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Tiivistelmii

Hyrkkiinen Raili: Leskien ansioty6 ja terveydentila. El[keturvakeskuksen
tutkimuksia 1988:2. 120 s.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittiid leskeksi jdiineiden ansiotytlssdoloa
ennen puolison kuolemaa ja tytissiiolon muutoksia sen jiilkeen. Tutkimus
on painottunut naisten tydssiiolon tarkasteluun. Tyossdolon muutoksia
on tarkasteltu leskien koulutuksen, ammattialan, asuinpaikan, perhera-
kenteen ja terveydentilan osalta. Haastattelututkimuksen perusjoukon
muodostivat vuonna 1980 lcskeytyneet alle 80-vuotiaat henkilot, joista
poimittiin 3508 lesken otos. Tutkimustulokset osoittivat, ettd leskien
tyossiikiiynti ei oleellisesti eronnut muusta vdestostd ennen leskeytymistii.
Sen jdlkeen alle 50-vuotiaana leskeytyneisti kotidideistd varsin suuri osa
siirtyi ansiotyohon. Tyohon siirtyneet lcsket olivat muihin kotiriiteihin
verrattuna paremmin koulutettuja ja he myos asuivat nditd useammin
alueilla, jotka tarjosivat tyomahdollisuuksia. Tytihon siirtyneiden leskien
ammattialoissa korostuivat palvelualojen ammatit sekd kaupallincn ja toi-
mistotekninen tyti. Vanhempaan ikdryhmiiiin kuuluvat kotiiiidit erosivat
tytissd olleista my6s heikomman terveydentilansa vuoksi. Koetun tervey-
dentilan mukaiset erot ndkyivdt selvdsti verrattaessa 55 r'uotta tdyttdnei-
den ikziryhmid nuorempiin leskiin, mytis eliikkeelle siirtyminen lisiiiintyi
S5-r,uotiailla ja tiitii vanhemmilla leskillii.

Avainsanat: lesket - ansiotytit - terveydentila

Abstract

Hyrkkiinen Raili: Widow's employment and state of health. Studies of
the Central Pension Security Institute 1988:2. 120 pp

The purpose of this study is to examine the employment of the
widow(er)s before and after the spouse's death. Main focus is on lvomen's
employment. Changes in employment are examined in regard to educa-
tion, occupation, residence, number of children under age l8 and state of
health. The population for thc interviews consisted of the widows and the
widowers under age 80 rvhose spouse had died in 1980. The sample rvas
formed by 3.508 persons. According to the results of the study the em-
ployment of the rvomen before the death of their spouse does not signifi-
cantly differ from the other population. After the spouse's death a rela-
tively large proportion of the women being widowed prior to their age of
50 years take a rvork outside home. These women are better educatcd
than the women rvho stay at home, and more often they reside in areas
nhich give opportunities for paid work. Newly-employed women general-
ly work in service sectors as well as in commercial and office works. Re-
garding the state of health, the older housewives differ from working
women. Widows over age 55 on average feel their state of health rvorse
than younger widorvs. The retirement on pension also increases in age 55
and over.

Key words: widows - employment - state of health
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I
JOHDANTO

l.l
Tutkimuksen tavoitteet

Perhe-eldketurvaa koskevat sdinndkset tulivat pliiosin voimaan 1960-1u-
vulla. Leskeneliike oli alunperin tarkoitettu naisille, jotka ikdnsd tai pien-
ten lasten hoidon takia eivdt voineet hankkia toimeentuloaan omalla an-
siotyrillddn. Sen jdlkeisen yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena ny-
kyisen perhe-eldketurvan perusteet eiv6t kaikilta osin endd vastaa alkupe-
rdistd tarkoitustaan. Nykyiiin naisten ansiotyossdkdynti on nuoremmissa
ikdryhmissii liihes yhtii yleistii kuin miesten. Naisten tyosseikiiynnin yleis-
tyminen ja sitd kautta miehen huoltovelvollisuuden vdheneminen ovat ai-
heuttaneet paineita nykyisen perhe-eldketuryan muuttamiseksi. Tasa-ar-
von vaatimuksen lisiiiintyminen toisaalta edellyttiid mytis miesleskien huo-
mioonottamista, jonka nykyinen eldkejdrjestelmd tekee vain rajoitetusti.

