vuotiaiden naisleskien ik?iryhmiiss2i kuolleisuus
oli 22 prosenttia ja miesleskien 48 prosenttia suurempaa puolison
kuolemaa seuranneiden koimen ensimmiiisen kuukauden aikana
kuin vastaavan iktiisillii naimisissa olevilla naisilla ja miehillii. Seu-
ranta osoitti ylikuolleisuutta esiintyvan tiimiinkin jiilkeen, mutta
ero naimisissa oieviin niihden pieneni.

Ero miesten ja naisten tekemien itsemurhien miiiirissi on jo siniin-
sii huomattava. Ikiiryhmiistri riippuen miesten itsemurhat ovat 3-5
kertaa niin yleisiii kuin naisten. Kansainviilisess[ vertailussa Suo-
men itsemurhakuoiieisuus on suuri nimenomaan miesten tekemien
itsemurhien takia. Naisten itsemurhakuolleisuutta ei voida pitaa
liinsieurooppalaisen mittapuun mukaan suurena (Lonnqvist 1989,
t7 s-t76).

Durkheim (1985, 212) oii poikkeuksellinen spesifioidessaan elii-
miintilanteita, joiden vallitessa leskeys on tuhoisampi nimenomaan
miehille. Hiin muun muassa osoitti, etta hpsia huoltavat miesles-
ket ovat taipuvaisempia itsetuhoon kuin lapsettomat mieslesket.
Durkheimrn kiisitysten mukaan lasten olemassaolo voimistaa mies-
lesken kriisiii, jonka 12ipi hiinen on kiiytiivii. Tiimii ei johdu siitii,
ettii hiinen avioliittonsa paattyi, vaan siitii, etta perhe, jonka piiii-
mies hiin oli, on hajonnut. Sekasorto ei aiheudu niinkiiiin vaimon
kuin ziidin poismenosta.

Se, etta alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvien henkildiden riski jaadii
leskeksi on keskimti?irin suurempi kuin ylempiin luokkiin kuuluvilla
henkildillii, kay ilmi myds Suomea koskevista kuolleisuusluvuista.
Kuolleisuus vaihtelee sosiaaliryhmittiiin siten, etta arnmattitaidot-
tomilla miehillii kuolleisuusluku on suurin ollen likimain kaksinker-
tainen ylempiin toimihenkildihin verrattuna. Sosiaaliryhmittiiiset
erot ovat selviisti havaittavat myds naisilla joskin lievempina (Val-
konen 1982, 156-157).

Eliimtintapahtumien esiintymisen on havaittu vaihtelevan iiin mu-
kaan siten, etta tapahtumien miilirii kasvaa voimakkaasti vuosien
18 ja 24 vtilillii, vtihenee hitaasti aina 50 ikiivuoteen saakka, jonka
jiiikeen maiird pysyy alhaisella tasolla (Lin ym. 1986, 220).

On huomattava, etta voidaan tarkastella kahta toisiinsa kietoutu-
vaa ellimiinkaarta, yksildn ja perheen (vrt. esim. Mederer & Hili
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1983; Schultz & Rau 1985), Empiirisissii tutkimuksissa yksilOn ja
perheen el2imtinkaaren erottaminen saattaa olla vaikeaa, vaikka se

kiisitteellisesti on mahdollista.

Yksilon eliimiinkaaren jaksottumista on tutkittu myos psykologise-
na ilmi6n2i, jolloin rajat eri vaiheiden v,iliilii vaihtelevat yksilost,ii
toiseen hyvinkin paljon. Esimerkiksi Erik Enkson on luonnehtinut
aikuisen henkilon eliimiinvaiheita puberteetista kuolemaan (Moos
& Tsu 1976,8-ll).

Esimerkiksi Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksessa kotitaloudet
on jaettu el2imiinkaaren eri vaiheisiin seuraavasti: eri ikiiisiin yksi-
niiisiin, eri ikiiisiin lapsettomiin aviopareihin, yksinhuoltajatalouk-
siin, kahden huoltajan lapsiperheisiin nuorimman lapsen iitn perus-
teella sekti ns. muihin talouksiin, jotka eiviit sisiiltyneet mihinkiilin
edeilii mainituista ryhmistZi (Tilastoilisia tiedonantoja Nro 71, osa
rr, s-6).

My6s Suomessa on tehty l980-luvulla ja etenkin viime vuosina
eltimiinmuutoksiin ja stressiteorioihin perustuvia eri tieteenalojen
tutkimuksia. Stressiteorioita on sovellettu muun muassa psykolo-
gian (Hurme l98l; Vikman 1987; Korkiasaari 1989), gerontoiogian
(Mattila ym. 1989) sekli psykiatrian piiriss2i (Fors6n 1989). Myos
tyoelaman psyykkisen ja f,vysisen hyvinvoinnin ongelmia on tutkit-
tu stressiteorian viitekehikosta klisin (Rajala 1988; Kinnunen 1990;
Niemelii & Teikari 1984;Aro 1981).

Stressin miiiiritelmiii on lukuisia. Esimerkiksi Honkasalo (1988, 34)
Kasliin viitaten toteaa, etta stressille on olemassa ainakin nelialii
definitiotasolla olevaa miiiiritelmiiii: stressi on miiiiritelty ristiriitati-
lanteeksi yksilon ja ympiiriston viilillli, ympiiristoolo suhteeksi, ym-
piristOtilanteen arvioksi tai responssiksi kyseiseen arvioon.

Houston (1987, 374) puolestaan on luokittanut stressin miitiritel-
m2it karkeasti kolmeen kategoriaan: I ) lirsykeperusteisiin miiiiritel-
miin (joissa stressi miiiiritelliiiin ymparistotilanteeksi), 2) miiiiritel-
miin stressista valiin tulevana prosessina (stressi miiiintelllilin yksi-
lon ja ympliriston viiliseksi ristiriitatilanteeksi) ja 3) reagointiin pe-
rustuviin miiziritelmiin (joissa stressi miiliritelliiiin responssiksi iir-
sykkeisiin). Ensiksi mainittuun ryhmiiiin iukeutuvat muun muassa
miiiiritelmiit, j oissa stressi kuvataan stressaavana eliimiintapahtu-
mana (life events). Viimeksi mainittuun ryhmiitin lukeutuvat maa-
ritelmzit, jossa stressi ymmiirretiitin rektioksi johonkin lirsykkee-
seen. Esimerkiksi Selyen (1976, 24) mukaan stressi on elimistdn
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epaspesifi reaktio mihin tahansa ulkopuolelta tulleeseen lirsykkee-
seen.

Psykologinen stressitutkimus jakautuu piiiipiirteissiian yhtaalta
psykofysiologiseen ja kokeelliseen stressitutkimukseen ja toisaalta
kognitiiviseen stressitutkimukseen. Viimeksi mainitun suunrauksen
oleellisen osan muodostaa tyOpsykologinen stressitutkimus. Kog-
nitiivisen stressitutkimuksen tunnetuimpia edustajia ovat Lazarus
stressikasitteen teoreettisena kehittiijiin2i sekii Levi tyoelii.miin stres-
siti kiisittelevtin systeemimallin esittiij iinii (Honkasalo I 988, 35).

Eliimilntapahtumiin liittyviin stressin ja sen vaikutusten tutkimuk-
sissa on tiedostettu toisaalta lukuisia vaikeuksia, joista tiirkeimmiit
- kuten Lazarus 1a Delongis (1983, 246) toteavat - ovat pikem-
minkrn kiisitteisiin iiittyviti kuin teknisiii. Eliimiinmuutokset, niiden
kokeminen ja niihin reagoiminen sekii toisaalta sairauksien synty-
misen mekanismit ovat kiisitteellisesti heikosti hallinnassa.

Metodologiselta kannalta arvioiden stressin ja sen vaikutusten mit-
taamisen menetelmiZi on pidetty suhteellisen alkeellisina (Lazarus
& Delongis 1983, 252; Dohrenwend, Dohrenwend 1974,318). On
korostettu myos sitii, etta kausaalisuhteita on vaikea osoittaa tlil-
laisissa kompleksisissa yhteyksissii. Pririosa tutkimuksista perustuu-
kin poikittaistutkimukselliseen otteeseen ja itsearviointeihin poh-
jautuvien muuttujien viilisiin korrelaatioihin, jolloin riippuvuuksien
tulkinta vaikutussuhteeksi voi j ohtaa vZtiiriin priritelmiin. Pitkittais-
tutkimusten tarpeellisuutta on aiheellisesti painotettu.

Myds suomalainen tutkimus on osoittanut eltimlinmuutosten 1u-
kuisuuden olevan yhteydessii terveydentilaan. Muutosten lukuisuu-
den on muun muassa todettu huonontavan sydlninfarktipotilaiden
ennustetta ja iisiiiiviin Zikkikuolemia (Siltanen 1989, l6).

TyOellimiin tutkimuksissa stressi ja kuormittavuus kiisitteitii on
kiiytetty kihes piitillekkliisinii. Useimmiten stressi on haluttu tulkita
yleiskiisitteeksi, joka kattaa laajemman alueen kuin kuormituskri-
sitteistO. Niemel2in ja Teikarin (1984, l9-20) tutkimuksessa sita
vastoin kuormittavuus on yliikiisit.e, jonka neutraalina on katsottu
soveltuvan peruskiisitteeksi.

Stressiteorioissa e siintyy klisitteet psykolo ginen stressi j a fysiolo gi-
nen stressi. Jhlkimmiiisessii kiinnostuksen kohteena ovat ulkoiset
iirsykkeet ja elimiston reaktiot niiihin iirsykkeisiin. Psykologisessa
stressissii huomio kiinnitetiiiin ihmisen ja ympriristdn viiliseen vuo-
rovaikutussuhteeseen (Niemelti & Teikari 1984, 27 -3 l).
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Vastaavasti tutkimuksissa on jaoteltu reaktiot yleensti l) fysiologi-
siin reaktioihin tai psykosomaattisiin oireisiin, 2) psykologisen ta-
son reaktioihin ja 3) k,iiyttiiytyrnistason reaktioihin. Stressin vaiku-
tukset ilmeneviit niin ikitiin ensinnti lysiologisina tai psykosomaat-
tisina oireina sekii subjektiivisina, psykologisina oireina ja viime
vaiheessa kliyttiiytymrsen muutoksina.

Viimeksi mainitulle strategialle on ominaista se, etta useimmat ih-
miset ovat taipuvaisia niikemiiiin oman ellimiinsii parempana kuin
muiden ihmisten elaman. Useimpien ihmisten arvioidaan olevan lii-
hellii skaalan keskiarvoa, sarnalla kun valtaosa ihmisistii asettaa it-
sensii ja eiinolonsa taman arvon yliipuolelle (Andrews & Withey
1976. 333). Tasta slysta on ymmiirrettZtvaa, efid ihmiset yieensii
sanovat olevansa eliimiiiinsli tlytyviiisiii tai enimmzikseen tyytyviii-
siii.

Houston (1987, 384) on luonnehtinut kiisitteita coping ja defense
siten, etta niitii kayttaytymismuotoja, joilla yksilot reagoivat psy-
kologiseen stressiin kutsutaan defensseiksi, puolustuskeinoiksi (de-
fenses) tai hallintareaktioiksi (coping responses). Perinteisesti ter-
miii defenssi on ktiytetty ensisijaisesti viitattaessa suhteellisen ka-
pea-alaiseen kognitiivisten keinojen joukkoon ja se on kytketty
psykodynaamiseen teoriaan. Hallinnan (coping) kiisitteellii on se

etu, etta sita on voitu soveltaa laajempaan keinojoukkoon, eikei

sita ole kytketty johonkin maarattlyn teoriaan.

Hiirkiipiilin (1992, 5) tutkimuksessa termi "health locus of control
beliefs" on suomennettu kognitiivisiksi hailintakiisityksiksi. Kiisite
esiintyy suomalaisissa tutkimuksissa paitsi englanninkieiisessii
asussa myos muodoissa kontrollikiisitys, kontrolliodotukset, kont-
rolliorientaatio ja kontrollin sijainti (ks. emt.).

On kliytetty myos kahtiajakoa, jossa on mukana vain kaksi ensiksi
mainittua luokkaa (esim. Pearlin ym. 1981, 340-341). Hallinta-
resurssit on voitu jakaa kahteen ryhmiiiin my6s siten, etta on tut-
kittu psyykkisten ja sosiaalisten resurssien vaikutusta, kuten esi-
merkiksi Korkiasaari (1989, 280) tutkimuksessaan. Psyykkisinii re-
sursseina on tutkittu aikaisemmista el2imiinkokemuksista opittuja
valmiuksia, odotuksia ja kiiyttiiytymismalleja. Psyykkiset resurssit
ovat ta[oin lihellii coping-strategioita.

Antonovsky (1982, 184-185) on pyrkinyt salutogeneesisen mallin
rakentamisessaan kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Hiin kayttaa
termiii yleiset vastustusresurssit (generalized resistance resources)
viitatessaan stressin hailinnassa merkityksellisiin yleisiin resurssei-



30

3l

32

,,

35

34

419

hin. Psykologisten resurssien ohella malli sisiilt[ii laajan resurssien
valikoiman.

Tiihtin seikkaan on muun muassa Riessman (1989, 743) kiinnittli-
nyt huomiota arvostellessaan eklmiinmuutoksiin liittyviiii stressi-
tutkimusta siita, etta tutkimuksilie on ollut ominaista mtiiiritellii ja
mitata tapahtumia ikiiiin kuin ne olisivat objektiivisia tapahtumia,
j oihin eiviit subj ektiiviset tekij 2it vaikuta.

Yksityiskohtaisempi analyysi Campbellin (1976, 37 l) tutkimukses-
sa osoitti, etta koulutuksen ja hyvinvointi-indeksin heikko positiivi
nen korrelaatio muuttuu selviisti negatiiviseksi, kun koulutukseen
liiheisesti liittyvien kahden muun resurssimuuttujan vaikutus ote-
taan huomioon. Niimii muuttujat ovat tulot ja alykkyys. Kun tulot
vakioidaan heikko positiivinen korrelaatio koulutuksen ja hyvin-
voinnin vrilillzi neutraloituu ja muuttuu jopa negatiiviseksi. Kun li-
siiksi vakioidaan iiiykkl.rTserot, jaljela oleva suhde koulutuksen ja
hyvinvoinnin viilillii muuttuu vielii voimakkaammin negatiiviseen
suuntaan.

Tyytyviiisyyden kokeminen saattaa heijastaa myos henkilon sijain-
tia melko rajoitetussa l[heisten henkildiden verkostossa. Iiikkiiiden
aikuisten tyytyviiisyys eliimiiiinsii on todettu sitii suuremmaksi,
mita paremmassa taloudellisessa asemassa vastaajat katsoivat ole-
vansa verrattuna liiheisimmiksi koettuihin sukulaisiin (Usui ym.
1985, ll0- 114). Yllattavaa viitatussa tutkimuksessa oli se, etteivat
vertailut liiheisimpiiiin ystavaan ja lliheisimpiiiin naapuriin olleet
merkittavia.

Taloudellisen deprivaation tutkiminen sekii absoluuttisessa etta
suhteeilises sa merkitykses sii on heriittltnyt laajaa kiinno stusta myo s

Suomessa. Viimeaikainen sosiaalipoliittinen tutkimus on tuottanut
tietoa taloudellisen hyvinvoinnin tasosta, hyvinvoinnin jakautumi-
sesta, deprivoitumisesta jne. (mm. Uusitalo 1988, Heikkila 1990,
Sailas 1987, Paananen 1988, Ritakallio 1986, Louheiainen 1986,
Tuomikoski 1989).

Koska taloudelliselle hyvinvoinnille ei ole voitu kehittaii kiistatonta
indikaattoria, on pyritty mittaamaan valitsemalla muuttujia, j oiden
on katsottu mahdollisimman hyvin heijastavan taloudellisen hyvin-
voinnin kasitetta. Tiillaisia sijaismuuttujia kutsutaan yleensii
proxy-muuttujiksi (Hagfors 1988, 4).

Hagforsin (1988, 22-39) tutkimuksessa on katsaus Suomessa ja
muualla kehitettyihin ja sovellettuihin ekvivalenssiskaaloihin. Ku-
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lutusyksiklolukuja on iaadittu erilaisin menetelmin. Skaalojen las-
kemiseen on kaytetty empiirisiii tulonkayttdtutkimuksia, kyselytut-
kimuksia, fysiologisia tutkimuksia jne. Suomessa esimerkiksi koti-
taloustiedustelujen aineistoissa on k?iytetty OECD:n suosittamaa
kulutusyksikkd asteikko a, j oka on asiantuntij amenetelmiillli laadittu
suhteeilisen karkea asteikko (ks. esim. Uusitalo 1988,22-24).

Ekvivalenssiskaaloja on laskettu myos fysiologisin menetelmrn, joi-
den periaatteena on perustaa kotitaiouksien ekvivalenssiskaaialu-
vut yksildiden kaloritarpeeseen. Suomessa tata on sovellettu vuo-
den 1976 kotitaloustiedustelun aineistossa. Kaloritarpeeseen perus-
tuvat ekvivalenssiskaalat eivitt ole tyydyttavia kotitalouksien hy-
vinvointivertailujen tekemiseen (ks. liihemmin Hagfors 1988, 23-
2s).

Kdyhyys ei ole pohjoismaisen hyvinvointitutkimuksen perinteessii
hyvinvoinnin vastakohta. Skandinaavinen hyvinvointitutkimus liih-
tee moniulotteisesta hyvinvoinnin ktisitteestti, mika pitaa sisiilliiZin
sen, ettei hyvinvointia yritettt puristaa yhteen indikaattoriin, kuten
taloudellisiin resursseihin (Uusitalo 1989b, 3).

Niimii miiiirittelytavat edustavat suhteelliseen tulometodiin perus-
tuvaa suuntaa. Suhteellisen kdyhyyden kiisitteen m,iiiirittelyssii voi-
daan erottaa periaatteessa kaksi p2i?isuuntaa: viihimmaistarpeesta
lihtevii ja suhteelliseen tulometodiin perustuva paasuunta (Heikki-
Ia 1990, l9). Ensiksi mainittua on kiisitelty jo edellzi ja todettu sen

eriiiinlainen vatttava sijainti ns. absoluuttisen ja suhteellisen kiisit-
teen rajamaastossa. Yhteenvetona voidaan todeta, etta absoluutti-
sen ja suhteellisen kdyhyyden viilinen rajanveto nayttaa tutkimus-
ten valossa ongelmalliseita.

Perheiden taloudellisen hyvinvoinnin yleisimmiissti standardimitta-
rissa, kiiytettiivissii olevassa tulossa myds omistusasumisen talou-
dellinen vaikutus on pyritty ottamaan huomioon siten, ettii omasta
asunnosta samoin kuin kesiiasunnosta lasketaan asuntoetu perheen
kaytettavissa olevaan tuloon. Se on puhtaasti laskennallinen tu-
loerti, joka ei ole ongelmaton. Tiim?inkaltaisten laskennallisten eri-
en kiiytdn ongelmallisuutta on pohdittu muun muassa Uusitalon
(1988, 33-35) tutkimuksessa,

Leskeksi jiiiineiden henkildiden kaytettavissa olevan tulon lasken-
nassa on noudatettu Tilastokeskuksen laskentaperusteita ja siten
myos tilastoissa kiiytossii olevat laskennalliset erat sisaltyvat erailta
osin tutkittujen perheiden tuloihin (ks. viite 79 ).
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Leskeksi jiiiineiden asumisturvaa lisiisi oleellisesti vuonna 1983 voi-
maan tullut perint6kaaren muutos, jonka mukaan leski saa pitaa
jakamattomana haliussaan puolisoiden yhteisenii kotina kayttaman
asunnon rintaperillisten jakovaatimuksista huolimatta. Lesken hal-
lintaan kuuluu jakamattomana myos kodin tavanmukainen asuin-
irtaimisto (Aarnio & Kangas 1989,29).

Kyseinen muutos ei koskenut taman tutkimuksen henkiloita, eU

vuonna 1980 leskeksi jtitineitli.

Trimri Kaliforniassa Alamedan maakunnassa tehty 7000 hengen
otoksen kasittava syrveytutkimus on ensimmiiisiit sosioepidemrolo-
gisia yrityksia selvittaa eiintapojen, sosiodemografisten tekijoiden
ja sosiaalisten verkostojen yhteyttii terveydentilaan ja kuolleisuu-
teen, Tutkimus tehtiin seurantatutkimuksena, joka kiisitti vuosien
1965 ja 1974 vrilisen ajan. Tutkimus osoitti muun muassa, efiA
mita alhaisempi oli liihtotilanteessa sosiaalisten verkostojen indek-
si, sitii suurempi todenniikoisyys oli kuolla seuranta-ajan kuluessa
(Berkman & Breslow, 1983).

Tutkimuksissa on painotettu eroa verkostojen rakenteellisten omi-
naisuuksien, kuten sen koko, avun saatavuus, tapaamisten flrek-
venssi, ja funktionaalisten ominaisuuksien, kuten saadun avun
maiira 1a riittiivyys, viilillai, Vastaavasti puhutaan sosiaalisen ver-
koston strukturaalisista ja funktionaalisista mittareista (Cohen &
Wills 1985, 315).

Sherbourne (1988, 1375) luokitteli sosiaalista tukea mittaavat yksi-
kdt kahdeksi sisiill6lliseksi ulottuvuudeksi: sosiaalisiksi resursseiksi
ja sosiaalisiksi kontakteiksi. Resurssiulottuvuus kasittaa sosiaaliset
siteet, joihin yksil6 voi tarvitessaan luottaa, esimerkiksi iiiheisten
ystavien mddra. Kontaktidimensio viittaa kayttaytymiseen ja kos-
kee sitii, mita yksilo tekee ja keita muita henkiloitti tiihiin liittyy,
esimerkiksi vierailut yst2ivien koteihin. Molemmat tuen mittarit
kiinnittavat huomiota sosiaalisen tuen strukturaalisiin aspekteihin,
toisin sanoen sosiaalisten suhteiden olemassaoloon ja kvantiteet-
tiin. Niimii tuen mittarit voidaan erottaa funktionaalisesta liihesty-
mistavasta miiiiritellii sosiaalista tukea eli missii mtiiirin henkildiden
vtiliset suhteet palvelevat erityisiii funktiota, kuten aineellista apua.

Berkmanin mukaan (1985, 243) ntimti eiviit ole yalttamattii toi-
siaan poissulkevia niikemyksiii. Saattaa osoittautua, etta jotkin
suhteiden aspektit toimivat puskureina ja joillakin toisilla on suoria
terveydellisili vaikutuksia.
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Esimerkiksi Wanin (1982, 109-lll) tutkimuksessa leskeys oli huo-
non terveyden t2irkein ennustaja. Tutkimuksessa identifioitiin kah-
deksan eri eltimiinmuutostapahtumaa, muun muassa muutokset
tyostatuksessa, aviostatuksessa. asumjsoloissa, perhesuhteissa, ta-
loudellisessa asemassa. Tutkimuksessa selvitettiin niiiden suhteei-
lista vaikutusta terveyteen ja terveyspalvelusten kaytt60n.

Antonovskyn teoriassa (1982, 182-197) keskeisellii sijalla on saluto-
geneesin kasite; sairauksien (epzijiirjestyksen) sijasta tulisi tutkia
terveytta (jarjestysta) sekli sitii edistiiviii ja y[apitavizi voimia. Hiin
painottaa terveyden tutkimista hyviinolon/ pahanolon jatkumolla,
ei sairauksina.

Sairaus-terveys on jatkumo, jonka toisessa ziiiripiiiissii ovat korkea
sisiiinen eheysaste ja terveys (ease) ja toisessa malala eheysaste ja
sairaus (disease). Sisiiistzi eheytt2i Antonovsky kutsuu saiuto-
geneesiseksi (terveytt:i synnyttiiviiksi).

Esimerkiksi Mattilan ym. (1989, ll-12) tutkimuksessa onnistunutta
sopeutumista eliikkeelle jiiiimiseen ja vanhuuteen on mitattu
psyykkisellii ja somaattiseila terveydentilalla, toimintakyvyllli ja
luovuudella. Psyykkinen terveydentila kuvaa osaltaan sopeutumi-
sen onnistumista ja sen heikkeneminen merkitsee huonoa sopeutu-
mista. Tutkijoiden mukaan on mielekasta pitaa myds ruumiillista
terveydentilaa yhtena sopeutumisen indikaattorina.

Koetun terveyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin viiliset korrelaa-
tiokertoimet vaihtelevat Larsonin (1978, l12) mukaan eri tutki-
muksissa 0.2 ja 0.5 vtilillii.

Purola, samoin kuin Karisto ( 1984, 62-63) Purolaan ja von
Wrightiin viitaten tekevat seivdn eron tauti- ia sairauskiisitteiden
viilille. Psykolyysinen tila, liiiiketieteellisessti mielessii klisiteity tau-
ti on ihmisen sisiiisen luonnonjiirjestelmiin hZiiridtila. Se aiheutuu
elinten tai aistinten rakenteellisesta tai toiminnallisesta hiiiriotilas-
ta. Koettuna tilana sairaus merkitsee erilaisia epiimiellyttivi2i tun-
temuksia, esimerkiksi kipua ja ahdistusta. Sosiaalisena tiiana sai-
raus niikly toiminnan hiiiriytymisenii. Sairaana ollessaan ihminen
ei kykene suoriutumaan tehtavista ja toimista, joista hiin terveena
suoriutuu. Syntynyt sosiaalinen haitta ei riipu vain hiiirion liitike-
tieteellisestii luonteesta, vaan my6s sosiaalisesta ympiiristostii ja
sosiaalisen elitmlin asettamista vaatimuksista.

Suutaman tydryhman (1988, 3) tutkimuksessa lyysistii toimrntaky-
kyisyyttii tarkasteltiin terveyden (koettu terveys ja sairastavuus)
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seka toiminnoista suoriutumisen ja avuntarpeen perusteeila (vrt.
myos Salminen ym. 1990, 53).

Edeileen kiisitteeseen on voitu sistillyttaa psykomotoriset toimin-
not, Kiisitteeseen lliheisesti yhteydessii oievina tekijoinii on tarkas-
teltu my6s mielenterveyttri ja psyykkistii hyvinvointia. Uusimpana
alueena psyykkisen toimintakyvyn miiiirittellyn ja tarkasteluun on
otettu metakognitiot eli omien kognitiivisten toimintojen arviointi
(Ruoppila & Suutama 1990, 4l). Psyykkistii toimrntakykyd on suo-
malaisissa tutkimuksissa tarkasteitu useimmiten kognitiivisia toi-
mintoja ja persoonallisuutta kuvaavin tiedoin (esim. Jlirvikoski ym.
1988, l1; Suutama ym. 1988, 3; Salminen ym. 1990, 95-97).

Ikivihreiit-projektissa sosiaalista toimrntakykyislytta on mitattu
vuorovaikutussuhteiden koetun sujuvuuden, aktiivisuuden (mm.
harrastukset j a j iirj e stotoimrnta) j a yksiniiisyyden avulla ( H eikkinen
ym. 1990, 47-52). Sosiaalisen toimintakyvyn klisitteeseen on Heik-
kisen mukaan sisiillytettiivii ainakin kaksi komponenttia; ihminen
vuorovaikutussuhteissaan ja ihminen aktiivisena toimijana, osallis-
tujana eriiaisissa yhteisoissii ja yhteiskunnassa.

Salmisen ym. (1990, 56) tutkimuksessa sosiaalista toimintakykyli
mitattiin niin ikiilin harrastusten ja sosiaaiisten kontaktien mAiiriin
ja yksiniiisyyden avulla. Samoin Suutaman tyoryhman (1988, 3)
tutkimuksessa kiiytettiin samanlaisia sosiaaiisen toimintakyryn
osoittimia.

Antonovskyn (1974, 252-254) mukaan on kolmentlryppisiii yleisiii
resursseja. Homeostaattiseila joustavuudella hln tarkoittaa kykyii
omaksua vaihtoehtoja ja kykya niihdii vaihtoehtojen saatavuus.
Empiiriset mittarit joustavuudeile ovat l) sosiaaliset roolit (omaku-
va on rikas, joustavuus on kykyit niihdii itsensii useissa rooleissa),
2) arvot eli kyky hyviiksyii vaihtoehtoiset arvot legitiimeinii, mikri
on heterogeenisessei, muuttuvassa maailmassa arvokas ominaisuus,
sek?i 3) henkildkohtainen kiiyttZiytyminen (oma kiisitys klyttiiyty-
misesti tilanteissa, joissa useimmat menettiiisivlit tasapainonsa).
Siteet muihin ihmisiin ovat toiseksi tarkein ja yhteiskunnailiset si-

teet kolmas yleinen vastustusresurssi. Siteet muihin ihmisiin ja yh-
teiskunnalliset siteet eiviit kuitenkaan valttam2ittii korreloi keske-
nliiin. Yhteiskunnallisia siteitii on mitattu vieraantumisen - normit-
tomuuden, tarkoituksettomuuden ja voimattomuuden- kiisittein.

Morale-k2isitteelle ei liene olemassa vakiintunutta suomenkieiist2i
vastinetta. Heikkisen ym. (1990, l9) ikivihrezit-projektissa termi on
suomennettu mielialaksi. Morale kiisite koskee Lazarusin ja Folk-
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manin (1984, 194-195) mukaan sita, mita ihmiset tuntevat tai ajat-
televat itsestiiiin ja eliimiinolosuhteistaan, Kiisite on yksi subjektii-
visen hyvinvoinnin mittareista ja on liiheinen onnellisuuden ja tyy-
tyviiisyyden k2isitteille.

Morale k2isitteestti on erilaisia miiiiritelmrii, jotka ovat merkityksii-
tiiiin piilillekkiiisiii. Merkitykset liittyviit liiheisesti tunnetilaan tai
emootioon. Lazarus ja Folkman (1984, 197-198) pitavat morale
kiisitettii enemmiinkin perustavana/taustalla olevana tunnetilana,
joka on suhteeilisen pysyvii. Pitkala aikavtilillii positiivinen mieli-
ala (morale) perustuu pysyviiiin taipumukseen arvioida vastoin-
kiiymisiti haasteina tai arvioida uhkia ja vaivoja hallittavina olevi-
na tai jopa kaslrra tuottavina, sekii taipumukseen sietiiii negatiivi-
sia kokemuksia. Koska vanhuus on eliimtinvaihe, jolle on ominais-
ta kriisien mahdoilisuus, gerontologit tarkastelevat usein iiikkiiiden
ihmisten hyvinvointia morale ktisitteen avulla (George 1919,210).

Mittari muodostuu viidestli eri osiosta, joiden tarkoituksena on ku-
vata psykologisen hyvinvoinnin kompleksisuutta. Osiot ovat: a) in-
nostus I aparia, eli missii miiiirin henkiio on sitoutunut aktiviteet-
teihin muiden ihmisten tai asioiden parissa, b) miiiiriitietoisuus ja
rohkeus eli missii miilirin henkilo ottaa vastuun omasta eltimiis-
tiiiin, c) johdonmukaisuus eli missii miiiirin pdamd,arat eliimiissii on
saavutettu, d) omakuva eii henkilon kiisitys flysisestii, psykologi-
sesta ja sosiaalisesta mindstd, e) mieliala eli onko henkiloll2i opti-
mistinen ja onnellinen asenne (ks. esim, Hoyt & Creech 1983, lll).

Tutkijaryhm?i kehitti edelleen surveytutkimusten kiiyttdon heippo-
kiiyttoisemmiin mittarin, LSIA:n (the Life Satisfaction Index A),
jota se piti kuitenkrn vain kohtalaisen onnistuneena ja kehotti va-
rovaisuuteen indeksin kiiytdssii. Kaikesta huolimatta siita tuli laa-
jasti omaksuttu mittari, joka heriitti runsaasti myos metodoiogista
mielenkiintoa. Jatkoanaiyysien perusteella mittarista on kehitetty
uusia versioita (Hoyt & Creech 1983, lll-l16; Liang 1984, 613-
621; Wilson ym. 1985, 344-346).

Itikkiiiden henkrldiden psykologista hyvinvointia mittaavista lukui-
sista instrumenteista ahkerimmin kiiytettyjii edellii mainittujen
ohella ovat olleet Cavanin tutkrjaryhmiin kehitttimii Attitude In-
ventory, josta kiiytetliiin myds Cavan Adjustment Scale nimikettii,
Bradburnin kehittama Affect Balance Scale sekii Lawtonin kehitta-
mii PGC Morale Scale. Kaikilla niiilli mittareilla on moniulottei-
nen rakenne.
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Tiillaisia yksidimensionaalisia, usein kiiytettyjii mittareita ovat
muun muassa Kutnerin tydryhman kehittaima Kutner Morale Sca-
le, Spreitzerin ja Snyderin kehittdma tyytyvtiisyyden arviointi sek,ii

Kivettin onnellisuuden mittari (ks. Larson 1978, ll0-lll; Loh-
mann 1977, 73; Lawton 1983, 350-351).

Lawton (1983, 350) miitirittelee toiminnallisen kyvyn (behaviorai
competence) laaja-alaisesti kasittaen muun muassa itse arvioidun
terveyden, terveyskiiyttiiytymisen, suoriutumisen jokapiiiviiisistii as-
kareista, henkisen statuksen, kognitiiviset oireet, ajankayton, per-
heen ja ystlivien kesken tapahtuvan kanssak?iymisen. Kiisite sisal-
tliii siten sek,ii fyysisen, psyykkisen ettli sosiaalisen toimintakyvyn
mittareita (vrt. terveyttii koskeva tarkastelu luvussa 2.4).

Aikakausjulkaisu Social Indicators Research on kansainviilisenii ja
eri tieteenaloja koskevana aikakauskirjana keskittynyt nimen-
omaan eliimiinlaadun ja subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksiin.
Aihepiiriii koskevia tutkimuksia on viimeksi kuluneiden puolentois-
ta vuosikymmenen aikana esitelty lukuisissa artikkeieissa.

Alun alkaen valtaosa tutkimuksista tehtiin USA:ssa ja Kanadassa.
Michalosin (1986, 58) selvityksen mukaan 1970-luvun puoliviilistii
19S0-luvulle saakka 87 prosenttia tutkimusartikkeleista kyseiseen
julkaisuun tuli niiistii maista. 1980-luvun puolella tutkimusten
miiirii on kasvanut ja samalla alueellinen jakauma muuttunut si-
ten, etta USA:n ja Kanadan osuus on pienentynyt ja Euroopan ja
muiden maanosien vastaavasti kasvanut,

Eliimiinlaatua kasittelevistii tutkimuksista voidaan tuskin puhua
yksiseiitteisenii kokonaisuutena, sillii eiiimiinlaadun klisitettii on
kiiytetty monessa merkityksessii. Kariston (1984, 44-45) mukaan
tutkimusotteen ja -kohteen tietty samankaltaisuus oikeuttanee kui-
tenkin puhumaan erityisestii eliimtinlaadun tutkimusotteesta tai
tarkastelutavasta.

Tutkimuksissa on kehitelty malleja tai siiiintdjii, jotka yhdistiiviit
eri osa-alueita koskevan tyytyviiisyyden kokonaisvaitaiseen tyyty-
viiisyyteen ja onnellisuuden tunteisiin. Vermuntin ym. (1989, 2,
5-7) mukaan kyse on siita, voidaanko kokonaisvaltaista tlytyviti-
syytta se[ttaii yksinkertaisesti summaamalla eri osa-alueita koske-
vien tyytyvtiisyyden pistearvoja yhteen, vai selittyyko tyytyvAisyys
paremmin painotetulla pistearvojen summalla.

Objektiivisten olojen ja ihmisten arvioiden viilistii eroa on selitetty
erilaisin teorioin, joista sosiologisessa kirjailisuudessa on kiiytetty
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nimitysta gap theories. Michalos (1986, 66-72) luettelee tiillaisina
teorioina muun muassa piiZlmliiiriin ja saavutusten vlilisen eroavuu-
den (goal-achievement gap theory), eroavuuden sen valilla, mita
henkiloliii on ja mitli hitn pitaa ihannerilanteena (ideal-real gap
theory) ja eroavuuden sen veiliilii, mikit on nykyinen tilanne ja mita
odottaa tai odotti rilanteen olevan (expectation-reality gap theory).
Lisiiksi on joukko teorioita, joita hiin kutsuu sosiaalisen vertaiiun
teorioiksi, kuten suhteellisen deprivaation teoria ja viiteryhmeiteo-
ria.

Michalos pyrkri tutkimuksissaan selittiimaan eroa useiden hypo-
teesien kombinaatiolla lzihtokohtanaan Campbeilin ty6ryhmlin
(1976) seka Andrewsin ja Witheyn (1976) tutkimukset. Tlytyvrii-
slTtta setterzittn monien vertailujen avulla, joten siitli nimi "multi-
ple discrepancies theory".

Yhteiskuntatieteissii on verraten harvoin sovellettu psykologisen
hyvinvoinnin mittareita. Lahelman (1989, 59-6?) tutkimus tyort6-
myydestli ja henkisestA hyvinvoinnista kuuluu teihtin kategoriaan.
Hyvinvointia on mitattu kyseisessii tutkimuksessa Goldbergin ke-
hittamaih koettua henkistii terveydentilaa koskevalla kysymyspat-
terilla (General Health Questionnaire).

Tutkimuksen tavoitteista luonnollisesti riippuu mittarin valinta.
Kuten Lawton (1983, 352) huomauttaa, psykologisen tai henkisen
hyvinvoinnin indikaattorit ilmentrivzit hyvinvoinnin muira osa-
alueita kuin eliimiinlaatua mittaavat rlytyvdisyyden osoittimet.

Vermuntin ym. (1989, 3) mukaan tyytyvziisyyden ja onnellisuuden
pistearvojen vziliset korrelaatiokertoimet vaihtelevat lukujen 0.50 ja
0.67 valiilti. Esimerkiksi Campbellin tyoryhman (1976, 34) tutki-
muksessa korrelaatiokerroin oli 0.50. Kertoimen arvon on katsottu
iimaisevan sita, etta kiisitteillji on seiviit sisiilldllisiii yht,iiliiisyyksiii,
mutta myos ilmeisiii eroavuuksia.

Von Wright (1963, 87-88) tarkastelee kiisitteiden onnellisuus (hap-
piness) ja hyvinvointi (welfare) viilisizi eroja. Hiin nitkee hyvinvoin-
nin laajemmaksi ja perustavanlaatuisemmaksi kiisitteeksi kuin on-
nellisuuden. Viimeksi mainittu on hiinen kiisitteistdssiiiin yksi as-
pekti tai komponentti ihmisen kokonaishyvinvoinnissa. Onnellisuu-
della ja hyvinvoinnilla on ioogisesti erilainen suhde aikaan ja kau-
saalisuuteen. Hyvinvoinnin arvioinneissa otetaan huomioon
kausaalisia yhteyksiii, kun taas onneilisuudessa kausaalisuhteiden
pohdinta ei oie relevanttia.
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Eliimiinlaadun tutkimussuuntauksessa kiisite eliimtinlaatu ymmeir-
retaan usein hyvinvoinnin subjektiiviseksi sisiilidksi. Eliimtinlaadun
kiisitteen tyytyvliisyyteen, onneilisuuteen j a vastaaviin hyvinvoin-
nin kokemuksiin samaistava kiiytt6tapa on yleinen varsinkin ame-
rikkalaisten tutkijoiden keskuudessa (Campbell ym. 1976; Andrews
& Withey, 1976). Andrews ja Withey (1976, 4-5) huomauttavat toi-
saalta keisitteen seikiintymiittomyydesta. Kasitteellii on toisinaan
viitattu myds "ulkopuolisiin" arvioihin yhteiskunnallisista ja sosiaa-
lisista oloista.

Hyvinvoinnin objektiivisuus-7 subjektiivisuusulottuvuus ei o1e syste-
maattisesti eiiimeinlaadun tutkimista erotteleva dimensio, kuten yh-
dysvaltalaisessa tutkimusperinteessii. Esimerkiksi Allardtin ( 1980,
33) kiisitteistossii eliimiiniaatu on elintasolle rinnakkainen kiisite.
Elintaso maarlyiry hyvinvoinnin materiaalisista ja persoonatto-
mista resursseista ja eiiimiinlaatu ihmisten vrilisten suhteiden sekii
ihmisen ja yhteiskunnan, kuten myos ihmisen ja luonnon viilisten
yhteyksien laadun perusteella. El2miinlaadun tutkiminen on nziin
ollen hyvinvoinnin tiettyjen komponenttien tutkimista, joita voi
daan tarkasteila sekli objektiivisten etta subjektiivisten mittareiden
avulla.

Allardtin tulkinta eliimiinlaadusta ei ole saanut varauksetonta hy-
viiksyntiiii (vrt. Riihinen 1987, l5-17), Eltimiinlaatuun voidaan kat-
soa kuuluvan Allardtin tulkintaa laajemman hyvinvoinnin sisiillon.
Eliimiinlaatua on toisinaan pidetty j opa hyvinvoinnin ykiktisitteenii
(vrt. Karisto 1984, 44-45).

Esimerkiksi Andrewsin ja Witheyn (1976, 334-335) tutkimuksessa
on tarkasteltu lukuisaa maaraa subjektiivisen hyvinvoinnin osoitti-
mia, jotka perustuvat sekii absoluuttisiin ettii suhteellisiin vertailui
hin sekii myos kiisityksiin viimeaikaisista ja odotetuista muutoksis-
ta. Niin ikaan on laajasti tutkittu sita, miten eri mittareilla mitattu
subjektiivinen hyvinvointi vaihtelee muun muassa demografisten
tekijoiden suhteen ja miten koettu hyvinvointi on yhteydessii eri
osa-alueita koskevaan hy.vinvointiin.

Allardt (1980, 50-51) ryhmitteli muuttujat kolmeen piiiiiuokkaan:
l) elintasoon (having), johon kuuluvat tulot, asumistaso, tyollislys
ja terveys, 2) yhteisyyssuhteisiin (loving), jotka muodostuvat pai
kailisyhteislydestii, perheyhteisyydestii ja yst2ivyyssuhteista sekti 3)
itsensii toteuttamisen muotoihin (being), jotka kiisittiivat arvonan-
non (status), korvaamattomuuden, poliittiset resurssit ja mieien-
kiint oi s en v ap aa- alan t oiminnan (" tekeminen" ).
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Pohj oismaisissa hyvinvointitutkimuksissa painopiste on ollut elin-
tasoa miiiirittavissa tekijoissii, tuloissa, terveydessii, tyollisyydessii
ja asumisessa. Niimii komponentit esiintyvdt yleisesti vttestdn hy-
vinvointia mittaavissa tutkimuksissa. Riihinen (1981, l7l-176)
kayttaa kiisitettii toimeentulotarpeet viitatessaan edellZi mainittui-
hin sisiiltoluokkiin kahden muun kategorian muodostuessa yhtei
syyden tarpeista ja kasvutarpeista. On kuitenkin erilaisia kiisityksiii
myds siitii, mita asioita eiintasoon katsotaan kuuluvan (vrt. fuihi-
nen 1987, l0). Siihen on voitu sisallyttaa myos koulutus, perhesuh-
teet, poliittiset resurssit, jopa vapaa-aika ja virkistys (esim. Johans-
son 1970, 32-36; Erikson & Uusitalo 1987, 188).

Esimerkiksi Campbellin tyoryhman (1976, 36-3'7) tutkimuksessa
iiin todettiin vaikuttavan tyytyviiisyyden kokonaisarvioihin. Sa-
moin Cutlerin (1979, 573, 577-578) mukaan tyytyvliisyyden sisiilto
vaihtelee ikaryhmittain. Cutler viittaa myos tutkimuksiin, joissa on
havaittu eroja miesten ja naisten niikemyksissii hyvinvoinnista. Si-
viilisiiiidyn (esim. Andrews & Withey 1976,335) ja el2imiinvaiheen
on niin ikiiiin todettu vaikuttavan hyvinvoinnin kokemiseen
(Campbell ym. 1976, 433-441), samoin koulutuksen (Campbeil ym.
1976, I36-138). Viihemmiin koulutusta saaneet ovat osoittautu-
neet tlrytyviiisemmiksi kuin koulutetummat henkilot.

Riihisen (1987, 12-15, ks. myos 1978, 1979, 1981, 1984) mukaan
tutkijoiden niikemykset tarpeista, tarpeiden luokituksista ja luokki-
en painotuksista eroavat huomattavasti toisistaan. Mitaan yhden-
mukaista kiisitystzi esimerkiksi niin sanotuista perustarpeista ei ole
olemassa. Riippuu suuresti kiisitteistdn ja teorian kiiyttdtarkoituk-
sesta, minkiilaisia perustarpeiden luokituksia laaditaan ja sovelle-
taan,

Tarveteorioita ja tarpeisiin pohjautuvia hyvinvointikasityksia on
kiisitelty suomalaisissa tutkimuksissa yleisesti (vrt. Allardt 1980,
2l-28; Kansto 1984, l0-18). Tarpeisiin perustuva hyvinvointitutki-
mus on ongelmallista muun muassa juuri tarpeiden ja tarpeentyy-
dytysjiirjestyksen miiilrittelyjen takia. Tiistii johtunee se, etta tarve-
teorioiden eksplisiittinen kiiytto anaiyysien lzihtokohtana on ollut
suhteellisen viihiiistii.