Perhe-eldketurvaa koskevaa selvitystyritii tehtiin Eldketurvakeskuksessa jo
ennen kuin valtioneuvosto asetti yuonna 1983 perhe-eldkekomitean. Sekii
komiteassa ettd muussa yhteydessl huomattiiin tutkimustiedon tarve ja
sen vdhdisyys. Eldketurvakeskuksen tutkimusohjelmassa esitettiin perhe-
el5keturvaa koskevan tutkimuksen tavoitteet. Niiden mukaan pyritdiin
selvittdmddn, mitd eritlyppisissd perheissd tapahtuu puolison kuoltua.
Pzieipaino tutkimuksessa pannaan taloudellisille niiktikohdille, mutta sen
lisdksi otetaan huomioon puolison kuoleman aiheuttamat muut muutok-
set perheessd.

Tyossdolon muutosten tarkastelu liittyy perhe-eliikejiirjestelmiin kehittii-
mistarpeisiin, joissa erityisesti naisleskien ansiotyiihbn osallistumisella on
keskeinen merkitys. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittdd, miten les-
keytyneiden tyossiiolo muuttui puolison kuoleman jiilkeen. Haastattelu-
tutkimus kohdistui vuonna 1980 leskeksi jiiiineisiin miehiin ja naisiin.
Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen palkansaajaviiesttjtin sekii yrittiijii-
vdesttjon kuuluneita leskid. Ansiotytrssdolon muutoksia kuvataan mies-
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ja naisleskien osalta, joskin tutkimuksen pl5paino kohdistui naisten an-
siotyossdoloon.

Luvussa 3, josta alkaa empiirisen aineiston kiisittely, esitetldn leskien ter-
vcydentilaa ja toimintakykyii koskevia tuloksia. Terveydentilaa tarkastel-
laan haastattelutietojen sekd tytikyvytttimyyseldkkeita ja sairausvakuu-
tuksen p?iiviirahakorvauksia koskevien rekisteritietojen pohjalta. Leskien
terveydcntilaa on pyritty mahdollisuuksien mukaan vertaamaan vdesttln
terveydentilaan.

Luvussa 4 tarkastellaan ansiotyossdolon muutoksia erikseen palkansaaja-
vdesttitin ja yrittiijiivdestoon kuuluvilla leskillii. Ansiotyon muutoksia ku-
vataan vertaamalla leskeytymistii edeltiinyttii tilannetta vuonna 1979 sen
jdlkeiseen tilanteeseen vuonna 1983, jolloin leskeytymisesd oli kulunut
kolme l'uotta ja jolloin eldmdntilanteen voi olettaa jo vakiintunecn.

Muutosten taustalla vaikuttavia tekijoitii selvitetldn luvussa 4.4. Tyiissii-
olon muutosten kannalta erilaisia ryhmiii on verrattu toisiinsa niitd erot-
tavien piirteiden ltiytdmiseksi. Ansioty6ssdoloon vaikuttaneista tekijoistd
tarkastellaan koulutusta, avioliiton aikaista tyontekoa ja ammattia. Sa-

moin otetaan huomioon lesken terveydentila ja perherakenne alaikdisten
lasten lukumd[rdn osalta.

Luvussa 4.5 tarkastellaan niitii alle 65-vuotiaita naisleskiii, jotka eivdt ol-
leet haastatteluhetkellii tyossii tai eldkkeellii. Piiiipaino on tytihon hakeu-
tumisen esteiden selvittlmisessd. Tarkastelussa verrataan joidenkin teki-
joiden osalta tyohtin aikovia leskid niihin leskiin, jotka eiviit aikoneet ha-
keutua ansiotytihon. Lopussa arvioidaan leskien tytissdolon kehitystd ja
sen yhteytti muun muassa terveydentilaan.