Pohjoismaisten hyvinvointitutkimusten painopiste on ollut resurs-
seista liihtevissii hyvinvointitarkasteluissa. Tosin tiimZikiiiin ei ole
ollut ongelmaton ntikdkulma hyvinvoinnin tutkimiseen. Tiill0in
joudutaan samoin miiiirittelemiitin se, mitkii resurssiluokat ovat hy-
vinvoinnin kannalta keskeisiii ja valttamatt6mia.
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Resursseista liihtevien hyvinvointitutkimusten ongelmana on ollut
kysymys siit?i, kiiytetiiiinkd resursseja tarpeita tyydyttava[a tavalla.
Resurssit yrnrnarretaan yleensti keinoiksi, j otka viilillisesti tuottavat
hyvinvointia. Tutkimuksissa onkin toistuvasti huomautettu siit?i,
ettei pelkkli resurssien hallinta vielii merkitse hyvinvointia. Kuten
Riihinen (1987, l2) on todennut, tuloja ja omaisuutta hankitaan ja
halutaan tavoilla, joilla ei ole mitii,iin tekemistii varsinaisen tar-
peentyydytyksen kanssa. Hyvin yleiset ja viililliset resurssit voivat
merkitykseltaan etaantya kauas varsinaisesta tarpeentlrydytyksestZi.

Lisiiksi lukuisten viiliin tulevien - sekti henkil60n liittyvien etta ul-
kopuolisten - tekijoiden on todettu siiliteleviin resurssien kayttoa.
Kyse on esimerkiksi henkilon persoonallisuusrakenteesta ja monis-
ta tilannekohtaisista seikoista, jotka vaikuttavat henkilOn kykyyn
ja haluun kayttaa voimavaroja hyvinvointia edistiiviisti.

Campbellin tyoryhman (1976, 80) tutkimuksessa 54 prosenttia koe-
tun hyvinvoinnin varianssista seiittyi l7 eri osa-aluetta koskevan
tyytyviiisyyden pistearvojen yhdistelmiillti, Samoin Michaiosin
(1986, 74-75) tutkimuksessa 53 prosenttia tlTtyvaisyyden varians-
sista selittyi 12 eri osa-aluetta koskevalla tlytyviiisyyden mittariiia
sekli 7 demografisella tekija[ii. Liihes samaan selitysasteeseen paa-
tyi Kennedyn tyoryhman (1978, 463) tutkimus, jossa 45 prosenttia
yleisen tyytyviiislyden varianssista selittyi eri osa-alueita ko skevan
tyytyviiislyden pistearvojen lineaarisella kombinaatioila.

Campbellin ym. (1976,481) tutkimuksessa todettiin, etta objektii-
visten olojen ja subjektiivisten arvioiden viilinen side heikkenee sit2i

mukaa, kun arvioitavan objektin moniulotteisuus ja -selitteisyys li-
siiiintyy ja, kun arviointitehtiivii vaihtuu kuvattavasta faktasta tun-
nearvioinnin suuntaan.

Iimioon on etsitty selitystzi muun muassa yhteiskuntien ja kulttuu-
rien normatiivisista odotuksista ja sisiiistetyistii esteistii. Epiionnis-
tumista tai onnettomuutta ei ole helppo myontii?i tai edes tuntea.
Karistoa (1984, 28-29) releroiden tutkimuksissa on viitattu ilmioon
sellaisilla ilmauksilla kuin onnellisuusmuuri, normatiivinen onneili-
suus tai emotionaaliset kliseet.

Kriisi ei yleisesti ottaen ole valttamaton seuraus stressitapahtumas-
ta, sillti kriisi ymmiirretaan Mederenn ja Hillin (1983, 45-46) mu-
kaan stressijatkumon toiseksi iiiiripiiiiksi. Tiissii liihdetiitin Lopatan
tapaan kriisin kokemisen valttamattomyydesta. Kriisin oletuksella
valtetaAn ne vaikeudet, jotka liittyvdt stressitapahtuman ja kriisin
erottamiseen teorian ja empirian tasolla toisistaan.
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Kotitaloudella eli ruokakunnaila tarkoitetaan yhdessii asuvia hen-
kil6ita, joilla on yhteinen ruokatalous. Tulo- ja kulutustilastoissa
kaytetaan kotitalouden kiisitetta, kun taas ruokakuntakiisite on o1-
lut kliytOssti vaestotilastoissa. Kotitalous voi muodostua yhdest2i
henkilost2i tai yhdestii perheestii tai perheestii ja perheeseen kuulu-
mattomista henkiloistii. Perheen mii?iritelmii tiiastoissa poikkeaa
arkikielen merkityksestii. Perheeseen voivat kuulua avio- tai avo-
liitossa olevat vanhernrnat ja heidZin naimattomat lapsensa, jompi-
kumpi vanhemmista naimattomine lapsineen tai lapsettomat avio-
puolisot (Tilastollisia tiedonantoja nro 74, 48-49).

Asuntokunnan kiisite otettiin kayttoon vuoden 1980 viiestolasken-
nassa. Se on kotitaloutta laajempi kiisite. Asuntokunnan muo-
dostavat samassa asunnossa vakinaisesti asuvat henkilot. Asunto-
kunta voi koostua yhdestii henkildstti, yhdestii tai useammasta per-
heestit tai yhdestei tai useammasta ruokakunnasta (Tilastollisia tie-
donantoja nro 7 4, 48-49),

Ikiirajan valintaan vaikutti se, etta 18-25-vuotiaiden lasten asumi-
nen vanhempiensa kodissa on varsin yleistii. Syyn?i lienee usein
opiskelun vaatima taloudellinen tuki vanhemmilta. Viiestoiasken-
nan mukaan 20-25-vuotiaista lapsista yli puolet ja tata vanhemmis-
ta, alle 30-vuotiaista nuorista kuudesosa asui vanhempiensa kodis-
sa vuonna 1980 (Tilastollisia tiedontantoja nro 74, 56).

Naimisissa olevat lesken taloudessa asuvat lapset rajattiin alle 26
vuoden izistzi ja opiskelusta riippumatta tutkimusyksikon uikopuo-
lelle.

Haastattelulomake on verrattain laaja. Se kasittaa ll2 kysymystii,
joista monet koostuvat usearrunasta kuin yhdestii osakysymykses-
tii. Lomakkeen laajuuden (75 sivua) takia sitii ei ole tutkimuksen
liitteenii. Haastattelulomake on saatavissa tutkijalta.

Tulojen tutkimisen perustana olevaa tulokiisitettii ja sen eroavuuk-
sia tulonjakotilaston kaytettavissa olevaan tuloon ntihden on kiisi-
telty yksityiskohtaisesti j o aiemmin julkaistussa raporrissa (Tuomi-
nen 1988, 300-302). Kiisillii olevan tutkimuksen nettotulon lasken-
tamalli kaikkine tuloerineen on mainitun tutkimuksen liitteenii 3.
Samoin yrittiijien tulojen selvittamiseen liittyvi;i erityisongelmia on
kiisitelty edellisessii raportissa (Tuominen 1988, 147-156).

Yrittiijien tulonmuodostuksessa ja myds verotuksessa on eroa sen
suhteen, onko kyseessti maanviljelijti, ammatin- tai liikheenharj oit-
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taja, kornrnandiittiyhtidn, avoimen yhtidn vai osakeyhtion osakas.
Viimeksi mainittujen tulot, sek2i palkka- etta osinkotulo, saatiin
kokonaisuudessaan verotiedoista. Kommandiitti ja avoimen yhti-
on osakkailta kysyttiin haastattelussa yrityksesta kyseisinii vuosina
nostettua voitto-osuutta, joka on verovapaata tuloa. Heiditn paik-
katulonsa saatiin niin ikiiiin verotiedoista. Ammatin- ja liikkeen-
harj oittajilta tiedusteltiin haastattelussa yritystoiminnasta henkilo-
kohtaisen talouden kayttd6n saatua tuloa.

Maataloudenharjoittajien tulotiedot perustuivat piiiiosin verotietoi-
hin. Metsiituloa ei kuitenkaan laskettu pinta-alaan pohjautuvan
verotuksen perusteella, vaan haastattelussa pyrittiin selvitt2imiiiin
metsan myynnistli saatu todellinen nettotulo.

Asuntoedun laskemista varten tarvitaan yksityiskohtaista tietoa
asunnon koosta, talotyyppistZi, rakennusvuodesta, -materiaalista
jne, \iiiden tietojen kysymistli haastattelussa kaikilta tutkimus-
vuosilta pidettiin hankalana ja iomaketta kuormittavana. Tiimiin
vuoksi piiiidyttiin siihen, etta ainoastaan haastattelua edeltiineelle
vuodelle 1983 laskettiin nettotuio, joka on kattavuudeltaan mah-
dollisimman lithellii tulonjakotilaston kaytettiivissti olevaa tuloa.
Vuodelle 1983 lasketussa nettotulossa on siten huomioitu omis-
tusasunnon asuntoetu sekii eriiitli muita yksityiskohtaisia tuloeriii,
joita ei haastattelun keventiimiseksi kysytty aikaisemmilta vuosilta.
Vuodelle 1983 laskettua leskiperheiden nettotuloa voidaan siten
verrata koko viiestdn ja eri vdestoryhmien tuloihin.

Kun sen sijaa tarkastellaan puoiison kuolemasta johtuvaa toimeen-
tulon muutosta naita laskennallisia tuloeriii ei vuosien 1979 ja l98l
eik[ vuoden 1983 nettotuloihin ole sislillytetty.

Vuoden l97l kotitaloustiedustelussa kaytettiin ensimmiiisen kerran
kasitetta ruokakunnan koko tulo, johon kliytettitvissli olevien tulo-
jen lisliksi sisiillytetiiiin saadut iimaispalvelut, kuten koulutus-, ter-
veydenhoito-, lasten piiiviihoito-, asumis-, virkistys- j a kulttuuripal-
velut (Tilastoilisia tiedonantoja N:o 55, 21-29).

Luotettavuuden estimointia kokeiltiin nettotuloa koskevilla muut-
tujilla, joista toinen oli pliiiosin rekisteritietoihin perustuva vuotta
1983 koskeva kiiytettiivissii oleva tuio ja toinen haastateltavan
oma ilmoitus perheen nettotulosta kyseisenii vuonna. Haastateita-
va sai vastaamisen tueksi valmiin tuloluokituksen, josta hiin voi il-
moittaa vastausvaihtoehtonsa. Ttist?i huolimatta nettotuion il-
moittaminen tuotti vaikeuksia, sillii niitli, jotka eiviit haiunneet tai
osanneet vastata kysymykseen oii peritti 14 prosenttia. Listiksi 4
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prosenttia ilmoitti bruttotulonsa. Kun niimii vastaukset jiitettiin
pois, saatiin haastateltavan vastauksen ja rekisteritietoihin perustu-
van kiiytettiivissti olevan tulon viiiiseksi korrelaatioksi 0.64. Haas-
tateltujen omaan ilmoitukseen perustuva tulojakauma painottui
enemmdn alempiin tuloluokkiin verrattuna rekistereistii saatuun
tietoon. Leskillii oli systemaattista taipumusta ilmoittaa tulot to-
dellisia tuloja pienemmiksi.

Vziestolaskennassa asuntokunnan piiiimres - tilastossa kiiytetiiiin
nykyisin my6s nimikett2i viitehenkilo - on se asuntokunnan henki-
l6istti, joka liihinnii vastaa toimeentulosta (SVT VI C:106, osa VII,
l4 ja SVT VI C:107, osa I,45). Vuoden 1980 veiest6laskennan ka-
site "asuntokunnan piitimrehestii" poikkeaa aikaisempien laskento-
jen kiisitteestii "ruokakunnan piiiimies". Ruokakunnan pii2imiehek-
si katsottiin se, joka laskennan lomakkeella ilmoitettiin piiiimiehek-
si. Ellei lomakkeella ollut ilmoitettu piiiimiestii, vaiittiin piiii-
mreheksi henkilo, joila katsottiin olevan parhaimmat mahdollisuu-
det vastata taloudellisesti ruokakunnasta (SVT VI C: 105, osa III,
I 8).

Samoin kotitaioustiedusteluis sa piiiimieheksi on meiiiritelty henkilo,
jolla voidaan katsoa olevan piiiiasiallinen vastuu talouden toimeen-
tulosta tai esimerkiksi ansioty6ta tekevistii puolisoista suurituloi
sempi (Tilastollisia tiedonantoja nro 71, osa I, l0). Myds taloudel-
lisissa tutkimuksissa pii2imieheksi on kat sottu pAiisliiintdisesti puo-
lisoista suuriruloisempi (esim. Uusitalo 1988, 36).

Leskien luokittelu on tehty henkildiden omien koulutusta - sekli
pohja- ettii jatkokouiutusta - koskevien vastausten perusteella. Vii-
eston koulutuksen luokittelu pohjautuu sen sijaan tutkintonimik-
keeseen ja tietoon koulutuspaikasta seka tutkinnon pohjakoulutuk-
sen vaatimustasosta. Niimii eroavuudet on luonnollisesti otettava
vertailussa j a j ohtopiiiitdksissii huomio on.

Keskiasteen koulutuksen kehittiimistii koskevassa laissa (474118)
"keskiasteen koulutus" ei ole sisiill6ltiiiin sama kuin koulutusluoki-
tuksen keskiaste. Sriridoksissii sillii tarkoitetaan lukioita ja ammat-
tikasvatushailituksen alaisten ammatillisten oppilaitosten jiirjesta-
maa ammatillista peruskoulutusta. Lain tarkoittama keskiasteen
koulutus jakautuu koulutusluokituksessa koulutuksen pituuden pe-
rusteella keskiasteen ja korkea-asteen koulutukseen (vrt. koulutus-
luokitus 31. 12. 1988, 8).

Tilastossa tutkinnon suorittaneiksi on luettu lukioissa, ammatilli-
sissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa vahintaan 400 tuntia kes-
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tavan koulutuksen saaneet henkildt (Suomen tilastollinen vuosikir-
ja 1987,382). Tuntirajaukseen perustuen on tutkinnon suorittami-
seksi katsottu tassa myds viihintltin 4 kuukauden pituisen alnma-
tillisen kurs sin kiiymrnen.

Sosioekonomisen aseman luokituksesta on julkaistu uudistettu iai-
tos vuonna 1989, jossa on otettu huomioon vuosina 1985-1986 to-
teutetun ammattiluokituksen muutokset (Sosioekonomisen aseman
luokitus 1989, l2). Oleellinen ero tassa sovellettuun luokitteluun
niihden on se, etta kaksinumerotasolla olevia luokkia on lisiitty,
joiloin luokituksen tarkkuus on parantunut. Yksinumerotasolla nti-
kyvii muutos on se, etta yritttiji?i avustavat perheenjiisenet luokit-
tuvat suoraan kahteen ensimmtiiseen ryhmiiiin, eli yrittajien ryh-
mrin. Lisiiksi yrittajia koskeva pittijako tyonantajayrittajat ja yk-
sinliisyrittiijiit on muutettu piiiijaoksi maatalousyrittajat ja muut
yrittajat. Tiissii sovellettu yrittiijien luokittelu on muutettu uuden
luokituksen mukaiseksi.

Helsingin tilastotoimiston laatiman sosiaaliryhmityksen luokitus on
seuraavanlainen:

t, vlernrnat t oimihenkii6t
ja alemmat toimihenkildt

tit
oma perheenjiisenet

Suurimpana ongelmana on se, ettei luokittelu erottele henkiloiden
arnmattiasemaa (yrittrijli, palkansaaja, yrittiijiiperheenjiisen). Sekii
maatalousyrittajat ja muut yrittiijiit kuuluvat luokituksessa yritys-
toiminnan laajuuden mukaan joko ensimmiiiseen (tyonantajat) tai
toiseen (yksintiisyrittlijiit) sosiaaliryhmiiiin. Elinolojen ja eiiimiinta-
van suhteen maatalousyrittiijien ryhmii on monessa suhteessa kui-
tenkin liihempiinii alempia t oimihenkild ita j a ty ontekij 2iryhmili kuin
johtajia ja yiempiii toimihenkilOit?i.

Nykyisin kiiytdssii olevassa sosioekonomisessa iuokituksessa tyen-
tekijoiden jako alaryhmiin tehdaan lZihinnii toimialan, ei ammatilli
sen piitevyyden perusteella (vrt, Sosioekonomisen aseman luokitus
1989, l2).

Sosioekonomista asemaa, joka teoreettisena ktisitteenti on tosin
epiitarkka, on my6s suomalaisissa tutkimuksissa mitattu useilla
mittareilla (vrt. Luoto 1991, 160-162). Menettelya voidaan pit?iti
hyviinti, sillii vaikka mittarit korreloivatkin keskeniiiin, ne eiviit
mittaa tiiysin samaa asiaa. Yhdessii ne sen sijaan paremmin katta-
vat sosioekonomisen aseman koko ilmidkentiin.
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Seuraavissa tarkasteluissa kaytetaan kasitettd tulotaso, kun on ha-
luttu korvata ilmaus "k?iytettiivissti olevat tulot kulutusyksikkoii
kohti" lyhyemmiilki ilmauksella. Toimeentulo- kiisitteen kayttami-
nen tassa yhteydess2i saattaisi antaa harhaanjohtavan kiisityksen,
sillii perheiden toimeentulosta kulutustietojen puuttuessa ei ole ek-
saktia tietoa kaytettavissa.

Asteikon vaikutus niikyi muun muassa siina, etta OECD-kulu-
tusyksikkomittariila laskettuna - jossa kaikkien aikuisten kulutus-
tarve otetaan huomioon arvolla | - 70 vuotta tayttaneiden henki-
loiden keskimii2iriiiset kulutusyksikkokohtaiset tulot oiivat selviisti
pienemmiit (27 700 mk) kuin 60-69- vuotiaiden vastaavat tulot
(31 200 mk).

OECD :n suosittaman kulutusyksikkOasteikon mukaan yksiniiisen
henkiiOn ja taiouden ensimmitisen aikuisen tulotarvetta merki.tiiiin
luvulla 1.0, muiden talouteen kuuluvien aikuisten tulotarvetta lu-
vulla 0.7 sekii lasten tulotarvetta iiistii ja lukumiiiiriistii riippumatta
luvulla 0.5 (ks. esim. Tulot ja kulutus 1989:2, l5).

Tulonjakotilastosta on saatavissa tietoa kaytettaivissa olevista tu-
loista kuiutusyksikkoii kohti laskettuna vuodesta 1986 liihtien. Ai-
kaisemmilta vuosilta, kuten tiissii vuodelta 1983, tiillaista tilastotie-
toa ei ole julkaistu. Se on kuitenkin laskettavissa talouksien raken-
netta ja keskimiiiiriiista kdytettavissd olevaa tuloa koskevien tieto-
jen avulla. Aikuisia henkilditii oli viiestdssii taloutta kohti keski-
miihrin 1,8 ja lapsia keskimiiirin 0,6 (SVT XLI:6, 21, 38). N2iiden
tietojen perusteella laskettu keskimiiiiriiinen nettotulo kulutusyk-
sikk6?i kohti on luonnollisesti likimti2iriiinen verrattuna vastaavista
talouskohtaisista tuioista laskettuun keskiarvoon niihden.

Kulutusyksikkoii kohti laskettu kaytettavissa oleva tulo, jossa on
laskennalliset tuloerat mukana, on tassa pienempi kuin edell?i raha-
tulosta laskettu keskimiiiir2iinen kulutusyksikkdkohtainen tulo.
Trimii johtuu siita, etta on kiiytetty eri kulutusyksikkoasteikkoja,
tassa nimenomaan OECD:n suosittamaa, tilastoissa yleisimmin
kaytettya mittaria.

Eronneiden, alaikiiisiii lapsia eliittiivien henkildiden taloudellisesti
huonompaan asemaan vastaaviin leskiperheisiin verrattuna on
kiinnitetty huomiota myds ulkomaisissa tutkimuksissa (Mallan
1975; Uhlenberg ym. 1990).
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Vuoden 1983 tulonjakotilaston taulukon 13 luvuista, joista kiiy
ilmi kiiytettiivissii olevat tulot perherakenteen mukaan, on laskettu
taulukon 23 vertailuluvut, eli ktiytettZivissii oievat tulot OECD:n
kulutusyksikkoii kohti eriiissii perhetllrpeiss2i viiestoll2i (SVT
XLI:6, 53). Vastaava keskiarvo, kitytettiivissii oievat tulot OECD:n
kulutusyksikko2i kohti, on laskettu samankokoisille ieskiperheille.

Lapseneliikkeen paattymisikii on tyoelakelakien mukaan nykyisin,
kuten jo vanhan perhe-eliikelain voimassa ollessa l8 vuotta (uusi
laki voim. 1.7. 1990). Yleisessli perhe-eliikkeessii lapseneliikettii
maksetaan opiskeleville lapsille 21 ikiivuoteen saakka. Myds tiimii
ikiiraja on pysynyt entisena uudessa laissa.

Kansaneliikelaitoksen maksaman yleisen perhe-el?ikkeen taloudelli-
nen merkitys on tyoelakkeeseen verrattuna kuitenkin vlihiiinen.
Huomattakoon, etta tutkimuksessa ovat mukana opiskelevat, nai-
mattomat I 8-25-vuotiaat lapset.

Tutkimuksessa sovellettu asteikko on selostettu aiemmassa rapor-
tissa (Tuominen 1988, 100-106). Ks. myds luvun 2.4 tuloja koskeva
tarkastelu.

Viiestoli koskeva keskiarvo vuodelle l9l9 on laskettu samaila ta-
valla kuin edellii vuotta 1983 koskeva vaeston keskitulo, ks. viite
92.

Leskeneliikkeen suuruuteen vaikuttaa paitsi edunjtittiijiin eliikkeen
maard - leskeneliike on edunsaajien lukum2iiiriin mukaan miiiiriiy-
tyva osa edunjiittiijiin eliikkeestii - myos leskelle itselle karttuneen
tyoelakkeen miiiirii. Eliikesovitus tarkoittaa, ettii lesken oma ty6-
eltike (tai se eirike, jonka hiin saisi, jos olisi tullut tyokyyyttomaksi
puolisonsa kuolinhetkellti) viihentili IeskeneltikettA mAiirAtyh|
osaltaan. Eliikesovitus tehdiiiin, jos lesken omat tyoellikkeet yiitta-
vat ns. elZikesovitusperusteen. Ylite viihent AA fiyfi.A leskenekikett;i
50 prosenttisesti. Elakesovitus tehdli?in leskenelAkkeeseen vasta,
kun nuorin lapseneliikettii saavista iapsista on tayttanyt l8 vuotta,

Ellike s o vitusp eruste mii".ar aytw puole staan edunj iittii j iin tyd elakkei-
den yhteismti?iriin mukaan laissa miiiiriteltyjen markkamii5riiisten
rajojen pohjalta. Vuonna 1993 eliikesovitusperuste on eninttitin
3900 mk/kk ja viihintiiiin 1516 mk/kk. Jos edunjiittiijiin eliikkeet
y[ttavat markkamiitiriiisen yllirajan, eliikesovitusperuste on yhtii
kuin mainittu yliiraja. Jos edunjiittiijitt eltikkeet ovat enintiiiin ala-
rajan suuruiset, eliikesovitusperuste on yhtii kuin alaraja. Edunjiit-
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tiijtin eltikkeiden miiiiriin jiiitdessii ntiiden rajojen viiliin, eltikesovi-
tusperuste on yhtii kuin edunjiittiijiin eiiike.

Tyypillisesti koyhyysraja on asetettu 50 prosenttiin vttestdn kuiu-
tusyksikkdii kohti lasketusta keskitulosta tai mediaanitulosta (esim.
Heikkilii 1990, 69; Sauli ym. 1989, 20; Uusitalo 1989a, 33). Koska
kyseisiltii vuosilta vaestdn keskimtiiirZiistii kulutusyksikkdkohtaista
tuloa ei ole saatavissa suoraan tilastoista, kiiytettiZin tissii keskiar-
voa, joka on laskettu tilastoista saatavien kotitalouksien rakennet-
ta ja kiiytettiivissii olevaa tuloa koskevien tietojen perusteeila, ks.
viite 92 .

Puolison kuolemaa edeltilneen vuoden tulojen vertailtavuutta hei-
kensi se, ettei tutkimuksessa ole voitu selvittiiii kiiytettiivissii ole-
vaan tuloon kuuluvia erilaisia laskennallisia tuloeriii aikaisemmilta
vuosilta, vaan kyseessi oli liihinn?i rahatulo. Jotta tutkimuksen
perheiden tuloja voitiin verrata vitestdn nettotuloihin - joissa omis-
tusasumisen asumisetu ja eriiiit iuontoisedut ovat mukana - lisiit-
tiin aikaisemille vuosiile vuoden 1983 laskennallista eriiii vastaava
miiiirii rahanarvon muutoksella korjattuna.

Ratkaisua perusteli se, etta laskennallisten tulojen osuus vuoden
1983 kaytettavissii olevasta tuiosta vaihteli muun muassa henkilon
ammattiaseman ja ian mukaan. Esimerkiksi maanvilielij6illii osuus
oli selvtisti suurempi (13 '/o) kuin tyontekijiiperheillii (7 %). Sa-
moin omistusasumisen itin mukainen vaihtelu vaikutti osuuden
suuruuteen siten, ettd se oli suurempi iakkailla kuin nuorilla. Kun
sekii ammattiasema etta asuminen olivat venaten stabiileja tutki-
musjakson aikana, oli perusteitua valita estimaatti edellii kerrotulla
tavalla. Kyse on joka tapauksesta liki.miiiiriiisestii luvusta ja ver-
tailu viiestdn kaytettavissa olevaan tuloon voidaan haastatteiua
edeltaneilta vuosilta tehdii ainoastaan karkealla tasolla.

Viiest6ti koskevan kulutusyksikkdkohtaisen (OECD:n astekko)
kaytettavissa olevan tulon keskiarvo, josta laskettua 50 prosentin
rajaa pidetiiiin koyhyyden kriteerinii, on saatu samalla tavalla kuin
edellii vuotta 1983 koskeva vaeston keskitulo, ks. viite 92 (SVT
XLI:3, 18, 34).

Vuoden l98l tulonjakotilastoa ei ole julkaistu. Tiedot vtieston kiiy-
tettavissa olevista tuloista ja kotitalouksien rakenteesta kyseiseitli
vuodelta on saatu Tilastokeskuksen kiisitauluista. Keskimiiiiriiiset
kaytettavissa olevat nettotulot olivat tuolloin 57 000 markkaa. Ai-
kuisia oli kotitaloutta kohti keskimaarin 1,8 ja lapsia 0,6. Niiiden
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tietojen avulla laskettiin vaestdn keskimii2iriiinen kulutusyksikko-
kohtainen tulo (vrt. viite 92 ).

Haastatteluun perustuvat varallisuutta kuvaavat iuvut poikkeavat
jonkin verran aikaisemmin juikaistuista sen tahden, etta nama tar-
kastelut koskevat kaikkia tutkimuksen henkilditii, kun aikaisempi
tutkimusraportti koski palkansaajavaestoon lukeutuvia (Tuominen
1988,188-196).

Omistusasumista kysyttiin haastattelua edeltiineeltri vuodelta, jolta
myds viimeiset tulotiedot hankittiin. Kyseisen vuoden tuloihin las-
kettiin omistusasunnossa asuviile ns. asumisetu, jota varten tarvit-
tiin yksityiskohtaista asumista koskevaa tietoa kyseiseltA vuodelta
(ks. lahemmin viite 79 ).

Se, ett,ii iakkailla leskillii omistusasuminen oli harvinaisempaa kuin
ekikeiktiisill2i yieensii, kay ilmi myos verrattaessa niiitii lukuja elii-
keliiistalouksia koskevan tutkimuksen lukuihin (Puhakka 1988,
ll2). Vuoden 1985 kotitalousriedustelun aineistoon pohjautuvan
eitikkeensaajataiouksia koskevan tutkimuksen mukaan 65-69-vuoti-
aista omistusasunnossa asuvia oli noin nelj2i viidestii (79 %), kun
tiim2inikiiisistii leskistii omistusasunnossa asui noin kolme neljlistii
(74 %).

Elinolotutkimuksen mukaan 65 vuotta tayrtaneista ahtaasti asuvia
oli 7 prosenttia, kun tutkimuksen eliikeikiisistii leskistil ahtaasti
asui 4 prosenttia. Tata nuoremmassa 45-64-vuotiaiden ikeiryhm2is-
sii ahtaasti asuvia oli leskeksi jiiineistii (6 "/") liihes sama osuus
kuin tiimiinikiiisestti vliestdstii (7 %). Nuorimmass a 25 -A{-vuotiai-
den keskuudessa ahtaasti asuvien leskien osuus (ll %) jai niin
ikiitin viieston osuutta (14 o/o) jonkin verran pienemm?iksi (Sauli
ym. 1989, 39).

On odotettua, etta kuolinpestiii ei valttamattd jaeta silloin, kun pe-
sdn osakkaina ovat leski ja aikuiset lapset. Piiiiosa kuolinpesrin va-
roista muodostuu yleensii asunnosta. Osalla tapauksista taas jako
ei tule edes kyseeseen, ts. kun kuolinpesd on varaton tai pes,iin
osakkaana on vain yksi henkild tai kuolinpesiissii on lesken lisiiksi
vain alaikiiisiii lapsia (Tuominen 1988, 184-188).

Ystiivyyssuhteiden puuttuminen niiyttliisi olleen tutkimuksen leskil-
lii jonkin verran harvinaisempaa kuin aikuisvtiestdllii yleenszi (Sauli
ym. 1989, 127-128). Varmoja johtoptiiitoksiii ei kuitenkaan voida
tehdi, silki tiissii tiedusteltiin ystiivien ja tuttavien tapaamista, kun
taa s elino 1 otutkimukse s sa kysyttiin suora an ystavien lukumtiiiriiii.
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Tilastokeskuksen elinolotutkimuksen mukaan aikuisviiestdstii 24

prosenttia kuului niihin, jotka eivat tavanneet naapureitaan lain-
kaan. Tutkimuksen leskien tata alempi prosenttiosuus selittyy
osaksi ikiirakenteen eroista, sillii leskien ikiiiakauma painottuu
vanhempiin ikiiryhmiin, joilla kontaktit naapureihin ovat yleensti-
kin tiiviimmat kuin nuoremmilla henkiioila (vrt. Sauli ym. 1989.
143).

Tapaamisfrekvenssejii kuvaavista muuttujista muodostettiin jatko-
analyysejii varten surnmamuuttuja, joka mittaa kanssaktiymisen in-
tensiteettiZi yleisemmin. Viihintiiiin viikoittainen kanssakayminen
katsottiin intensiiviseksi. Kun henkilollii ei ollut yhteenktiiin liiheis-
ryhmiiiin tiivistii yhteydenpitoa, hiin sai pistearvon 0, yhteen 1ii-

heisryhmiiiin tiivis yhteydenpito toi yhden pisteen jne.

Pistemiilirri2in vaikutti luonnollisesti ltiheisryhmien lukumiiiirii. J o s

leskellli ei ollut aikuisia iapsia tai edesmenneellii puoiisolla ei ollut
omaisia, pisteiden miiiirti jZii tasta syysta pienemmiiksi. Tiimii koski
etupiiiissii suhteita aikuisiin lapsiin, sillii leskiii, joiila ei ollut omia
omaisia tai puolison omaisia oli viihiin (vrt. taulukko 33). Ystii-
v)rys- ja naapuruussuhteisiin tama ongelma ei periaatteessa liitty-
nyt lainkaan. Suhteet omiin vanhempiin on jiitetty huomiotta, siilii
leskiri, joilla oli vanhemmat tai toinen vanhemmista elossa, oii vli-
h,iin.

Summamuuttujaa voidaan pitaa sosiaalisen kanssakiiymisen inten-
siteetin karkeana osoittimena. Kanssakiiymisen intensiteettia ku-
vaava jakauma on seuraaYa:

LH he i s ryhmi en
1ukum5Ar5, joiden
kanssa on tiivistH
kanssakdymistH

Kaikki
Iesket

0
I
2
3
4
5

5
I8
26
34
I3

4

YhteensS 100
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Siviilisii?idyn ja terveydentilan, jotka molemmat ovat sidoksissa
iktiiin, on todettu selittdvan yksiniiisyyden kokemista (esim. 6berg
ym. 1987, 48). Siviilisaiidyn merkitykseen vanhusviieston yksinrii-
syytta setttaviinii tekijiinii ei aina ole kiinnitetty riittavaa huomro-
ta, kun esimerkiksi on todettu naisten kokevan yksiniiisyyttit mer-
kittavasti miehiii yleisemmin (Heikkinen ym. 1981, 7l-72 ja 1990,
66). Vanhusviiestostii enemmisto on naisia, jotka miehiii useam-
min ovat yksin asuvia, naimattomia, leskiit ja eronneita.

Esimerkiksi jyvtiskyitiliiisiii 65-84-vuotiaita henkiloitii koskevassa
Ikivihreiit-tutkimuksessa yksiniiisten osuudet vaihtelivat sukupuoli-
ja ikaryhmastei riippuen 22 prosentista 39 prosenttiin (Heikkinen
ym. 1990, 64). Vielii suurempaa vaihtelua osoitti Suutaman ym.
(1988, 84) keskisuomalaisia 75-S4-vuotiaita vanhuksia koskeva tut-
kimus, jossa yksiniiisten osuudet olivat 27 1a 50 prosentin v,ilillti.
Samoin Heikkisen ym. (1981, 72) tutkimuksen 60-89-vuotiaiden
tamperelaisvanhusten keskuudessa yksiniiisten osuudet vaihtelivat
sukupuolesta ja ikiiryhmiistli riippuen l7 prosentista 53 prosenttiin.
Mainittakoon myos Gothonin (1990, 70) tutkimus, jossa helsinki-
litisistii ja kiteeliiisista 75 vuotta tayttaneistii vanhuksista 40-48
prosenttia tunsi itsensa ainakin joskus yksiniiiseksi.

Kiinnitettiikodn huomiota siihen, ettli tulokset eiviit ole taysin ver-
tailukelpoisia, sillzi kysymyksen sanamuoto hieman vaihteli tutki-
muksesta toiseen.

Jos uusi avioliitto purkautuu viiden vuoden kuluessa, eikii leskell?i
ole oikeutta leskeneiiikkeeseen taman avioiiiton perusteella, lak-
kautettua leskeneliikettii aletaan hakemuksesta maksaa uudelleen
(TEL 4 b $).

Trimii havainto on tehty myOs eronneista henkildistii. Lindgrenin
ja Niemisen (1988, 49) tutkimus osoitti, etta uusi avioliitto solmi-
taan suhteellisen pian avioeron jiiikeen. Avioitumisen todenniikdi-
syys on sitii pienempi, mita kauemmin aikaa on kulunut avioeros-
ta.

Viimeksi mainitun prosenttiluvun suuruus saattaa johtua siita, etta
kysymyksen on katsottu koskevan myds omaelaketta tai on mer-
kitty "ei haettu"-vastauksen sijasta "ei saanut apua"-vastaus. Ai-
noastaan l3 prosentilla miesieskistii oli vaimon kuollessa alaikitisiii
lapseneliikkeeseen oikeutettuja lapsia.

Vuoden 1990 hein?ikuun alussa voimaan tullut uusi perhe-eliikelaki
toi yhtiiliiisen eltikeoikeuden molemmille sukupuolilie. Vanhan lain
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voimassa ollessa miesleskellii oli vain harvoin oikeus leskeneliikkee-
seen. Yksityisen sektorin tyoelakelakien (TEL, LEL, YEL,
MYEL) mukaan vain naisieski sai leskeneliikkeen. Ainoastaan val-
tion vanhan perhe-elakelain mukaan miesleski sai leskeneliikkeen
samoin edeilytyksin kuin naisleski. Myos kunnallisen eliikesiiiinnon
mukaan miesleski saattoi saada leskeneliikkeen, jos hiin oii tyoky-
vyton ja varaton ja vaimo oli huolehtinut elatuksesta.

Osa myos hyvin i[kktiistii miesleskistii ilmoitti saaneensa apua las-
tenhoitotyossli. Kun tutkittiin nuorimman lapsen ikiiti niiissii per-
heissti, todettiin tiihiin kysymykseen vastanneen joidenkin leskien,
joilla lapset olivat jo hoitoiiin ohittaneita. Lastenhoitoa koskeva
kysymys on kuitenkin pii5asiassa ymmarretty oikein.

Esimerkiksi Heikkisen ym. (1981, 25) tutkimuksessa sairauksien
yieisyyden seivittiimistii varten muodostettiin sairauksista mittari,
joka kertoo, onko henkilollli jokin haittaava sairaus, pelkiistiiiin ei
haittaava sairaus vai ei mitliin sairautta. Samoin Tuomikosken
(1989, 58) tutkimuksessa sairastavuutta mitattiin haastateltujen
itse ilmoittaman pitkiiaikaissairauden olemassaoloila. Sen rinnalla
kiiytettiin "kovempaa" sairauden kriteeriZi: sairaaksi maaraytyivat
vain ne, jotka kokivat pitkiiaikaisesta sairaudesta aiheutuvan hait-
taa tyo ssa tai j okapiiiviiisessti eitimiissii.

Pitkiiaikaisia sairauksia koskevaan kysymykseen vastasivat yhtii lu-
kuun ottamatta kaikki haastatellut lesket, kun sen sijaan sairauk-
sien haittaavutta koskevaan kysymykseen jiitti vastaamatta 43 hen-
kil6a. Vastaamatta jattaneiden osuus kyseisessii.kysymyksessii oii
mies- ja naisleskillii yhtli suuri, 2.4 prosenttia. Jatkoanalyysissti
niimii tapaukset on jitetty pois eli kiisitelliiiin vain pitkiiaikaisia
sairauksia ja niiden haittaavutta koskeviin kysymyksiin vastannei-
ta.

Elinolotutkimuksessa (Sauii ym. 1989, 79, 82) puhutaan jokapiii-
viiistii eliim?iii rajoittavista sairauksista, jotka ovat sistillollisesti lii-
heilli ttimtin tutkimuksen miiiiritelmiiii haittaavista sairauksista.
Elinolotutkimuksen mittari on muodostettu samoin kahdesta kysy-
myksestii. Ensiksi on tiedusteltu, onko haastateltavalla joku saira-
us, vika tai vamma. Toiseksi on kontrolloitu rajoittaako sairaus tai
yamma tyontekoa tai haittaako se jokapiiiviiisia tehtevia, ansio-
tyota, kotityota tai opiskelua. Kun henkildllii oli jossain miitirin tai
suuresti haittaava sairaus, se katsottiin jokapiiiviiistii eliimistti ra-
j oittavaksi sairaudeksi.
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Arberin (1991,24-25) mukaan tydtt6myyden tai kotirouvana olon
takia ansiotyosttt poissa olevien naisten terveydentila on huonompi
kuin ansiotyossii kiiyvien. Samoin Haavio-Manniia (1986, l4l)
pohjoismaiseen vertailuaineistoon perustuvassa tutkimuksessaan
on todennut ansiotydsszi kiiymisen ja siitii johtuvan taloudeilisen
riippumattomuuden olevan eduliista naisten terveydelle makro-
tasolla tarkasteltuna. Tosin hiin huomauttaa, ettei kausaalisuhteen
suunnasta voida sanoa mitaan varmaa.

Vakavasta liikuntaesteestii oli kysymys, jos vastaajalla oli vaikeuk-
sia suoriutua yhdesttt tai useammasta seuraavista: kulkeminen por-
taissa, viiden minuutin ripeii kiively, viiden kilon kantaminen (La-
helma l99la, l7).

Toimintakykyisyytt2i on Aromaan ym. (1989, 668-669, 677, 680)
raportin liitetauluissa kuvattu toimrntakyvyn rajoituksina, ts. on
esitetty niiden osuus, joilla on ollut vaikeuksia kyseisissii toimin-
noissa. Oheisen taulukon vertailuluvut on saatu kiiiinteisesti nii-
den osuutena, jotka ovat pystyneet vaikeuksitta selviytymlizin ky-
seisistli toiminnoista. Luvut on pyoristetty yhden prosenttiyksikon
tasolle.

Leskilta tiedusteltiin kelyiden kotitoiden tekemistii, kuten ruuan
laittamista, astioiden pesemistii ja lattioiden lakaisemista. Mini-
Suomi-tutkimuksessa kotityotti koskeva kysymys oli sisritloltiiiin
laajempi. Siinii tiedusteltiin, miten yleisesti ottaen selviiiii nykyisistii
ansiotyon ulkopuolisista tehtiivistti, kuten kotitOistii tai omien ja
perheen asioiden hoidosta. Kysymys esitettiin niin kutsutulla pe-
ruskyselylomakkeella, joka koski terveyshaastattelun jzilkeiseen pe-
rustutkimukseen kutsuttuja henkilditri (Aromaa ym. 1989, 617 ja
liite 2, 748).

Viiestciii koskevat luvut on Aromaan ym. (1989, 182) tutkimuksen
taulukossa 3.27 esitetty yhden desimaalin tarkkuudella. Tiissii ne
on py6ristetty triysiksi luvuiksi. Ikrivakiointi on tehty todennzikOi-
sesti vuoden I 980 viiestolaskennan 5-vuotisikiiryhmittaisin vaest6-
osuuksin (Aromaa ym. 1989, 63), kuten myos k?isillii olevassa tut-
kimuksessa.

Haastattelua edeltiineen vuoden samoin kuin puolison kuolemaa
edeltaneen ja sitii valittdmasti seuranneen vuoden tycissiioloa ja
tyosta poissaoloa kysyttiin kuukauden tarkkuudella. Tutkimusvuo-
sina ansiotydstii poissa olleilta tiedusteltiin slyta tydsta poissa-
oloon kunakin vuonna.

126
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Tyossiioleviksi on tiissd luokiteltu ne henkilot, jotka olivat tyossa
viihintiiiin kuusi kuukautta tarkasteluvuoden aikana. Ty6ssiiolevien
osuudet ovat lahela ammatissa toimivien osuuksia viiestossii kui
tenkin sillii erolla, ettd ammatissa toimivaan vaestoon luetaan mu-
kaan tilastossa myos tyottomat. Ammatissa toimivia ovat ne hen-
kilot, jotka ovat olleet tyossti tai tyottomina kyseisen ajan (ks.
esim. SVT VI C:107, osa I, I8-19,36).

Vuoden 1985 viiestolaskennassa on siirrytty piiiiosin tyovoimatut-
kimusten noudattamaan kaytantoon, eli on seivitetty viieston toi-
mintaa laskentaviikolla. Ammatissa toimivuuden kasitetta on
aiemmissa laskennoissa kiiytetty laajemmin kuin vuoden 1985 las-
kennassa, jossa on sovellettu yleensii tyovoimaan kuulumisen mu-
kaista jakoa (SVT VI C:107, osa I, 36).

Tilastokeskuksen elinolotutkimuksen kysymys kuului "jos ajattelet
nykyistii eiiimiitisi yleisesti tiillii hetkeilli, niin oletko erittiiin tlyty-
vziinen, melko tyytyviiinen, melko tlytymaton vai erittiiin tlytyma-
tdn ?" (Sauli ym. 1989. liite 3).

Positiivinen yhteys ikiiZin ja sen tulkinnan suunta johtuu tassa siita,
etta tyytyvaisyyden mittarina on liitteen 2 muuttujaluettelossa ku-
vattu tlytyviiisyysmuuttuja. Luokitussuunta on piiinvastainen kuin
tauluko ssa 68 esitetyn tyytyviiisyyden mittarin.

Positiivinen yhteys ikiiiin ja sen tulkinnan suunta johtuu tassa siita,
etta sopeutumisen m-ittarina on liitteen 2 muuttujaluettelossa ku-
vattu sopeutumisen uudelleen luokiteltu muuttuja. Luokitussuun-
ta on piiinvastainen kuin tauiukossa 69 esitetyn sopeutumisen mit-
tarin.

Tiihiin perustuen itsemurhan tehneiden leskillii voisi oiettaa olevan
eniten traumaattisia jiilkivaikutuksia, jotka jatkuvat pitempiiiin
kuin "normaalin kuoleman" liipikiiyneillti henkiloillS (vrt. Lopata
1979, 105-I06), Leskeyteen sopeutumattomien osuus itsemurhata-
pauksissa ei kuitenkaan poikennut keskimiiiiriiisesta: sopeutumat-
tomia oli l6 prosenttia. Kun otettiin huomioon vain ne, jotka eivlit
olleet uudessa avio- tai avoliitossa, sopeutumattomien osuus nousi
hieman keskimliliriiista suuremmaksi, 20 prosentiksi. Todenn,iikoi-
sesti neljiin leskeysvuoden aikana mahdolliset erot surusta toipumi-
sessa ja leskeyden kokemisessa ovat ennattaneet havita.

Tutkimuksessa, jossa verrattiin itsemurhan tehneiden ia "normaa-
Iisti" kuolleiden puoiisoiden leskien surusta toipumista ja henkistii
terveytta kaksi ja puoli vuotta kestiineen seurannan aikana, havait-
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tiin leskeyden alkuvaiheessa esiintyneiden eroj en viihitellen tasoit-
tuvan. Tutkimusjakson pAattyessti useimmat erot vertailuryhmien
viilillli olivatkin hiivinneet (Farberow ym. 1992, P357-366).