1.2
Tutkimuksen analyysikehikko

Tutkimuksen analyysikehikko pohjautuu R. Hill'n 194O-luvulla kehitt?i-
mddn teoriaan perheen kriisistii, joka on seurausta stressid aiheuttavasta
tapahtumasta. Hill'n teoriaa kehiteltiin edelleen amerikkalaisessa tutki-
muksessa, jossa tarkasteltiin Vietnamin sodassa kadonneiden tai vangiksi
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joutuneiden sotilaiden perheitd (McCubbin el al. 1982, 46). Esimerkki
stressid aiheuttavasta tapahtumasta on puolison kuolema. Scn vaikutuk-
set perhcen sosiaalisen jiirjestelmdiin voivat muuttaa perheen arvoja, roo-
leja tai pddmddriii.

B{IISIB'J
JA UUSIEJ

VOIMAVAROE{
KAYTTO

SIRESSI-
TAPA{rutlA

TOIiEIHIEI
TII-AIITEESIA
SE-VIYTYMISHSI

---------+- iiIJKAUTMMN

rtrsrvs
TILAIIIESTA

Kuvio l. Mukautuminenstressitapahtumaan

Lrihde: Kuvio on mukaeltu McCubbin ct al. 1982, 46 esitetystii mallista.

Perheen mukautuminen stressid aiheuttaneeseen tapahtumaan riippuu
perheen resursseista ja sen tilanteenk[sityksestd. Perheen resursseja ovat
kaikki ne tekijet, jotka auttavat sen kykyii selviytyd vaikeuksista. Per-
heen hankkimien uusien resurssien rinnalla on merkitystd, millaiset re-
surssit silli oli alunperin. Toinen oleellinen tekijd perheen selviytymisessd
on se, millaisen kdsityksen perhe muodostaa tilanteen vakavuudesta ja
ryhtyyko se joihinkin toimenpiteisiin. Perhe voi kokea tilanteen haasteel-
lisena tai alistua siihen kohtalonomaisesti. Monet Vietnamin sodassa ka-
donneiden tai vangiksi joutuneiden sotilaiden vaimot reagoivat puolison
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katoamiseen tai vangiksi joutumiseen menemiillii ansiotytihon. Monet
my6s avioituivat uudestaan, joka sekin helpotti lesken asemaa perhcen-
huoltajana (McCubbin ja Patterson 1983, l5).

Leskien tyossdolon tarkastelussa on ldhdetty siitii oletuksesta, etta tyossa-
kdynnin muutosten eli tilanteesta muodostetun kdsityksen pohjalta tehty-
jen ratkaisujen taustalla vaikuttivat ne resurssit, joita leskell2i oli ennen
puolison kuolemaa tai joita hiin hankki sen jdlkeen. Ammatillisia rcsurs-
seja ovat muun muassa koulutus ja aikaisempi tyokokemus. Jatkokoulu-
tus ja asuinpaikan vaihdos saattavat lisiitd niit2i. Myos alaikdiset lapset
vaikuttavat tyossiikdyntiin. Pienten lasten hoito voi olla esteene tyohon
menolle ja se voi mytis muulla tavoin vdhentdii mahdollisuuksia ammatil-
listen resurssien lisiiiimiseksi. Samoin terveydentila on oleellinen seikka
tytlssiikiiyntid ajatellen. Tutkimuksessa leskien terveydentila on keskeises-
ti tarkastelun kohteena. Terveydentilaa koskevia tietoja ei voi kuitenkaan
projisoida taaksepdin sen selvittdmiseksi, miten lesken terveydelliset re-
surssit muuttuivat puolison kuoleman jiilkeen.

Perheen mukautumista ei tutkimuksessa varsinaisesti selvitetty, vaikka
haastatelluille esitettiin joitakin leskeyteen sopeutumista koskevia kysy-
myksiii. Vdlillisesti lesken tytrssdkiiynnissii ilmenneet muutokset antane-
vat viitteitd myos siitd, miten perhe mukautui muuttuneeseen tilantee-
seen.