Arvioitaessa sitzi, ettei tuloilla oilut havaittua kiinteampaii kytken-
taa tlytyvaisyyteen, on otettava huomioon se, etta tulotiedot ovat
piiitosin rekistereistii, ja kiiytetty tulokiisite perustuu tilastolliseen
kiiytettiivissii olevan tulon laskentamalliin. Niiin laskettu nettotulo
on jaettu perheen kulutusyksikoiden mriliriillti. Kyse on subjektiivi-
sen hyvinvoinnin ja perherakenteeseen suhteutetun tuion, ei perhe-
kohtaisen nett otulon viilisestii yhteydestii.

Tutkimuksissa on tyypillisesti kiiytetty haastatteiuun perustuvaa
tietoa perhekohtaisista tuloista, jolloin yhteydet luonnollisesti ovat
kiinteammait. Poikkeuksellisen heikosta korrelaatiosta ei tiissri kui-
tenkaan ole kyse (vrt. esim. Diener ym. 1993, 203).

Faktorianallysistzi karsiutuivat seuraavat muuttujat: taustamuuttu-
jista puolison kuoleman iikillisyys, elinolomuuttujista kontaktien
intensiteetti, henkinen ja inlormatiivinen tuki seka muutostekij Oistti
tulotason muutos tutkimusajanjaksona, asuntojen sekii kulkuviili-
neiden omistuksen muutos, muutos ystavien ja tuttavien sekii edes-

menneen puolison sukulaisten tapaamrsessa, leskeysaikainen muut-
taminen, tyohon palaaminen, tyosta pois jiiiiminen ja avioiiiton ai-
kaisten harrastusten jatkuminen.

Koko tutkimusjoukkoa koskeva tulos liitetaulukossa ,17 osoittaa,
etta kolme ensimmiiistii faktoria ovat samoja kuin molemmilla su-
kupuolilla: ikriiintyneisyyden, koetun terveyden ja hyvinvoinnin
sekii sosiaalisuuden faktorit. Neljiis faktori on perheellisyyden fak-
tori, joka liittly erityisesti miesleskiin ja uusiin parisuhteisiin mie-
hiilii, sillii sukupuoli sai miinusmerkkisen latauksen ja perheen
kanssa asuminen ja uudet parisuhteet sekd avun saaminen kotitois-
sii positiiviset lataukset tiillii faktorilla. Se on tulkittavissa niiin ol-
len samansisiiltoiseksi kuin miesten viides faktori. MyOs kulkuviili-
neiden omistus painottui tiillli miehiin liittyviillii perheellisyyden
laktorilla (vrt. taulukot 76 ja 71 ).

Sosioekonomisten tekijoiden vliliset yhteydet eiviit olleet yhtti kiin-
teiit naisilla kuin miehill[. Esimerkiksi koulutuksen ja tulotason va-
linen korrelaatio oli miehill2i merkittliv,iisti suurempi (r:.38) kuin
naisilla (r: .22), mikii ilmentliii naisten heikompaa koulutuksen ja
tydssaolon viilistti kytkentiiii, mutta myos erilaista tyomarkkina-
asemaa rniehiin verattuna. Tutkimusj oukon painottuessa vanhoi-
hin iktiluokkiin, mukana oli paljon naisia, joilla oli tyourassa pitkia
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katkoja, ja jopa koko avioliiton ajan kotona olleita naisia. Pitkliai-
kainen tyosta poissaolo heijastui eliikeaikaisiin tuloihin asti. Korre-
iaatioon vaikutti myds se, etta nuorten naisten keskuudessa oli las-
tenhoidon takia kotona olevia naisia.

Ammattiasema tosin korreloitui naisilla voimakkaasti tuloihin
(r:.37). Tiimii johtui siita, etta kolmiluokkaisessa ammattiasema-
luokituksessa kolmas luokka muodostui ammatittomista, kotona
olleista henkildistii. Miehilla ammattiaseman ja tuiotason vtilinen
yhteys oli heikompi (r:21) siitii syystii, etta ammattiasema toimi
miehiilli liihes kaksiiuokkaisena: ammatittomiin kuului vain viisi
henkiioii.

Sosioekonomisten tekij6iden yhteen nivoutumista sekoittavana te-
kijiinii oii naisilla lisiiksi miehen tuloon perustuva leskeneltike, jota
miesleskillii ei vanhan iain voimassa ollessa ollut.

Tarpeista liihtevtin hyvinvointitutkimuksen niikokulmasta suhteelli-
sen alhaisten korrelaatioiden selityksenii on se, ettei suhde objektii-
visten olojen ja subjektiivisten hyvinvoinnin kokemusten viilillZi ole
suoraviivainen (vrt. Riihinen 1978, 2-3).

Pieniii lapsia hoitavien vanhempien elaketurvakysymyksiti on klisi-
telty seuraavissa tydryhmissii:

Perheenemiintien sosiaaliturvan kehittiiminen 1975. Valtioneuvos-
ton kansiian julkaisuja 1975:6.

Kotona Iagtaan hoitavan sosiaaliturvan selvitystyoryhmii. STM
1985:5 ja 1986:8.

Lapsenhoitoajan tyoelaketurvan selvitystydryhma. STM 1987:44.

Lapsenhoitoaian sosiaaliturvan tyoryhma. STM tyoryhmiimuistio
I 992: I 8.

Julkisella sektorilla palvelussuhteisiin sistiltyviit palkattomat lap-
senhoitoaj at kartuttavat eliikettii kunnallisen eliikesiiiinndn (KES 4
g 2 mom.) ja valtion eliikelain (VEL 6 $ I mom.) mukaan vanhem-
painrahakauden loppuun asti. Jos henkild ei palaa tyosuhteeseen
vanhempainrahakauden paatyttya, paatetaen tyosuhde kuntasekto-
rilla viimeiseen paikalliseen piiivitiin, kun taas valtiosektorilla tyo-
suhde ptiiitetiitin vanhempainrahakauden paattymiseen.

Yksityisellii sektorilla tyoelakelait eiviit sisiillii erityisiii s2i?inn6ksiii
lapsenhoitoaikojen lukemisesta eliikettli kartuttaviksi. TyOntekij?iin
eliikelain (TEL) piirissli eliikettii kartuttavaksi ajaksi luetaan kui-
tenkin Eltiketurvakeskuksen soveltamisohjeiden ja vakiintuneen
kiiyt2inndn mukaan tydsuhteen sisiiiin jiiiivii enintiiZin vuoden mit-
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tainen palkaton aika, johon voi olla syynii lapsenhoito, sairauslo-
ma, lomautus, opiskelu tai muu vastaava este. Jos palkaton aika
kestiiii yhdenjaksoisesti yli vuoden tai henkild ei palaa aikaisem-
paan tyosuhteeseensa, tyosuhde paatetaan siihen piiivii2in, jolta vii-
meksi maksettiin palkkaa.

Yksityisen sektorin muiden eliikelakien piirissti paikattomat lapsen-
hoitoajat eiviit nykyisin voi kartuttaa eliikettii lainkaan.

Hoitolisii ajateltiin toteutettavaksi samalla tekniikalla kuin vuoden
I 994 tyoelakeuudistukseen sisiiltyvii tydelaketsa (Ty0ryhmiimuistio
1992:18, l7-19).

Vuoden 1984 alussa voimaan tulevassa tyoelakeuudistuksessa tyot-
tomyyslisii-kiisite korvautuu tyoelaketsti-kiisitteell2i. Uudistuksen
mydta tydelaketsaan vaikuttavat entista usearnmat etuudet. Ty0-
elhkelisiiii karttuu, kun henkild saa ansioon suhteutettua tyotto-
myyspiiiviirahaa, tyovoimakoulutuksen ansiotukea, koulutus- ja
erorahaston omaehtoiseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen
mydntamaa henkilokohtaista tukea (ammattikoulutusraha ja ai-
kusikoulutuslisti), tydeliikelakien tai kuntoutusrahalain mukaista
kuntoutusrahaa tai tapaturma- tai liikennevakuutuksen mukaan
myonnettya ansionmenetyskorvausta kuntoutuksen takia (Elake-
turvakeskuksen yleiskirje A 33/93).
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HAASTATELTAVALLE LAH ETETTY KI RJE:

,xt eIAxETURVAKESKUS
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

TU,/J Vanamo/pkI
3jf,:1ffJif", ooszo ![1.!l[[,o"r sz f"'[?ll *0,u"

Arvoisa Vastaanottaja

Eliiketurvakeskus tekee haastattelututkimuksen, jossa selvitetddn
leski-perheiden asemaa ja puolison kuoLemasta johtuvaa elinolo-
suhteiden muutosta. Tutkimuksessa haastate.Llaan noin I 500 Les-
ke6, jotka on vaLittu satunnaisotannalla.

Mytis Te kuulutte haastateltavien joukkoon. Liihip6ivind Suomen
Gallupin haastatteli ja

ottaa Teihin yhteyden suorittaakseen haastattelun Eldketurvakes-
kuksen puolesta.

Haastattelussa antamanne tiedot ovat ehdottoman Luottamuksel.lisia.
Teidein antamanne tiedot kdsitelliiiin yhdessd muiden antamien vas-
tauksien kanssa. Esimerkiksi vastaajien ni.mid ei tuoda missd6n
vaiheessa esiin.

Jos haluatte tarkempia tietoja tutkimuksesta, pyyddmme Teitii
ottamaan yhteyden Eliiketurvakeskuksen tutkijoihin Eila Tuomiseen
tai Raili Hyrkk6seen, puhelin 90 - 1511

Vaikka haastattelusta koituukin Teille jonkin verran vaivaa, toi-
vomme, ettii niiin haluatte o.L1a mukana eldketurvan kehittijmisessS.
Kiit6mme avustanne.

ELAKE T URVAKESKUS

l0a-er
( 'Aau..<-L,

Markku Hdnninen
Suunnittelujohtaj a

Jussi Vanamo
0sastopddl I ikkti
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LUVUN 5.5 HWINVOINTIANALYYSIEN MUUTTUJALUETTELO

LIITE 2

1

KOETTU HYVINVOINTI

aner
koheri

nykyiseen e15m5n
eeseen:ttiiin,/ hieman tyytymEttalaisen tyytyv5inenttHin tyytyvdinen

on

eltdneen vuodent kulutusyksikkiiS
f.

2
3

5

2. SoPE
Sopeutuminen ]eskeyteenI. ei lainkaan/ ei enityisen hyvin2. kohtalaisen hyvin3. erittHin hyvin

TAUSTAMUUTTUJAT :

SP
Suk upuoli

mf.es
nainen

SOSIOEKONOMISET TEKIJiT :

7 . KOULU
Kou lutusaste1. perusaste2. keski- ja korkea-aste

8. ASEMA
Ammattiasema
I . amrnatittomat henkiliit2. ruumiillisen tyiin tekijiit5. henkisen tyiin teki jiit

9

I
2

4

5

6

IKAIkH haastatteluvuonna22 - 80 v.
LAPSET
Alaikdiset lapset1. on alaik5isi5, alle 18-vuotiaita Iapsia
2. ei ole alaikdisiS lapsia
AKILLIPuolison kuoleman Skillisyys1. ikilliset kuolemantapaukset: tapaturmaija vHkivaltaiset ja muut 5killiset kuoltapaukset, joissa sairaus kesti/ oli ti

alle kuukauden2. ei-5ki11iset kuolemantapaukset

set
eman-
ed ossa

TULTASTulotakdytetkohti1. all

0 haastattelua ed
ssH olevat tuloettuna, mklvuos

0 00
?4.9
29 .9
3q.9
39 .9(t9.9
59 .9

2
3
4
5
6
7I
KII
Asuja
0.
1.
2.

20
25

00
00

99
99
99
99
99
99

50.
55.
40.
50.

00
00
00
00

50

NTOH

00

nnon (kiinteistii
kes5miikin omistusei ole kumpaakaanon omistusasunto

tai osakehuoneisto)
nIistHtai kesdmiikki

10.

on molemmat
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1I. MUUVARKulkuv5lineiden, auton ja moottori-tai purjeveneen omistus:0. ei ole kumpaakaan nHistS1. on auto tai vene2. on molemmat
SOSIAALINEN KANSSAKAYMINEN JA TUKI:
L2 K

K
0

I3. ASUMIYksin asuminenI. asuu yksin2. ei asu yksin

ONTAKontaktien intensiteetti. ei ole tiiviissE kanssak5ymisss5 mink5Sn
lSheisryhm5n kanssa (tiivis=vdhintd5n
viikoittainen yhteydenpito)

, on tiiviss6 kanssak6ymisessS yhden
. kahden
. kolmen. neljEn. viiden lHhesryhmdn kanssa

I
2
3
4
5

I4. HETUKI
Henkinen tukiI. ei saanut riitt5v6st2. sai riittSv5sti henk

i
].

I5.
st6 tukea

t6

I NTUK IInformatiivinen tuki.
Avun ja tuen tarve erHissi puolison
kuolemaan liittyvissd kdytdnniin
kysymyksissd (hautajaisjSrjestelyt,perunkirjoitus, el5kkeen hakeminen,
kuolinpesdn jakaminen yms.)1. ei saanut riittdvdsti apua(olisi tarvinnut v5hintSiinyhdessS asiassa enemmSn apua)2. sai riittdvlsti apua
TOTUKIInstrumentaalinen tai toiminnallinentuki (kaupassa kSynti, ruuanlaitto,astiainpesu, siivous, pyykinpesu,
korjaukset asunnossa, pihatyiit yms.)0. ei saanut apua missd5n kotityiiss51. sai apua yhdessd2. kahdassa3. kolmessa4. neljissS5. viidessH6. kuudessa eri kotityiissH

TERVEYDENTI LA:

I7. SAIRASairauksien haittaavuus1. on haittaava sainaus2. ei ole haittaavaa sairautta
18. OIREETPsyykkisten oireiden esiintyminen(p55ns5rky, ylirasittuneisuus, voimattomuustai v5symys, unettomuus)1. on v5hint5Sn yksi kysytyistA oireista2. ei ole yht5Hn kysyttyd oiretta
I9. TOIMKYKToimintakyvyn ongelmat (portaiden nouseminenja laskeutuminen, kevyiden kotitiiiden tekeminen,asioiminen kaupassa, pankissa, virastossa yms,)

1. on vaikeuksia v3hint55n yhdessS
toimintakyky5 mittaavassa asiassa2. ei ole vaikeuksia missiEn kolmessakysytyssH asiassa
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YHTEISiiLLISET SITEET :

20. PAIKSID
Paikkak untasid onnai suus
Nykyisessd asuinkunnassa asuttujen vuosien mHHrS:1. aIle 5 vuotta2. 5-L4 vuotta3. L5-24 vuotta(t. 25-34 vuotta5. vdhint55n 35 vuotta

21. TYOSSA
Ansi otyiissdkdyminen haastattel uhetkel 15I. ei ole2. on ansiotyiissH

LIITE 2

22. YHDAKTYhdistysakti ivisuOsallistuminen yh

23

usdistystenuksiin:

.)yhdistystoi.minta ja
n ulkopuolinenminta harrastuksena

yms. kokouksiin
a muihin tilaisu

ei osallistu koskaan
osallistuu muutaman kerran vuodessapani kertaa kuukaudessanoin kerran viikossa
useita kertoja viikossa

RRAKTnnastustoiminnan luonne
ei ole harnastuksia lainkaanon yksiliiharrastuksia,(kuntoilu, hyiityliikunta, lukeminenkdsityiit yms
on mainittutai muu kodi(yhteis- ) toi

SOSIOEKONOMISTEN RESURSSIEN MUUTOKSET:

24. JATKOULLeskeysaikainen jatkokoulutus
1. ei ole hankkinut2. on hankkinut jatko- tai uudelleenkoulutustapuolison kuoleman jSlkeen

JI
2
5
q
5

HA
Ha
1.
2.

5.

25 T
T
h

ULM
u1o

Utt
UT
ason muutos tattelua edeltisten tulojen

utkimu
Hneenprose
vastaa

sajanjaksona:
vuoden kulutusyksikkii-
nttiosuus puolison kuolemaa
vasta tulosta, Z

aas
kohta
edeltSneen vuodenI
2
3
q
5

50-89- 109- L49

IIe
0
0
10
50

a
5
9I
1

26. VARMUUT
Muutos asunja kesSmtikiverrattuna1. v5hemmSn2. yhtd pal
5. enemmdn

27

non (kiinteistii tai osakehuoneisto)
n onistuksessa. Avioliiton aikaan
omistuksia on haastatteluhetkellS:
ion

OMMUUT
Muutos kulkuvilineiden (auto, moopurjevene) omistuksessa. Omistuksavioliiton aikaan verrattuna:1. vdhemm6n2. vhtH paljon3. enemmSn

ttori- taiia on
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MUUTOKSET SOSIAALISISSA SUHTEISSA:

28 T
M
TI
2
3

P
M
TI
?
5

APMUUTuutos ystdvien ja tuttavien tapaamisessa,
apaa yhteisiS ystlvi5 ja tuttavia:
, harvemminyht6 usein

useammin kuin puolison elSessd
29 UOMUUTuutos puolison sukul

apaa edesmenneen puo
. harvemmin

aislis ten tapaamisessa,
sukua:on

yht5 usein
useammin kuin puolison elSessH

30. UUSYST
Uudet Ieskeysaikana solmitut yst5vyyssuhteet
L. ei ole saanut2. on saanut uusia yst5viS

3I UU
UuI.
2.

SAVIdet parisuhteetei ole uudessa avio- tai avoliitossaon uudessa avio- tai avoliitossa
MUUTOKSET YHTEISiiLLISISSA SITEISSA :

32. MUUTTOLeskeysaikainen muuttaminen1. on muuttanut2. ei oIe muuttanut asuntoa leskeysaikana
53 TYOSTA0n leskeysaikana j55nyt pois ansiotyiist51. Kvl152. Ei
54. TYOHON0n leskeysaikana mennyt ansiotyiihtin1. Ei2. KyI15
55. UUSYHDYhdistystoiminnan muutokset

0nko Iiittynyt johonkin yhdistykseen
leskeysaikana:I. ei o1e Iiittynyt mihinkH5n2. on liittynyt v6hintS5n yhteen

55. UUSHARR
Onko leskeysaikana hankittuja uusiaharrastuksia:1. ei ole uusia harrastuksia2. on v5hint55n yksi uusi harrastus

37 V
L
P
p
1
2

ANHARR
eskeysaikana pois jdHneet harrastuksetuolison kanssa yhteisten harrastusten
of.sJaamf'nen:on j55nyt pois yhteisiH harrastuksiaei oIe jdiinvt pois yhteisiS harrastuksia
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Liitetaulukko 1. Puolison kuolinsyy iin mukaan

PUOL I SON
KUOL I NSYY

-49

raustapaturmattbriaioneuvo-
I iikennetapa-

74.L2.7

6.29.5

PUOLISON IKi KUOLINVUONNA

0

0

r00

50-64

93 .6o.2

2.4
0.2

100.0

65-

SaiTvii
M-ootaiturIts
Muutai

98.50.2

o.40.32.51.Ima

kuoEi
sanoa
Yhteensd

emurhataoaturnainenvSkival tainen
lemaosaa/ha1ua 7.6

0.1
I00.0

5

0

0

Liitetaulukko 2 Leskeksi jiiSneiden henkiltjiden koulutusaste ilin
ja sukupuolen mukaan

KOU LUTUSASTE

KAIKKI:
PerusasteKeskiaste
Korkea - asteKoulutusasttuntematon 4

r00
6

100

Kaikki

4

100

LESKEN IKA HAASTATTELUVUONNA
- 59 40-49 50-59 60-69 70-

2

100YhteensE
NAISLESKET:

PerusasteKeskiaste
Korkea- asteKoulutusasttuntematon (+

100
6

100
4

100

e

e

67
2L

9

3

100

52
35
L2

3

100

54
321I

5

r00

47
37I5

1

100

42
37I9

2
100

4?
56
20

2

100

40
43
L7

0

100

69
22

5

69
23q

68
22

6

72
z0

2

72
20

2

74
L7

4

7l
2L

4

72
20

4

57
24

6

68
24

6

69
24

5

2

100YhteensE

PerusasteKeskiasteKorkea-asteKoulutusastetuntematon
Yhteens5

3

100
5

100

q

I00
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Liitetaulukko 3 Leskeksi j6Sneiden henkil6iden ammattiasema iiin
ja sukupuolen mukaan

AMMATTIASEMA AVIOLII- LESK
TON AIKAISEN PAAASIAL-
LISEN AMMATIN MUKAAN - 59

EN IKA HAASTATTELUVUONNA
40-q9 50-59 60-69 70-

7. ',/. 7. Z

KAIKKI:
15 2L 25 53
5532
6543

3125t69

Kaikki

Maatalousyrittejet 9

Muut yrittAjiit 2

Jo[tqjat. je..yIemm6ttoimihenkiliit 7

Alemmat toimihenkiliit 38
Ammattitai toisettyiintekijSt 26

Ammatti taidott omattyiinteki j6t 9

Muut, ei ammattia I
Tieto ammatista puuttuu 0

Yhteens5 100

26

5

4

L7

27 22 22 23 23

10 15 11

68L7
?L?

100 100 100
NAISLESKET:

15 ?t ?5
423

I
2t
I

I00

I()
L6

1

100

Maatal ousyri ttHjet
Muut yrittiijSt
,lotttq jat. j3..yIemmdt
tof.nLhenK]. J. ot

10 32 25

2 I ?

6 5 4 5 2 3

Alemmat toimihenkiliit 4l 35 27 17 10 19

Amrnattitai toisettyiinteki jIt
Amnratti tai dott omattviinteki jdt

I9 2T r8 18 L9 I9

11 1I
7

t
I00

L7
10
I

100
MIESLESKET:

L6
7

11
2L

2

100

9

26
I

100

11
I9
I

100

Muut, ei ammattia 11

Tieto amrnatista puuttuu 0

Yhteens6 100

MaatalousynittAjAt
Muut yrittdjHt
,lo[tgjat. jg..ylemm6t
tor.mrhenKf.lot

5
0

5

8

T?
L7

52

z4
6

I
15

42

38
6

27
6

13
27

5

7

7

Alemmat toimihenkiliit L6 T1

Ammattitaitoisettyiinteki jHt
Ammatti taidottomattviinteki jHt

55 46 3? 59

Muut, ei ammattia
Tieto ammatista puuttuu

0

0

2

4

0

4
100

5

0

2

r00

7

0

0

100

7

z
5

100

7

I
2

I00YhteensH 100
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Liiteta u lu k ko 4 Leskeksi jHdneiden henkiltjiden koulutusaste am-
mattiaseman mu kaan

LESKEN AMMATTIASEMA
AVIOLIITON AIKAISEN
PAAASIALLISEN AMMA- PeTTIN MUKAAN ast us-

e

KOU LUTUSASTE
Keski- Korkea- Koulu-aste aste tusastetunte -

maton/. /. /.

Yhteensd

./
Yrittiii5t:

Maatal ousyri ttAjiit
!ft,rut ylitf5i5t je
].tsena]'set ammatLn-harjoittajat

Palkansaaiat:
{ohtajat. jg..yIemmSt
toLml.nenK.Llot

73 2L 6 100

63 29 6 2 r00

Alemmat toimihenkiliit
L2
5Z

20
35

z5

14
L2

65
10

0

0

2

5

5

3

3

5

100
100

r00

100
100

Ammattitai toisettyiinteki jIt
Amma tti tai do ttornattyiinteki jdt
Muut, ei amnattia

7?

83
8t
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Liitetaulukko 5. Haastattelua edeltHneen vuoden klytettHvissd ole-
vat tu lot les ken su kupuolen ja i5n mu kaan,
markkaa vuodessa

HAASTATTELUA EDELTA-
NEEN VUODEN KAYTETTA-VISSi OLEVAT TULOT

LESKEN IKA HAASTATTELUVUONNA

39 40-49 50-59 60-69 70-./ ./ ./ ./ ./

KAIKKI:

Kaikki
/.Markkaa vuodessa

15 000 -
20 000 -
25 000 -
30 000 -
40 000 -
50 000 -
YhteensH

t4 999
L9 999
24 999
29 999
39 999
49 999

0

z
0

t
5

9

I
I
8

t4

2

4

7

l0
2?
23
32

I00

44 ,9

3

10
?L
?6
I9
I

15
100

I
tq
34
29
11

6

5

100

?

9

?r
22
I5
11

20
r00

KeskimSSrin,

85
100

1000 mk 76,9

74
100

7L,! 32,9 28,L 37 ,7

NAISLESKET:

L5 000 -
20 000 -
25 000 -
30 000 -
40 000 -
50 000 -
Yhteensd

L4 999
L9 999
?4 999
z9 999
39 999
49 999

0

2

0

2

4

9

0

1

2

2

8
L4
73

100

?

5

7

I(]

3

T2

I
L7
36
5I

2

11

22
22
14
10
19

100
85

100

1000 mk 75,3

2Z
24
30

100

23
27
L7
I

I()
100

8

4

3

100

KeskimEdnin, 69,L 43,5 30,8 ?6,5 56,3

MIESLESKET:

15 000 -
20 000 -
25 000 -
50 000 -
40 000 -
50 000 -
YhteensH

L4
L9
24
29
39
49

999
999
999
999
999
999

0

0

0

0

7

1I
82

r00

?

1

I
I
7

L2
76

100

?

I
5

1I
I8
I8
45

100

5

4

L2
20
26
t2
23

100

5

5

2.6

?3
20
t2
11

100

32,9

3

4

L6
t8
20
l5
26

100

Keskimd5rin, 1000 nk 79,5 79,9 55,0 41,4 43,0
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Liitetaulukko 6. Haastattelua edelt5neen vuoden kulutusyksikkti-
kohtaisten nettotulojen jakautuminen tulokvintii-
leihin 1) lesken sukupuolen ja i5n mukaan

TULOKVINTIILI I) LESKEN IKA HAASTATTELUVUONNA

- 59 40-49 50-59 60-59 70-

KAIKKI:

Kaikki

IIIIII
IV
V

(aIin) I5t2 t?.
8I3

28
39

20l4I42l
5I

I00

26
20
?.L
16
T7

r00

16
2a
2q

?o
20
?0
20
20( ylin )

19
27
27

20t2
YhteensE 100 100 100 100

NAISLESKET:

IIIIII
IV
V

15
Lq
19
2A
2q

L2
9

L4
26
39

2Lt4
14
22
29

29
222l
L4
rc

l8
30
?6
L7

9

2L
22
ZL
18
18

YhteensH 100 I00 I00
MIESLESKET:

I00 100 100

IIIIII
IV
V

t6 L?
8

11
33
36

t5
10I5

14
L2
22
23
29

100

L2
?0l7
z7
z4

I3
15
I8
25
29

L
2
3

5
7
5
7

L7
43

YhteensE 100 100 100 100 I00

1) Tulokvintiilit eli tuloviidennekset on muodostettu tutkimuksen
kaikkien perheiden haastattelua edeltlneen vuoden 1983 kulu-
tusyksi kkiikohtaisten kliytettdvissii olevien tulojen perusteella
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Liitetaulukko 7 Haastattelua edeltSneen vuoden kulutusyksikktiS
(OECD) kohti laskettu nettotulo lesken koulu-
tusasteen, ammattiaseman ja toiminnan mukaan,
kun v5estijn kulutusyksikktiS kohti laskettu kes-
kim6Sriiinen nettotulo = .l00

LESKEN:

KOULUTUSASTE

Perusaste
Keskiaste
Korkea-aste
AMHATTIASEMA

HAASTATTELUA EDELTANNEEN VUODEN KULUTUSYKSIKKiiA(oeenl K0HTr LASKETTU NETToTUL0, KUN viESTaiN vAS-
TAAVA TULO = 100

- 49 50-79 80-99 100-Il9 L20-L49 150 - YhteensS
7.7.ZZZ'17.

5472732823L48
9I8

I6
4

t1
45

It7
26

3
1

?2
24

5I
32

100
I00
100

100
100

YrittAjHt:Maanviljelij!it 7
Muut yrittiij5t I

Palkansaajat:Johtaiat ja
ylem. toimih. 0AIem. toimih. I
Ammattitaitoi -set tyiintek. 2
Ammattitaidot-tornat tyiintek. ZAmnatittonathenkiliit 4

TOIMINTA HAASTAT-TEtrIIHETKErT-
Tyiiss5 ZEl5kkeel15 5
Muusta syyst5pois tyiistd 15

19
23

6
71

I4
9

3
4

5

I
2

0I 100

I 6II
6

100
100

1t
53

4
?5

34

34

20

10
?0

I5
L7

5

II
II

3

I00
r00
r00

35

55

68

?L
?7 8

27
5

19
4

20

3q 28 11 7 5 100



498
LIITE 3

Liitetaulukko 8. Leskiperheiden k5ytettlvissS olevien tulojen
osuus puolison kuolemaa seuranneina vuosina
1981 ja 1983 kuolemaa edeltineen vuoden 1979
tuloista. Osuudet on laskettu vuoden 1983 ra-
ha n a rvossa

K AYTETTAVI SSA
OLEVIEN TULOJEN
OSUUS PUOLISON
KUOLEMAA EDELTA-
NEEN VUODEN
TULOISTA

NAI SL ESKET MI ESL ESKET KAIKK I

4
IOt8
26
15

9
5

6
IO
24
23
13

8
5

29
39
49
59
69
79
89
99

5
4
5
6
7
8
9

I 981

2

I 985

2

1 981 I 985

2
5
6

10

I 98I I 985

2
4
9

L6
?3
L5
I1

6

2
5
9

22
22t4
10

5

2
2
5

13
18
20
18

7

13
?2
18I

4
2
2
1
1
3

5
2
1tI
3

q
4
2
2I
5

5
2
2
0I
3

5II
1
0
5

I00 -r10 -t20 -
130 -
L40 -
150 -

109tr9
t29
I39
L49

q
5
2
1I(t

I00YhteensS
KeskimSSrin,prosenttia

I00 r00 100

69 72 80 82

100 100

7l 74
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Liitetaulukko 9 Tulotason muutos tutkimusajanjaksona 1) lesken
sukupuolen ja i5n mukaan

?
4
2

I
2
8

3
5
5

4
5
7

5
3I

HAASTATTEL
NEEN VUODE
YKS IKKiiKOH
NETTOTULOJ
PUOLISON K
EDE LTiiNEEN
VASTAAVAST

50
70

UANK
TAI
EN
UOL

VUAT

49
69
89

EDEL
ULUT
STEN
OSUU
EMAA
ODEN
ULOS

Ti-
US-

LESKEN IKA HAASTATTELUVUONNA

39
S

TA

40-49 50-59 60-69

KAIKKI LESKET:

70- Kaikki

I
?
3
8 I I

90 110 t9 20 ?6 25 ?O 23

Yhteensd

KeskimSSrin

111
150
150

L29
L49

20 ?5 L7 20 29 23?? 15 15 L4 19 L724 26 t6 L7 2L 19

100

L3I

?
4
3

I
2
9

3
6
6

4
5
8

I
3
7

z
3
9

50
70

I00 100 100

137 117 t20
NAISLESKET:

100

r26

100

L23

1

49
69
89 I t

90 - II0 L7 2L 27 28 23 25

111
150
150

L29
L49

2? ?6 L7 ?0 53 252? 15 15 L2 L6 t525 27 L4 15 L6 L6

YhteensS

KeskimdHrin

100

135

I00

L?I

100

t20

100 I00 r00

I59 I15 I 17
MI ESLESKET :

2
3
9

I
2
6

4
4
9

?
4
7

4
4
0

4
5I50

70
49
69
89 I t

90 II(] 25 t7 20 I5 9 L4

111 - L29130 - L49r50
10 ?q 19 20 L6 182q 20 15 24 ?8 2q24 2t 23 24 58 30

YhteensE

KeskimdHrin

100

L24

100

L25

100

L25

r00

L32

I00

141

100

154

Haastattelua edelt5neen vuoden 1983 kulutusyksikktikohtaisten
klvtettHvissii olevien tuloien osuus puolison kuolemaa edeltH-
ne6n. vuo{9a 1979 vastaaVista tuloista. Tuloja on tarkasteltu
vuoden 1983 rahanarvossa.

't)
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Liitetaulukko 10. Tulotason muutos 1) elSmHnvaiheen, perheen
koon, lesken toiminnan, puolisoiden tulosuhtei-
den ja lesken ammattiaseman mukaan

HAASTATTELUA EDELTiNEEN VUODEN KULUTUSYKSIKKiJi
KOHTI LASKETUN NETTOTULON OSUUS PUOLISON KUOLEMAA
EDELTANEEN VUODEN VASTAAVASTA TULOSTA

-49 150- Yhteens550-
69

70-
89

90-rt0 1r 1-
L29

150-
L49

/.
ELAMANVAIHE I

Laajeneva perhe IStabiili perhe 2Supistuva perhe 3Tyhj5 pes5 I
HENKI L IiITA
PERHEESSI-HAAS-
TTTTEHIFTI'ET-:_
TENEEtrF-VIII'NTA

1I
L2
L2
15

L2t2
8t5

3
4
3
3

4
6
5
6

5
5
2

z
3
3I

?6
25
2L
2q

15
20
t7
24

24
L9
I8
10

25
23

14

I00
100
r00
r00

r00
100
100
100

100
100

100

I00
I00
I00

?3
2L
25
I8

23
L6
19
L7

Yksi
Kaksi
KolmeNeIjli +

LESKEN TOIMINTA
FFASTATTEHIHET=KETC-
Tyiiss6 3Elikkeell5 2
Muusta syyst5pois tyiist5 7

24I8
262l

L6
18
19t6

18
24
23
33

q
3

t2

9
L2

18

?L
?5

15

23l8
18

5I
t7
L6

LESKEKESI JAANEEN
TIIIU'EtrTSIIITTTZ'
PIII'ET5I'TI'EtrTTEEN -ffi
PIII'ET5I'trTIII'TEEFT
EDETTEIEEtri-TI'UtrIA

-40(10 - 6060-
AMMATTIASEMA:

YrittdjHt:
Maanvi ljeli jiit
Muut yrittijiit

Palkansaajat:Johtajat jaylem. toimih.Alem. toimih.Ammattitaitoi -

15
L2I

24
?5
18

I4
I5
23

Lq
L6
36

7
5

?
2

5
2
2

9I8

I()

5
9

5
5

5

?
(t

5
5

I()
?t

13
T7 20

19
L4

100
100

29
I6

2l

set tyiintek.Annattitaidottomat tyiintek
Ammatittonat
henki liit

II
I
I
1

I5
L2

9

?4
5I
23

26

50

?0
I9
24

30

27

I5
L4

L6

L7

l8

?8II
20

L2

11

r00
r00
100

r00
100

1) Haastattelua edeltineen vuoden 1983 kulutus
kdytett5vissH olevien tulojen osuus
neen vuoden 1979 vastaavista tuloi
vuoden .l983 rahanarvossa.

yksikktikohtaisten
kuolemaa edeltS-Puol

sta.
tson
Tuloja on tarkasteltu
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Liitetaulukko 11 Leskeksi jdHneiden henkil6iden asunnon hallin-
tasuhde haastatteluvuoden i5n ja ammattiaseman
mu kaan

LESKEN: ASUNNON HALLINTASUHDE
0mistus-asunto Vuok

asun
rt o

Luon- Muutoisetu- asumitai. svv- muototr.nk1-
asunto'/ '/

YhteensEs-

IKi HAASTATTELU.
VUONNA

AIle 45
45-49
50-54
55-59
60 - 6(t
55-69
70-74
75-
Kaikki

73
83
78
81
75
74
65
60
7L

2L
L4
L4
L4
t6
10
t6
2l
16

3
2

4

4

5

7

13
9

7

3

I
4

I
4

I
5

10
6

100
r00
100
100
100
100
r00
100
100

AMMATTIASEMA AVIOL I ITON
AIKAISEN PA;iASIALLISEN
AMMATIN MUKAAN

Yrittii jHt:
Maatalousyrittajet
lylyut y':itf5j:it ja]'tSenaLset ammatLn-harjoi ttajat

Palkansaajat:
,lotltqjat. j g..ylemnHt
tof-mf.henK l.I ot

65

85

7 20 100

7 I 7 100

Alemmat toimihenkiliit
84
80

73

67
7L

10
15

20

27
24

I
2

3

2

I

5

5

4

4

4

100
r00

100

100
100

Ammatti tai toisettyiinteki j6t
Ammatti taidottomattviinteki j5t
Muut, ei ammattia
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Liitetaulukko 12. Asuntojen varustetaso puolison kuolemaa edeltS-
neen5 vuonna ja kolmen vuoden kuluttua puoli-
son kuolemasta lesken sukupuolen mukaan

ASUNNOSSA ON: ASUNNON
VARUSTEET
PUO L I SON
KUOLEMAA
EDELTJiNEENA
VUONNA

ASUNNON
VARUSTEET
KOLMEN
VUODEN
KUL UTTUA
PUOL I SON
KUOLEMAST

909l
80
86
7L
52
19

A

Viemiri
KyImS vesi.
Lammr.n ves]'
tJCKvlovhuone t. suihku
A-suhtok ohtai nen
sauna
Uuni 15mmi tteinenasunto

ViemHri
KylmH vesi.
Lammf.n vesl
tllcKvlovhuone t. suihku
A-suhtokohtainen
sauna
Uuni lSmmitteinenasunto

87
87
74
79
62

88
88
75
82
66
64
23

NAISLESKET:

MIESLESKET:

9?
92
83
86
73

6L
25

58
t7
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Liitetaulukko l3 Kodinkoneet ja laitteet puolison kuolemaa edeltd-
neend vuonna ja kolmen vuoden kuluttua puoli-
son kuolemasta lesken sukupuolen mukaan

KESTOKUL UTUS -
HYiJDYKE:

PUOLISON KOLMENKUOLEMAA VUODENEDELTANEENA KULUTTUAVUONNA KUOLEMASTA

Mustavalkoinen TVVSnitelevisio
S tereo Iai tteistoPiilvnimuri
Pesi:koneAstianpesukone
JSSkaaboiPakastihKotikvlmiiiKuiva-uslinko tai
k uivauskaappi
Puhe lin

/.

9
8
0I
6
4
5
5
6

9
38

NAISLESKET:

MIESLESKET:

I
09

366t
L6
90
74

6
97
60

7

53
62
23
90
75t2
94
57

7

I
91

Mustavalkoinen TV 56Viritelevisio 40Stereolaitteisto 16Piilynimuri 90Pesqkone 78Astianpesukone 9Jti5kaabpi 96Pakastih 53Kotikylmiii 7Kuivauslinko taikuivauskaappi IPuhelin A7
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Liitetaulukko 14 Perheiden osuus, joilla oli omistuksessa tai kdy-
tettivissd seuraavia kulkuvdlineitH puolison
kuolemaa edeltlneenl vuonna ja kolmen vuoden
kuluttua kuolemantapauksesta lesken sukupuolen
mu kaan

KULKUViL I NE PUOLISON KOLMEN

ItsPIFXftE.*^ [UPBlluaV_UONNA KUOLEMAST A

AutoMoo-ttori - tai
oun'IeveneMoottoripviird
Mopedi
Asuntovaunu

43 27
4I
5
0

NAISLESKET:

MIESLESKET:

6I
7I

7
2
4I

AutoMoottoni- tai
our ieveneMoottoripviirS
Mopedi
Asi.rntovaunu

49 (t9

1

8
2
5
1

I

Liitetaulukko '15 Auton omistus lesken sukupuolen ja haastattelu-
vuoden ilin mukaan avioliiton aikana ja noin kol-
men vuoden kuluttua puolison kuolemasta

LESKEN
HAASTA
VUONNA

rtEiu- 55iIE['6'-iAtUF6'FIr?EYYit,"i
PUOLISON KOLMEN

EHPlFXfit.*i IUPEF$,^VT]ONNA KUOLEMASTA

-49
50- 6465-

6
3I

5
6
5

I
7
5

73
56
27

77
6A
36

NAI SLESKET :

MIESLESKET:

50-
65-

.tg
64

8
6
3



505
LIITE 3

Liitetaulukko 16 Yksinlisyyden kokeminen lesken i5n ja yksin
asumisen mu kaan

YKS I NAI SYYDEN
KOKEMINEN:

ALLE 65-VUOTIAAT
Yksin Perheenasuvat kanssaasuvat./ .,

62 67

65 VUOTTA TIYTTANEET
Yksin Perheenasuvat kanssaasuvat./ .,

53 72Ei lainkaan
Melko yksi-
naf,.nen
Hyyin yksi-
nal.nen
Ei osaa sanoa
YhteensH

29 27 38 24

8

1

100

4

?

100

I
1

100

3

1

100

Liitetaulukko 17 Yksinlisyyden kokeminen lesken i5n ja tervey-
dentilan mu kaan

YKS I NAI SYYDEN
KOKEMINEN: EI qLE TY6:TAI ToIMINTA- 0N TYii-TAI ToIMINTAKYKYA

fXiI0nil0AilttYlF,Y[ffii- fil'li+[t^Y[[i;Efti;XiHX0'KAISTA SAIRAUTTA

Ei lainkaan
Melko yksinSinen
Hyvin yksindinen
Ei osaa sanoa
YhteensS

-49

75
2q

2

1

100

50- 64

72
22

5

l
r00

Lesken ik6
65- -49
/. /.

62 5q
31 37
66
l3

100 100

50-64

59
32

8
I

100

65-

55
35

7

1

100
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Liitetaulukko 18. Niiden leskien osuus, jotka saivat apua siivouk-
sessa, lesken sukupuolen, i5n ja avun antajan
mu kaan

SIIVOUSAVUN ANTAJANA:

Lapset Muutsuku-laiset
Kodin- Uusihoitaja/ avio-/kotia- avopuo-vustaja Iiso., ./

Ystiv5t,/ Muuttuttavat henki-liit

0

0

1

2

5

0

2

0

0

I

0

0

L

3

5

NAISLESKET:

alle 40 v.
40 - 49 v.
5O - 64 v.
65-74v.
75 - v,
.U.!ES,!E!(EI.
aLle 40 v.
4O - 49 v.
50 - 64 v.
65 - 74 v.
75 - v.

2

t1
t0
I

t1

0

I
2

10
18

9

I
I
0

0

2

L7
L6
L6
2L

5

5

I
8
7

0

3

6

L4
23

58
28
11

9

5

0

t
4

2

I

3

5
q

6

9

Liitetaulukko 19. Haittaavan pitkSaikaissairauden ilmoittaneiden
osuus henkiltin idn mukaan. Lesket ja viiesttj
vuoden 1986 elinolotutkimuksen mukaan

SUKUPUOL I HAITTAAVAN PITKAAIKAISSAIRAUDEN ILMOITTANEIDEN
OSUUS IAN MUKAAN

Miehet
Naiset
YhteensE

25-44-vuotiaat 45-64-vuotiaat 65-vugtta.tSvttineet
LVLVLV
'/.zzzilz

12 15 50 47 65 66

L4 19 5? 48 67 65

L4 L7 51 47 67 65

L= les ket
V= vdest6, lShde: Sauli ym. 1989, 82 ja Lahelma 1991,44.
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Liitetaulukko 20. Haittaavan pitk6aikaissairauden ilmoittaneiden
leskien osuus sukupuolen ja haastatteluvuoden
i5n mukaan seki kliinisessd tutkimuksessa hait-
taavista sairauksista k5rsivien osuus viiesttissl
sukupuolen ja iiin mukaan

IKA ]. ) MI EHET NAI sET

L v
/.

7t?
15
3?
59
54
68
677l
80
37
38

L

I
L2
18
31
37
506l
67
68
66
58
34

v

6
13
18
2q
43
53
63
65
7L
83
40
58

(7
2

??
25
38
55
57
63
63
69

)

KaikkiIkEvakioi tu 57
31

L = les ketV = r45e9tti, lShde: Aromaa ym. 1989, 706.
VakiovHestcind on vuod6n 1980 viesttilaskennan v5est6( ) = havaintoja on 14

Liitetaulukko 21 Haittaavan pitkSaikaissairauden ilmoittaneiden
leskien osuus lesken sukupuolen ja ammattiase-
man mu kaan

SUKUPUOL I LESKEN AMMATTIASEMA

Maata- Muut Johta- Alem-lovg... ynit: jet je. r-natyn+tte- tdj5t ylemmSt toini-Jat toimi- henki-henki- ]iitl iit

Ammat-titai -toisettviin-taki -jat

Ammat- Muut,titai- anma:dotto- titto-mat mattviin-taki iat

Naislesket
Mieslesket
Kaikki

65
70
66

./

62
54
59

34
3I
53

q0

45
40

52
52
52

54
66
56

/.

66
(67 )

66

( ) = havaintoja on 5
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Liitetaulukko 22. Alle 65-vuotiaiden naisleskien terveydentila i5n
ja ansiotyiissiiolon mukaan

LESKEN OMAN
I LMOITUKSEN
MUKAAN:

ALLE 50-VUOTIAAT 50-54:VUOTIAATNAISLESKET NAISLESKET
Ansio- Kotona 1) Ansio:tt6aae tviiss5

Ei. ole. pitkdaikais-
sar.rauksf.a
0n ei-haittaavia pit-
kEai kai ssa i rauksia
0n haittaavia pitkd-
aikaissai rauksia
YhteensS

80

3

L7
100

66

10

24
100

54

11

55
100

Kotona I )

38

5

57
100

1) Muusta syysta kuin omael5kkeellSolon takia ansiotytistd Poissa
olevat naiset.