1.3
Terveydentilan mittaaminen

Terveydentila niihtiin keskeiseksi asiaksi tytlssdolon muutosten tarkaste-
lussa. Leskien terveydentilaa koskevat tiedot perustuvat haastatteluaineis-
toon sekd rekisteritietoihin tytikylyttomyyselekkeistd ja sairausvakuutuk-
sen pdivdrahoista. Haastattelulomakkeen terveydentilaa koskevien kysy-
mysten valinnassa kiiytettiin apuna Sosiaaliturvan tutkimuslaitoksen asi-
antuntemusta.

Ns. Purolan malli korostaa sairauden moniulotteisuutta psykofyysisend,
sosiaalisena ja koettuna tilana. Ldiiketieteessii tauti miiiiritelliidn ihmisen
psykofyysisen jiirjestelmiin toiminnan hiiirioksi. Psykoflysisessii jiirjestel-
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mdssii syntynyt hiiiriti aiheuttaa tiedostettavia oireita kuten kipua ja ah-
distusta. Ndin syntynyt koetun sairauden tila virittiid reaktioita ja ohjaa
kiiytt:iytymistii sekd osallistumista (Purola 1971, 20-22). Neite kaikkia
sairauden ulottuwuksia voidaan mitata haastattelu- ja kyselymenetelmil-
le.

Yleinen
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lhi&r'
*-

\
R*tiot
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L Ylsi I 6n psylof yysi ncn jirjcstc ld / so i rous I uonnontieteel I isen6 ti lono

2. Ylsi16o seioolisrt tythennit / soirous sosiooliseno tilono
J. Ytsilft tiedmtus / soirous kettuno tilono

3

Kuvio 2. Sairauden kolme ulottuvuutta

Liihde: Purola et al.l97l,2l.

Haastattelussa ilmoitetaan yleensl pieni osa niistd sairauksista, jotka voi-
daan todeta kliinisessii tutkimuksessa. Riippuu sairauden vaiheesta ja vai-
keusasteesta, onko tutkittava henkilti itse tietoinen sairaudestaan. Jotkut
sairaudet ltiydetiidn vasta kliinisen tutkimuksen yhteydessii. Toisaalta
haastattelussa tuodaan esille sellaisia sairauksia, joita lii[ktirintarkastuk-
sessa ei voida todentaa (Brorsson 1977,31).
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Eriidssd tanskalaisessa tutkimuksessa tiedusteltiin hoitavilta liidkiireiltii
haastateltuja koskevia tietoja ja osoittautui, ettl yli 70 prosentissa tiedot
olivat yhtepitdvid haastateltujen antamien tietojen kanssa. Amerikkalai-
sessa Baltimoren tutkimuksessa verrattiin 809 henkiltin ndytteen perus-

teella monipuolisen liidkiirin suorittaman tutkimuksen ja haastattelutieto-
jen yhtdpitiivyytta. Jos vain oireita aiheuttavat sairaudet lasketaan mu-

kaan, paljastui haastattelussa yli kaksi kolmasosaa seuraavista sairauksis-
ta: astma, muut allergiat, sokeritauti, reumaattinen syddnvika, sepelvalti-

mosairaus, nivelreuma ja nivelrikko (Sievers 1968, l3-14).

Toimintakykyd arvioitaessa on todettu henkiltin omien ja ammattihenki-
liiiden arvioiden vdlinen yhtepiteqys kohtalaiseksi. Yhtiipitiivyys on kui-
tenkin selvdsti parempi arvioitaessa yksinkertaisia jokapiiiviiisid toiminto-
ja kuin selvitettdessd monimutkaisia toimintakokonaisuuksia.