Liitetaulukko 23. Haittaavan pitkliaikaissairauden ilmoittaneiden
naisleskien osuus lesken i5n ja Puolison sairau-
den keston mukaan

PUOLISON SAIRAUDEN HAITIAAVAN-PIIKTAIKAISSAIRAUDEN.KESTO'-'. ILEOITTANEIDEN NAISLESKIEN OSUUS
LESKEN IAN MUKAAN:

-49

18

65-

67ikillinen sairaus-kohtaus tai nuu kuo-linsyy kuin sairaus
A1le kaksi vuotta
Kahdesta vuodestaviiteen vuotta
Yli viisi vuotta

50-64

44

Kaikki

48

24 56

26
22

59
50

69
7L

60 54

63
65
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Liitetaulukko 24. Muuttoa harkinneiden leskien osuudet ja syyt
muuttoaikeisiin 1) lesken sukupuolen ja i5n mu-
kaa n

LESKEN IKA HAASTATTELUVUONNA

M Kaikki
Asunnon muuttamis-ta harkinneidenleskien osuus

N M
/.

-6450

NM

49 65-
N

?t 3? 2L 19 t5 I0 17

Mistd syystAhaluaisi muuttaa
asuntoa:
- tenveydellisetsyyt, avuttomuuspalvelujan puute- muutto pienem-

p55n asuntoon- muutto parem-
paan asuntoon
asunnon hoitoliian raskastal oudel lisetsyyt, asunto
myyty ym.ymparistiin
takiatyiihiin liitty-vdt syyt, pois
tyiisuhdeasunn,
tunnesyyt- oman asunnonhankinta- suuneitman asun-
non hankinta- ihmissuhtei-
den takia- muut syyt- eL osaa sanoa

2

19

L4

6

2

I8
20

7

2t
I5
11

9

z7

20

2

t5
1I
23

22

L9

5

L?

18

l0
L6

I8
L4

L24t47 5 7

7

5

9

7

2
5

4

5

2

1

96577

L2I
5

I2
2

1
5

8
7 18

5

3

3
5I

100

5

2

6t5

I
I

11

5

I9

I1

100

3

I
9t2

YhteensH 100 100 r00 100

1) Muuttoaikeiden syyn mukaiset jakaumat on laskettu muuttoa
aikovien osalta .

10
0

r00

5
9
0
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Liitetaulukko 25. Avioliiton aikaisen tytistS poissaolon syyt lesken
sukupuolen ja haastatteluvuoden i5n mukaan

Syy tviistdporssaoJ.oon
Avioliiton aikaisten tyiistdpoissaolovuosien jakaumat
syyn mukaan

65--49
Lesken ikd

50-59 60-64./ ./
Kaikki

Naislesket:
Lasten- ja kodin-hoitoSairaus, tytikyvvt-tiimvvsEl5kkeeIl5olo muunsvvn takiaEi- ollut taloudel-lista oakkoa ansio-
!yiigsHkdymiseen
I yottomyys
0biskeluJbkin muu svv
Yhteensd
Mieslesket:
Sairaus, tyiikyvyt-tiimvvsEl5kkeeIl5olo muunsvvn takia
Ai-evelvo l lisuus
Ivsttii0vvsUD:. SKE I ULasten- ia kodin-hoitoJokin muu syy
YhteensH

84
6

0

54
?3

6

100 100 100 100

7L
I5

?

38
L7
32

51
L7
19

,z!29Z'r9g9o

2l
0I

?4
42

0
4

00

(
(
(
(
(
(
(

I

)
)
)
)
)
)
)

r00

?9
q7
t6

4
2

0
2

100

67
L2t?

7
0

0
?

100

63
5
0

L6
13

0
5

100

22
56
18

zI
0I

I00

( )= havaintoja on 24
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Liitetaulukko 26. Muutokset tytissSklymisessli tutkimusvuosina
1979-1983 lesken sukupuolen ja i5n mukaan

TYiiSSAKiYMI NEN
TUTK IMUSVUOS I NA
1979-1983

LESKEN IKA HAASTATTELUVUONNA

q0-44 45-49 50-54 55-59 60-64

ZZZ'IZ

85 76 70 45 25

65430
32746
3 s 7 It L7

L442053

4A81619
100 100 100 100 100

65-

5

0

0

11

83

1

100

Kaikki

?6

1

5

II
52

7

r00

63

0

2

15

?0

0

I00

7

0

0

15

78

0

100

28

0

I
15

56

0

100

NAI SLESKET :

TviissEol leita
Tyiihtin. ..menneLta
T51tist5. pois
Jaanel ta
E lSkkee I 1ejEHneitE
ElSkkeel l5oI lei ta
[u-us!g syyst5tygsta pols
oL ler ta
YhteensH
MIESLESKET:

TviissHol leita
Tyiihiin. ..menner ta
Tyiistii. pois
Jaanet ta
Eldkkeel lejSSneitli
EIHkkeel l5
o I leita
llulJste syystEtygsla por.s
olleata

Yhteensd

-39

67

t5

6

t
z

11
r00

97

0

2

0

0

I
100

89

0

8

I
2

0

I00

98

0

I
I
0

0

100

87

1

?

4

q

2

I00

35

0

100

0

5

36

26
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Liitetaulukko 27 Tutkimusvuosina ,l979-1983 koko ajan tytjssd ol-
leiden, ansiotyi5hijn menneiden ja tytistH poissa
olleiden 1) naisten vertailua erliden taustateki-
jtiiden suhteen

Tgtkimusyuo- Tvtkimusvuo-sina ansio- sina tYiihiin
tyOsse olleet menneet nalset
na.:.set

Tutkimusvuo-sina tyiig!5oo1ssa olleethaiset I)
LESKEN I
HAASTATTAIle 5535-3940-4445-4950-5455-5960-6465-

Ki
ELUVUONNA:

5
5
9t4

?5
20
15I
00

r2
L4
11r4
19
2L

3
6

00

56
2S
16

2
5
2
51l

27
44

6

YhteensH
KOULUTUSASTE:Perusaste
Keski - asteKorkea-aste
YhteensA
TERVEYDENTI LA :Ei sairautta
0n. ei-haittaava
sat raus0n haittaava sairaus
YhteensS
TYiiSSIOLON OSUUS
AVIOLIITON KESTOSTA:Ei tyiissS aviolii-ton alkanaTviiss5 alle kolmas-
o-san kestostaTv6ss5 vdhint55n-kol-masosan, mutta allekaksi k6lmasosaakestostaTviissd v5hintSSnkEksi kolmasosaakestosta
YhteensA
PUOLISON KUOLEMAA

FEEhIA$Ef 
**VYft ?8I,.',I (alin)IIIIIIVV (ylin)

I I r00

6
3
II
8

7
1

9
7
4

r00

50
93t

100

r00

66

100

48

5
I
3 4

5
7

100 100

0

I
(t6

t4
54
20

L7

75

100

16
2q

r00

t3
15

100

1 2II
5
5

7
5
7
7
4

52
22
13

5
8

I
2
4

2
2
3

Yhteensd 100 r00 100

HAASTATTELUA EDEL-
TINEEN VUODEN TULO-
TASO. KVINTIILI:' --I (ilin) L?TT 11Iil L6-M8-V (yrin) 35

2lI5
16
30
18

q
1
1

I
10

I
9
6I
6

YhteensS 100 t00 0

t' jxttSt:;ilt':?i3l{6;*3"IEil[SgilYuosina pois orreet naiset'
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Liitetaulukko 28 AnsiotytissHkiiyminen tutkimusajankohtana lesken
sukupuolen ja elSm5nvaiheen mukaan

TYIiSSAKAYMINEN
TUTK I MUSAJAN-
KOHTANA:

ELAMANVAIHE:
Sta- Supis-biili tuvaperhe perhe

70
I5

55
2A

77

22

9

r00

54
37

Laaje-
nevaperhe

65

TvhjHpesa

L2
83

5

100

Uusiavio- /avo-liitto

49
4t

Muut

NAISLESKET:

Tyiissfi
El6kkeel lii

YhteensH
MIESLESKET:

TyiissH
Eliikkeel l5
Mur;sta Syygtapor.s tyosta
YhteensE

3

19
74

Mugstq Syygtepols tyosta 15
100

L7

I00
32

r00

(94)
( -)

l0
100

7

I00

50
48 92

7

( 6)
(100)

I
100

II
88

I
100

2

100 100
L

( ) = havaintoja on 18

17 433895V
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Liitetaulukko 29. Tutkimusajankohtana kotona, ei elSkkeellS olevi-
en naisleskien syyt ansiotytist5 poissaoloon 1)

lesken i5n mukaan

syy ryiisrA PQTSSA: rurKrMusAJAU[gE+0+fl,[gi$tBsrf;l_
PbPP+;[ccfirAIi5hHn, Ehf;bfiEFhhfi

-49
./

52

50-59

22

Kaikki

22

50- 64

ILasten- ja kodinhoito
Ei oIlut taloudellistapakkoa kdyd5 tyiissd
Elike
Tyiittiimyys
Sairaus, tyiikyvyttiimYYs
Luooui maatilan pitSmisesti
Iai-muuiti viitvbtoiminnasta
Ammatin rasittavuus iamuut ammatin piirteet
0piskelu
Muut syyt
Ei osaa sanoa

YhteensE

) Ansioty6stl poissaolon syy Perustuu haastattelua edeltSneen
vuoden poissaoloon. Tutkimusajankohtana kotona (ei eldk-
keellS) olevista naisista 92 prosenttia oli pois tytistl myiis
haastattelua edeltlneene vuonna.

4

2

I5
10

23
L7
18
1t

L7
2A

I9
t6

19
18
t7
I5

3

4

I
5

0

5

4

0

z
I

2

4

0

3

0

5

5

5

3

0

r00100I00100
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Liitetaulukko 30 Tutkimusajankohtana kotona, ei el5kkeellS olevi-
en naisleskien syyt ansioty6stl poissaoloon 1)
eliimdnvaiheen mu kaan

SYY
010
EDE

0
L

TYI,STA POISSAN HAASTATTELUTINEENI VUONN
A
A Laaper

jneva
he

ELAMANVAI HE

Stabiili Supistuvaperhe perhe., ./

41 55

Tvhjpesa a

Lasten- ja kodinhoito
Ei oIlut taloudellistapakkoa k5yd5 tyiiss5
EIHke
Tyiittiimyys
Sairaus, tyiikyvytttimyys
Luopui maatilan pit5misestltai muusta yritystoiminnasta
Ammatin nasittavuus iamuut ammatin piirteet
0piskelu
Muut syyt
Ei osaa sanoa

./

(55) 6

4)
6)
8)
7)

0)

4)
6)
0)
0)

2

23
t5

7

5

6

36
?3
I5
L2

24
t8

3

4

2

2

1

5

I
0

0

I

3

0

0

5

0

YhteensA (100) 100 100 100

Ansioty6stH poissaolon syy perustuu haastattelua edeltdneen
vuoden poissaoloon. Tutkimusajankohtana kotona, ei elSk-
keellS olevista naisista 92 prosenttia oli pois tytistii mytis
haastattelua edelt5neene vuonna.

( ) = havaintoja on 18
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Liitetaulukko 31 . Tytihtin aikovien naisten 'l) ia niiden naisten,
joilla ei ollut aikomusta mennH ansiotyijhtin, ver-
tailu erliden taustatekijtiiden mukaan

TYi,STA POISSA OLEVAT NAISET 1)

LESKEN IKA
HAASTATTE L UVUONNA :

Aikoityiihiin

r00

100

53
7

30
100

100

Ei aikonuttyiihiin

100

100

38

A1le 3535-3940-4445-4950-5455-5960-5465-

18
6I

2L
53

4
9
0

2
?
2
4

15
34
34

6

PerusasteKeski-aste
Korkea- aste
YhteensS
TERVEYDENTI LA:
Ei sairautta
0n. ei-haittaava
sa f. raus0n haittaava sairaus
YhteensE
TYiiSSiOLON OSUUS
AVIOLIITON KESTOSTA:

Ei tv6ss5 aviolii-ton af.kanaTviiss5 alle kolmas-
o-san kestostaTviiss5 vHhintdHn koI-
m-asosan, mutta allekaksi k6lnasosaakestostaTviiss6 vEhintSSnk-aksi kolmasosaakestosta
YhteensH

YhteensH
KOULUTUSASTE:

(afin)

60
29
11

8
9
5

7
1

l4
11

32
t5

15
60

100
HAASTATTELUA EDEL-
TINEEN VUODEN TULO-
TASO, KVINTIILI 2)

III
V
v

55
72t2l

L6

59
2q
L4

9
L4

IIII

6
56

r00

23
30

100

100
(y1in )

YhteensA

t) Tyiiikiiiset. haastattelgtretlsellS glpioty(i;t5 Poissa olevat
nal,set, Jotka eLvat olJ,e6t omaeraKKeerJ.a.

2) [:li[v:l**]tl'3li f;s]er:i{:tl3k!3h18"ts::dffi}31*",6HtkiUi[:",,
tu;ria;iiikE[biit5i5ten-k5ytettEvissd olevien tuloien perusteer-
la.
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Liiteta u lu kko 32 Yhdistysten jHsenyydet, leskeysaikana yhdis-
tyksiin liittyminen ja yhdistystoimintaan osallis-
tuminen lesken sukupuolen ja i5n mukaan

YHDISTYKSIIN KUULUMINEN,NIIHIN LIITTYMINEN JA
KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN

LESKEN IKi HAASTATTELUVUONNA
39 40-49 50-59 60-69 70-
/. /. /. /. /.

Kaikki

KAIKKI:
Osallistuu tiLaisuViikoittainPani kertaa kuuk

Muutaman kerranEi koskaanEi osaa sanoa

uksiin:
11l0
23
56

0

59
28
13

L6

I5
18
18
48

1

5I
33
T6

13

l4I8l8
49I

55
32
15

I5

18I52t
46

0

18
16t6
50

0

?5t9
L2
43I

26
L5
15
45

0

23
L7I4
46

0

aude
vuod

ssa
essa

Jf qgnyyf sf en.. LukumddrEyng+sryKsJ:ssa:
Er. vhtaanYksiKaksi tai useampia

54 4727 2819 25
55
30
L7

51
29
20

Niiden leskien osuus,
iotka. gvat. liittyneet
Johpnf r.n yhf!ls*ykseenleskeksL Jaatyaan L7 2q 15

28
18
11q3

0

t8

24
18
13
45

0

52
2A
20

I9

NAISLESKET:

Osallistuu tilaisuuksiin :Viikoittain 8Pari kertaa kuukaudessa 12
Muutaman kerran vuodessa 23Ei koskaan 57Ei osaa sanoa 0

19
L7I5
49

0

55
27I8

18

15
9

25
53

0

5I
27
22

26
?0I1
43I

49
26
25

25

2?I6
L7
45

0

4l
55
24

18

Jdsenyyksien lukurn5SrEvhdistlksisse:Er- vhtaanYksiKaksi tai useampia
50
?7
13

55
30
L7

Niiden leskien osuus.iotka ovat liittvneetjohpnkin yhdis_tykseenleskeksi j55tv55n 16
MIESLESKET:

Osallistuu tilaisuuksiin :Viikoittain 2LPari kertaa kuukaudessa 2
Muutaman kerran vuodessa 26Ei koskaan 49Ei osaa sanoa 2

I4

L7
LZ
L9
52

0

5Z
50
18

l7

I8I3
20
49

0

Jdqgnyy[sf en.. I uk um55rHyhg+styrs=J:ssa:
Ef. vhtaanYksiKaksi tai useampia

Niiden leskien osuus,iotka. gvat. Iiittyneet
Johonkr.n yhqr.stykseen
Iesl(aksr, Jaatyaan

59
50t1

40
58
22

48
32
2g

t8 16 8 l6



518
LIITE 3

Liitetaulukko33. Yhdistyksiin kuuluvien henkilijiden osuus
distystoiminnan tarkoituksen ja henkiltjn
mu kaan

yh-
i5n

YHDI STYKSEN
TARKOITTJS:

LESKEN IKA HAASTATTELUVUONNA

39 40-49 50-59 60-69 70-
zzz'/.7.

L6 19 ?3 30 20

Kaikki

Aatteelliset i5riestiitja yhdistykset 24
L7

7

6

4

4

z
L

4

ElHke lSisyhdistykset
Ammattiyhdistykset
Uskonnol Iiset yhdistykset
Urhei luiHrjestiit
Poliittiset yhdistykset
Har rastusyh te i sti t
Asukasyhdistykset
Muut yhdistykset

0

I6
5

6

3

?

5

5

I
I8

3

8
6

4

I
7

7

11
4

5

4

5

I
4

2L
7

6

5

3

I
I
4

23
3

7

I
4

1

t
3
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Liitetaulukko 34. Yhdistysaktiivisuus, yhdistysten jisenyydet ja
yhdistyksiin liittyminen leskeysaikana so-
sioekonomisten tekij6iden mukaan

S0SI0EK0N0MI- Niiden henkiltiiden Viihintddn Leskeysaikana
NEN MITTARI: osuus, iotka kHvvdt yhteen yhdis- johonkin yhdis-

vhdistypten. kokouk- lvkgeen- kuu- ty(qeen liittv-s:.ssa vahlntaan muu- Iuvlen osuus nelden osuus
taman kerran vuodessa

z '/. '/.
KOUL UTUSASTE

Perusaste 50 46 L7Keskiaste 62 55 2LKorkea-aste 73 69 ?5

AMMATTIASEMA
YrittHjSt:

Maatal ousvri tte ietMuut vrittlijdt - 59
52

Palkansaajat:
ja ylen;
henk r.J' o t 76

59

Johtejat.mat to1nf.
Alemmattoimihenk
Ammatti tatviinteki iAirmatti ti
fiffitj"Xlj

itititoatidoet

7L
50
45

?0
z?
I9

L7
18

51
60

set
ttomat

ammattia

HAASTATTELUA EDELTA-
NEEN VUODEN NETTO-
TULOTASO, KVINTIILI I)

(alin)

( ylin )

t
.1,

I5
?L
19
?2t6

38
4q
54
56
54

45
465I

47
55
59
52
56

IIIIII
IV
v

4L
39

I6
15

l) lokikksvk
Tu
katula

yinti i Ir.en oersikkbko
it eli tuloviidennekset on muodostettu tutkimuksenheiden haastattelua edelt5neen vuoden 1983 kulu-htaisten kdytett5viss6 oLevien tulojen penusteel-
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Liiteta u lu kko 35 Harrastusten lukumidrS, uusien harrastusten
l6ytyminen ja edesmenneen puolison kanssa yh-
teisten harrastusten pois jS5minen lesken idn ja
su kupuolen mu kaan

HARRASTUSTOI MI NTA LESKEN IKA HAASTATTELUVUONNA

- 59 40-49 50-59 60-69 70- Kaikki

KAIKKI:
Harrastusten lukumdirl :Ei vht55nYksiKaksi tai useampia

53
39
28

27
33
40

25
36
39

28
33
39

37
34
29

3I
34
35

I8

26

30
34
36

19

27

Niiden leskien osuus,jotl-<a pvat liivt5neetuusf.a rlarrastuKs]'aIeskeksi jHHtv5in 28 18 22 22

22

27
33
40

23

22

L2

24

56
34
50

I3

23

38
35
27

I()

26

Niiden leskien qsuus,joilla on. jddnyt pgis ...puolason kanssa yhte]'sLaharrastuksia
NAISLESKET:
Hanrastusten lukumHSrH:Ei vht55nYksiKaksi tai useampia

25

34
58
2A

27

?7

33

27
34
39

I8

55

?8
?6
46

18

23

35

23
37
40

23

36

385t
31

L6

27

Niiden leskien osuus,iotka ovat liivtHneetiusia harnast-uksialeskeksi j5StydHn
Niiden leskien osuus,joiJIa on. j55nyt pgig ...puolason kanssa ynter.sra
harrastuksia
MIESLESKET:

Harrastusten 1ukun55r5:Ei vht55nYksiKaksi tai useampia
Niiden leskien osuus,jot[a gvat 1(iv!54eetuusaa harrastuKs1aleskeksi j55ty55n

30
43
27

35
34
31

36
34
30

3I 19 15

Niiden leskign gsuuS,joilla on. j56nyt pgis ...puoll,son kanssa yntel.saa
hannastuk sia I5 25 25
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Liitetaulukko 36 Harrastuksia omaavien, uusia harrastuksia les-
keysaikana hankkineiden sek5 niiden, joilla oli
j55nyt pois edesmenneen puolison kanssa yhtei-
siii harrastuksia, osuudet sosioekonomisten teki-
jtiiden mu kaan

SOSIOEKONOMI -
NEN MITTARI:

Niiden henki- Niiden henki- N .iiden henki-
liiiden osuusr liiiden osuus, lir+den osuuFr.
ioilla on jokin jotka ovat JollLa-on.Jpa-harrastus - Iiivtdneet uu: nvt po]'s Jol(lnden harrastuk- edesmenneen

sen leskeksi Puolison kans-
laatySSn 9a vhteinen- harrastus

./
KOUL UTUSASTE

PerusasteKeskiasteKorkea-aste

AMMATTIASEMA
YrittSjiit:

Maatal ousvnittaiHt
Muut vrittiijHt -

Palkansaajat:
Johtaiat ia vlem-m5t toimihenkiliit
Alemrnattoimihenki liit
Ammatti tai toi settviintekiiHt
Ammat ti taid ottomattviinteki iHtMuut, ammatittomat

HAASTATTELUA EDELTA-
NEEN VUODEN NETTO-
TULOTASO. KVINTIILI I)

65
80
89

I5
?s
54

?4
33
37

67
72

I9
15

26
2A

88
80
69

35
22
l6

43
32
24
?2
2?66

63
18I5

IIIIII
IV
v

( alin ) 62
60
75
73
77

L2
z0
18I8
23

?l
24
23
51
32(vlin )

1) Tulokvintiilit eIi tul.oviidennekset- Qn muodostettu- tgtkimr.rksen[;i['iiaii -6EF6,ilden h;;a+;ttalij5 ederteneen vuedqn Ie83 keru:
-iIiliiSIktEEbii{aisteii-kEititt5nisi5 - oleVien tul o jen perusteel -
Ia.
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Liitetaulukko 37 TyytyvHisyys nykyiseen eliimintilanteeseen les-
ken sukupuolen ja haastatteluvuoden i5n mu-
kaan

LESKEN IKii
HAASTATTELU-
VUONNA

TYYTYVAISYYS NYKYISEEN ELAMINTILANTEESEEN :

Erit- Kohta-t5in laisentyytv- tyyty-
vaf.nen vaf.nen

Hieman Erit- Ei Yhteens5tyytv- t5in osaamaton tYYSy- sanoa
maton

'/.ztz
57
59
70
78
65
65
64
67
65
65

55
63
72
81
64
66
64
69
67
66

6q
46
61
67
71oz
63
57
59
63

KAIKKI:
AI
55
40
45
50
55
50
65
70
75

A1
35
40
45
50
55
60
65
70
75

AI
35
40
45
50
55
60
55
70
75

I

1e

55
59
44
49
54
59
6(t
69
74

55
39
44
49
54
59
64
69
74

35
39
44
49
54
59
64
69
7(1

55
27
18
L2l6t6
L7
20
25
24

I 3I
3
2q
3
5
z
1I

3
1
2
2
4
3
5
2It

8
3I
8
4
6
5
0
8
6

8l0
8
7

15
T6
L4

8
7
6

I00
100
100r00
100
r00
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100I00
100

(100)
100
r00
100
100I00
100I00
100
100

0
0
0
0I
0
1I
1
3

tI
1
1

33
26
19
I()
L6t6
18
L9
24
25

29
29t72lI5
19t4
24
27
z2

0
0
0
0t
0
1t
1
?

,:

:

)( 7) ( 0) ( 02500t66011 I 0820163019 4 015t1t2?o7L6

)

( ) = miesleskid koskevia havaintoja on 16
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Liitetaulukko 38 Sopeutuminen eliimllin ilman puolisoa lesken su-
kupuolen ja haastatteluvuoden i5n mukaan

Ei Yhteensi
osaa
san oa

SOPEUTUNUT ELAMAAN ILMAN PUOLISOA:
Eilain-
kaanhyvin

LESKEN IKA
HAASTATTEL U -
VUONNA Kohta- Ei eri-Iaisen tyisenhyvin hyvin./ ./

Eritei
hyv

t-
nf.n

2II
0I
0
1I
0
2

0
2I
5
1
4
7
3
3
4

0
1I
5I
4
7
3
5
4

0
5
2
4q
6
5
5
6
4

7
13

9
6I9

15II
L9
10ll

9t2
9
7I9l5t0

20
10

9

( 0)I6I
5

18
L7
L7
L7I3
L7

64
60
72
73
65
70
67
66
72
69

65
66
74
74
66
7L
68
66
74
70

(58)
40
65
67
66
66
64
65
66
65

?7
z4
L7
15
15
10
L4
10
L4
L4

?6
27
15
L4
13
10
Lq
10VI6

55
36
22
24
L21I
13I5
15

9

55
39
44
49
54
59
64
69
74

35
39
44
49
54
59
64
69
7q

35
39
44
49
54
59
64
69
7q

KAIKKI:
100
100
100
100
r00
100
100
100I00
100

100
100
100r00
100
r00
100
100
100
100

(r00)
100
100
100
100
100
100
r00
100
100

1eAI
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Att
35
40
45
50
55
60
65
70
75

A1
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0
0
1
0I
0
1I
0
2

( ( 9
3
?
0
0
0
1
?
0
4

)(1e

( ) = miesleskiS koskevia havaintoja on 16
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Liitetaulukko 39 Tyytyviisyys nykyiseen el5mlntilanteeseen el5-
mHnvaiheen ja lesken sukupuolen mukaan

ELAMANVAIHE: TYYTYVAISYYS NYKYISEEN ELIMANTILANTEESEEN :

Erit- Kohta- Hiernan Erit- Ei Yhteensdtdin laisen tvvtv- tdin osaatyyty- tyytv- mEtiin tyyfv- sanoavalnen valnen maton
7.17.'/.ZZ

KAIKKI :

Lapseton nuoripariLaaieneva oerheSta6iili obrhe
$upi gtuva..cerhelyhJa pesa

22
19II
11
2Z

)( 67
64
72
70
65

)( 1l)
L4
15
L6
10

( 0
3
4
?
2

3

I

)( 0
0
0II

)( 100)
100I00r00
100

Uudessa avio- taiavoliitossa olevat 53Muut lesket (mm.
iAkkAAt lapsettomat) 24

NAISLESKET:

Lapseton nuorioari (17
Labieneva perhb 2LStabiili oerhe IlSupistuva'perhe LzTyhj5 pes6' 2?
Uudessa avio- taiavoliitossa olevat 2AMuut lesket (mn.
iakkHSt lapsettomat) 22

MIESLESKET:

Lapseton nuonipari (36
Laaieneva perhb ( 9Sta6iili pbrhe I0Supistuva'perhe 6Tyhj5 pesS' 2l
Uudessa avio- taiavoliitossa olevat (t0
Muut lesket (mm.
iSkkHiit lapsettomat) 29

58
64

6 0

0

100
100I1

)( 68
65
73
69
66

)( r6)
L2t2
L6I

( 0
3
4
Z
z

5

I

)( 0
0
0II

)( r00)
100
100
100
100

60
6A

7

8

0

0

r00
100

( 64)(68)
67
75
6?

(
( 0

22
2L
13
13

)
)

0)
0)
2
6
2

(
( 0)

0)
0
0
2

I00)
100)
100I00
100

54
49

q 2

I
0

?

I00
100t9

( ) = kaikkia koskevia havaintoia on 22( ) = naisia koskevia havaintoia on 19( ) = miehiS koskevie haveintoja on lapsettomissq_nuorissapareissa vain 5 ja laajenevassa berheessd 18
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Liitetaulukko 40. Leskeyteen sopeutuminen el5minvaiheen ja les-
ken sukupuolen mukaan

ELAMANVAIHE: SOPEUTUNUT ELAMAAN ILHAN PUOLISOA:
Erit -tHinhyvin

Kohta- Ei eri- Ei Ei Yhteens5laisen tvisen lain- osaahyvin hVvin kaan sanoahyv]'n
zzlz'/.

KAIKKI:
Laoseton nuoripariLabieneva oerhbStabiili pbrhe
Supistuva..perhelyhJa pesa
Uudessa avio- taiavoliitossa olevatMuut lesket (nm.
iakkeet lapsettomat)

NAI SLESKET :

Lapqeton nuoripariLaa'reneva DenheSta6iiIi obrhe
!upi gtuva'.perhelyhJa pesa
[Judessa avio- taiavoliitossa olevatMuut lesket (mm.
iSkkeet lapsettomat)

MIESLESKET:

Lapseton nuoripariLaaieneva perhe
Stabiili pbnhe
Sup istuva.. perhe
lyhJa pesa
tludessa avio- taiavoliitossa olevatMuut lesket (mm.
iAkka5t lapsettomat)

(I 9I
0
0
?

)( 52
767l
73
70

) (29)
I5
15
L4
13

0
0
5
?
4

1

6

)( 0
0I
1I

)( 100)
100
100
100
100

I
1I
39
L2

52
65

7 I
I

100
100I6

(2 2I
0
0
5

)( 45)
77
72
74
70

33)
15
L2
13t?

0
0
5
2
4

I
7

)( 0
0II
1

0

0

)( r00)I00
100
100
100

1II
37
10

53
66

9 100
100I5

( 0)(10)
L2

9
7

100)(7r)
70
67
67

( 0)(19)
I5
15I9

(
( 0)

0)
2
6
5

0)
0)II
2

100)r00)
100
100
100

42
L6

52
62

3 2

4

I
2

100
r00t5

( ) = kaikkia koskevia havaintoja on 19( ) = naisia koskevia havaintoja on I8( ) = miehiS koikevie ftavgintoJa on lacseltoniEsgpareissa valn I Ja laaJenevassa perheessa I nuorissa
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Liitetaulukko 41 Kuolemantapauksen ikillisyyden ja leskeyden
normatiivisuuden vaikutus sopeutumiseen (hyvin
tai kohtalaisen hyvin sopeutunut,/ ei erityisen
tai ei lainkaan hyvin sopeutunut) erikseen nais-
ja miesleskillS. CATMOD: in lineaarisen regres-
siomallin testitulos

NAISLESKET:

ANALYSIS- OF-VARIANCE TABLE

Source DF Chi - Square Prob
I NTERCEPT
AKILLI
NORMA

0.0002
o.4636
0.002r

1III
0

MIESLESKET:

0.000020? 70
37
54
47

L4
0
9AKILLIXNORMA

RESIDUAL

ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE

Source DF Chi - Square Prob
I NTERCEPT
AKILLI
NORMA
AKILLIXNORMA

RESIDUAL

I
1I
1

0

9L.7q
6.25
3.27
5.72

0
0
0
0

0000
0t24
07 07
0I58

AKILLI = kuolemantapauksen Skillisyys (5killinen, eiHkillinen)
NORMA = leskeystapahtuman normatiitiivinen = Ieski puolison

vuotias, normatiivinen = Lvuotta )

visuus (ei nornra-kuollessa a1le 70-eski tSyttdnyt 70
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Liitetaulukko 42 Kuolemantapauksen Skillisyyden ja lesken i5n
vaikutus sopeutumiseen (hyvin tai kohtalaisen
hyvin sopeutunut/ ei erityisen tai ei lainkaan
hyvin sopeutunut) ei-normatiivisissa leskeysta-
pahtumissa 1) . CATMOD: in lineaarisen regres-
siomallin testitulos

ANALYSIS- OF-VARIANCE TABLE

Source DF Chi - Square Prob
EPT

XIKARYH

I 260.05
0.96
L.92
0.55

0
0
0
0

000
326
L66
465

0
q
2
2

1I
1

RESIDUAL 0

1) AlIe 70-vuotiaana leskeksi j5dneet henkiliit.
AKILLI = kuolemantapauksen SkiIlisyys (Skillinen, ei

5killinen)
IKARYH = leskeytymisik5 (alle 50-vuotiaana, 5O-69-

vuotiaana leskeksi jSdneet henkiltit)
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Liitetaulukko 43 Tyytyviisyyden kokemusten liittyminen hyvin-
vointitekijciihin *) haastatteluajankohtana lesken
su kupuolen mu kaan

TYYTYVAISYYS NYKYISEEN
E L AMANTI LANTEESEEN

NAI SLESKET
(r) (2) (3)

SOSIOEKONOMISET TEKIJiT :Koulutusaste
AmnattiasemaTulotaso (nettotulo,/kv)
Asunnon , kesHmiikin omi.stusKulkuvdlineiden omistus

SOSIAALISET SUHTEET JA TUKI:Kontaktien intensiteettiYksin asuminenHenkinen tukiInformatiivinen tukiInstrunrentaalinen tuki
TERVEYDENTI LA :Haittaava sairastavuusToimintakyvyn onEelmatPsyykkiset 6ireet
YHTEISiiLLISET SITEET :

Paikk ak untasidonna isuus
Ansi otviissSoloYhdistVs- vms. aktiivisuusHarrastusten aktiivisuus

SOSIOEKONOMISET TEKIJiT :
Kou lutusaste
AmmattiasemaTulotaso (nettotulo/kv)
Asunnon. kesdmiikin omistusKulkuvSlineiden omistus

SOSIAALISET SUHTEET JA TUKI:Kontaktien intensiteettiVksin asuminenHenkinen tukiInfonmatiivinen tukiInstrumentaalinen tuki
TERVEYDENTI LA:Haittaava sainastavuusToimintakyvyn ongelmatPsyykkiset oireet
YHTEISiiLLISET SITEET :PaikkakuntasidonnaisuusAnsiotviiss6oloYhdistVs- vms. aktiivisuusHarrastustEn aktiivisuus

07 .0905 .0511 .1301 .0000 .03

.05-.05

.08- .05-.01

04
04
04
10
07

06
02
10

.04.0I

.05

.01

.02- .05

.01

.06

07
05
08t4
00

L7I5
19

01
06
09
07

.07

.09

. t5

.05

.13

.05

.09

.10

.10
-06

?LI9
23

04
06
08
13

07
08
08I5
01

L4t2t7

05
00
10
06

05
08
L4
02
10

05
06
IO
11
o7

.06

.00

.08

.13

19
15
2L

MI ESLESKET
06
01
11()I
09

OI
02
06
07
11

08
06I5

x ) Muuttujien sisdltii ja luokitus kiiyviit ilmi liitteestd 2.
(1) Peansonin korrelaatiokerroin
(2) Osittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekijiiiden (iin,

huoltajuuden ja puolison kuoleman SkilIisyvden) vaikutus
on eLf.mLnoltu.

(3) Osittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekiitiiden lis6ksi
muiden taulukossa olevien riruuttujien vaikutus on eliminoitu.



529
LIITE 3

Liitetaulukko 44. Leskeyteen sopeutumisen liittyminen hyvinvoin-
titekijtiihin *) haastatteluajankohtana lesken su-
kupuolen mu kaan

SOPEUTUMINEN PUOLISON MENETYKSEEN

NAI S LESKET
(1) (2) (3)

SOSIOEKONOMISET TEKIJAT :Koulutusaste
AmmattiasemaTulotaso ( nettotulo,/kv)Asunnon, kesSniikin ornistusKulkuvHlineiden omistus

SOSIAALISET SUHTEET JA TUKI:Kontaktien intensiteettiYksin asuminenHenkinen tukiInformatiivinen tukiInstrunentaaLinen tuki
TERVEYDENTI LA:Haittaava sairastavuusJoiminlakyvyn ongelmatfsyykkrset orreet
YHTEISiiLLISET SITEET :Paikk ak untasidonnai suusAnsi otviiss5o 1oYhdistVs- yms. aktiivisuusHarrastusten aktiivisuus
SOSIOEKONOMISET TEKIJAT :KoulutusasteAmmattiasemaTulotaso (nettotulo./kv)

Asunnon, kes5miikin omistusKulkuvdlineiden omistus
SOSIAALISET SUHTEET JA TUKI:Kontaktien intensiteettiYksin asuminenHenkinen tukiInforrnatiivinen tukiInstrumentaalinen tuki
TERVEYDENTI LA :Haittaava sairastavuusfoimintakyvyn ongelmatl'syykkrset olreet
YHTEISiiLLISET SITEET :PaikkakuntasidonnaisuusAnsiotviissSoloYhdistVs- yms. aktiivisuusHarrastusten aktiivisuus

.07

.03-.02-.05-.01

.00-.01

.08

.06-.01

10
09
15

02
13
05
10
00

. t9

.19

.20

0q
15
L4
L4

07
050l
05
00

06
05
04
05
01

05
00
05
04
02

0?
00
04
00

04
o7I8
01I3

MI ESLESKET

00
01
07
o6
02

1I
10
L6

-.02
.03
.04
.01

.01

.06.t7-.03.1r

.05

.10

.05.Lt

.01

0?
031I

- .0t
.00
.04-.02

1I
OII5
07
08

- .04
.07
.03
.09
.02

04
05r2

04
01
09
05

18t7
19

0l
08
L(t
L4

x ) Muuttujien sisSltii ja luokitus kHyvdt ilmi liitteestH 2.
(I) Pearsonin korrelaatiokernoin
(2) Osittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekiiiiiden (i5n.huoltajuuden ja puolison kuoleman Skillistiden)"viikiituson 6If.mf.nor.tu.
(3) Osittaiskornelaatiokerroin, kun taustatekijiiiden lisliksimuiden taulukossa olevien muuttujien vaikutus on eliminoitu
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Liitetaulukko 45. Tyytyvlisyyden kokernusten liittyminen elinolo-
jen mu utoks iin tutkimu sa ja n ja kson a *) les ken
sukupuolen mukaan

MUUTOSTAPAHTUMAT : TYYTYViISYYS NYKYISEEN
ELiMiNTI LANTEESEEN

NAISLESKET:
(2)(1)

SOSIOEKONOMISET TEKIJAT :- - taaketaaikainen jatkokoulutus . 0ITulotason muutos ,UIA;u;to-en omistuksen muutos -.02KulkuvElineiden omistukseniriuuttis - . 04

SOSIAALISET SUHTEET JA TUKI:Muutos.yst6vien ja tuttavientaoaami-sessa .04
MuiJtoa edesnenneen puolisonsukulaisten tapaamisessa ,oZ
Leskeysaikaqg -saatu
uusia vst5vid .08lJuii a-vior tai avoliitto .05

04
05
01

(3)
.0r
.06- .01

- .01

.02- .06

.08

.06

-.04

5
1t

03
02

04
01

10 .0406 .05

0
0
0

YHTEISIiLLISET SITEET :
legkgysai(ai49g rlruuttaminenIygsla po+s J?amr.nenlvohon Dalaeml,nenYhdistyksiin IiittyminenleskevsaikanateskeVsaikana hankittuuusia- harrastuksiaAvioliiton aikaistenharrastusten jatkurninen

06
02
00
o7
o4
03

9
2I
1

5

5

06
05
01
06
05
05

08
01
01
01
L4
t5

.04

.0r
- .o4

S OSIOEKONOMISET TEKIJAT :Leskeysaikainen jatkokoulutus
Tulotbson muutosAsuntoien omistuksen muutosKulkuvElineiden omistuksen
muutos

00()I
05

0?
02
07

MIESLESKET:

10.10
SOSIAALISET SUHTEET JA TUKI:Muutos-ystdvien ja tuttavien

t aDaamr. se ssa
Muutgs . edesmennaen . puolison
sukulaisten taoaamisessa
Les[eysaif,ar.rg baatuuusr-a vstav]'aUusi aVio- tai avoliitto

TEET:
4 rpuuttaminen
anf,.nen
neniittyminen
hanki ttuksiaaistenatkuminen

tt
01

. r0

.0r
.06

- .05
20 .23 .1520 .?3 .L2

11
03
05

.07

.09
-07

iiLLI

uusAvihar

x ) Muuttujien sisHltii ja Iuokitus kiivvSt ilmi liitteestd 2'
(I) Pearsonin korrelaatiokerroin
(2) 9sittaiskqrrelaatiolgrroin, kun tagptetgkijiiidpn tfpn,huoltajuuden ja puolison kuoleman akiLlisyyden) valkutuson elr.mf.no1tu.
(3) 0sittaiskornelaatiokernoin, kun taustatekijiiiden lisHksi..'-- ;uldd;-teulLkoaai-olevien riruuttujiCn vaikutus on eliminoitu.
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Liitetaulukko 46 Leskeyteen sopeutumisen kokemusten liittyminen
elinolojen muutoksiin tutkimusajanjaksona *) les-
ken sukupuolen mukaan

MUUTOSTAPAHTUMAT: LESKEYTEEN SOPEUTUHINEN
NAI SLESKET :

(2)
SOSIOEKONOMISET TEKIJAT :Leskeysaikainen jatkokoulutus

I uLotason muutosAsuntoien omistuksen muutosKulkuvElineiden onistuksen
muutos

SOSIAALISET SUHTEET JA TUKI:lluutos.ystdvien ja tuttavien
taDaamL sessa
Muutgs. edesmenneen , puolisonsukulaisten tapaamrsessaLeskevsaif,a4g saatuuusLa vstavLaUusi avio- tai avoliitto

T SITEET:ainen muuttaminens j{Sminen
aamtnenin liittyminen
anaana hankittuastuksiaaikaistenen jatkuminen

SOSIOEKONOMISET TEKIJAT :Leskeysaikainen jatkokoulutus
lulotason muutosAsuntoien omistuksen muutosKulkuviilineiden omistuksen
muutos

SOSIAALISET SUHTEET JA TUKI:Muutos-ystdvien ja tuttavien
taoaam.l.sessa
Mui.rt9s. edesmenneen . puolison
sukulaisten tapaamrsessaLeskeysaika4g saatuuusf.a vstavl.aUusi aVio- tai avoliitto

.L2
- .03

.09
- .08

24 .23 .1031 .29 .23

05
04()I

05
03
01

0t
09
15

()I
08
t2

(1)
.0q
.03
.03
.02

.09

.05

.07

.07

.01

.00

.02

.02

.02

.10

01

(5)

00

05 .050r .0304 .05

YHTEI S.iLLI SELeskevsaik
IvristE poi
lvohon DaIYhdistvksi
leskev-saikLeskeysaikuusr.a harrAvioli itonharnastust

09

05
08
08

04
03
05

00
01
03
o2
03
09

06
05

05
07

5
1
z
1

4

7

04
08
07
01

2
3
8
4

2

4

MI ESLESKET :

07
03
08
05 03

. rt
- .o4

LLI TEET:n muuttaninen
Sninen
neniittyminen
hankittuksiaaistenatkuminen

am
n
na

uusAvihar ras

x ) Muuttujien sisiltii ja luokitus kSyv5t ilmi liitteestH 2
(I) Pearsonin korrelaatiokerroin
(2) Osittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekiiiiiden (iHn,

huoltaiuuden ia puolison kuoleman SkiIlisyiden) vaikutuson elr.mr.nof-tu.
(3) 0sittaiskorrelaatiokerroin, kun taustatekiiiiiden lisdksinuiden taulukossa olevien rhuuttujien vaikutus on eliminoitu
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Liitetaulukko 47. Hyvinvointiulottuvuudet faktorianalyysin 1) ku-
vaamana. Kaikki lesket

Rotated Factor Pattern
MUUTTUJA 2) FACTORI

KAIKKI LESKET:

FACTOR2 FACTORS FACTOR4

IKA
LAPSET
PAIKSI D
KIINTOM
ASEMA
JATKOUL
MUUVAR
ASUMI
TYOSSA
SAI RA
TOIMKYK
OI REET
TYYTY
TULTASO
SOPE
YHDAKT
HARRAKT
UUSHARR
UUSYHD
UUSYST
KOULU
TOTIJK I
UUSAVI
SP

92
62
29

-L7-26
-31-4L-5r-68
-26-30-15I-20

0
L2-I-8

?-22-20
3-32-3

-3 -1 11-57-2-4 -rr I99-721 18 1065215632-1 -13 322(1 -7 1lq x -4 -1170x q -L455x -5 -328x 13 1227L782t881 55 x -l9 63 x -5t 50x -7o 44x -4t2 36x -?16 2q 418 -t4 7l723211 5 -4L

x
xx

x
x
x
x
x

xx

I
x
x

NOTE: Printed valuas areto the neanest intValues greater thaeoer.i-i'.276474 have been flagged by an rxr
multiplied by 100 and rounded

Variance explained by each factor

Rotation Method: Varimax

FACTORI FACTORz FACTOES .FACTOR4lrleiohted 9'.857344 5.85I921 2.466389 ?.04465SUnwEidFted 2.83560I r.7970s7 1.6L4499 I ' 090898

ilt:l E:**ul3litv, tfiiiUBtSS ='"i'Yi6azBl"'Eifl!t*;n* ed = 7. ss.oss

,, [i$i:i"nalyysi Maximurn- Likelihood-ratkaisuna vaninax-rotaa-

2) Muuttujien sisHltii ja luokitus kHvvit ilmi liitteestH 2.
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