Tytrkykyii arvioitaessa on verrattu tydkykynsd rajoittuneeksi kokeneiden
omia arvioita Kansaneldkelaitoksen kuntoutustutkimuksessa tehtyihin ar-
vioihin. Tutkittavan oma arvio ja tytiryhmdn arvio olivat varsin liihellii
toisiaan (Aromaa et al. 1986, 301-302). Samoin tytiterveyslaitoksen tutki-
muksessa eliikeikien perusteista tyontekijtiiden omat arviot tyokyvystiiiin
ja sen riittdqydestd menivdt hyvin yksiin sen kanssa, mitii heille tapahtui
neljzissii vuodessa sen jdlkeen (llmarinen 1987, 30-339). Sairauteen liitty-
vdt haitat jokapiiivdisessd eldmdssi tulevat selvemmin esille subjektiivis-
ten kokemusten tasolla kuin objektiivisesti havaittavina (Karisto 1984'

r02).

Aikajakso, jolta terveystietoja kysytddn, vaikuttaa tietojen luotettavuu-
teen. Kansaneldkelaitoksessa on todettu, ette haastattelupiiiviinii sairaaksi
ilmoittaminen tuotti suunnilleen saman tuloksen kuin pitemmiin ajanjak-
son keskiarvo. Sen sijaan kahta viikkoa koskeva kysymys tuotti yli kaksi
kertaa niin suuren tuloksen (Aromaa et al. 1986, 299-300).

Haastattelulla voidaan selvittiiii mm. fyysisiii ja psyykkisi2i oireita, koet-

tua sairastavuutta ja toimintakyvyn rajoituksia, haittoja ja muita sosiaali-
sia seurauksia sekii terveyspalvelusten kiiytttrd sairastavuuden heijastaja-
na. Terveydentilan osoittimina on kdytetty yleisimmin seuraavassa ase-

telmassa lueteltuja tietoja (Aromaa et al. 1986, 291). Kunkin osoittimen
viereen on merkitty, jos sitii on kiiytetty leskien terveydentilan arvioimi-
seksi.
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Terveydentilan osoittimina kdytetyt tiedot: Kdytetty tdssd
tutkimuksessa

a)

b)

c)

d)

e)

t)
s)

Koetut oireet
Koettu yleinen terveydentila
Koetut/ilrnaistut taudit ml.
Id5ketieteellisesti mSSritellyt taudit
Koettu yleinen toimintakyky ja tytikyky

Koetut/i lmaistut ra j oitukset
Koetut/ilmaistut tyiikwyn rajoitukset

x

x

x

x

x

x

Koetut/ilmaistut muut sosiaaliset seuraukset
- sairauspdivSt
- sairausvuodep5ivAt
- tyiikwyttiimyys

h) Palvelusten, apuv5lineiden ja ISSkkeiden
kiivttii tautien osoittimena

Sairastavuutta koskevia tietoja on hankittu eri tutkimuksissa muun muas-
sa kysymrilld tauteja avoimin kysymyksin tai oireita kysymyssarjojen
avulla. Suorituskykyei on plydetty arvioimaan jollakin asteikolla tai on
kysytty terveyspalvelusten kdyttod. Myclrs useista osista yhdistettyja ter-
veydentilan indeksejd on koetettu kehittiiii (Brorsson 1917, l6). Tdssfr tut-
kimuksessa ei ole yritetty muodostaa terveydentilan mittaria, mutta koe-
tun terveydentilan ikiiryhmittdisid eroja on kuvattu faktoripistemddrien
avulla.

1.4
Perhe-elfiketurvan kehityksen tarkastelu

Perhe-el2iketurvan kehitys Suomessa liittly eliiketurvan laajentumiseen
1960-luvulla. Tdmd puolestaan oli seurausta toisen maailmansodan jrilkei-
seste yhteiskunnallisesta kehityksestd. Parissa vuosikymmenessd elinkei-
norakenteen murros muutti Suomen maatalousvaltaisesta maasta kehitty-
neeksi teollisuus- ja palveluammattien yhteiskunnaksi. Palkansaajavdes-
ttrn voimakas kasvu kaupungistumisen myotd muutti entisestd poikkea-
valla tavalla vdeston toimeentulon edellytyksie. Ndiden parantamiseksi
tarvittiin sosiaalipoliittisia toimenpiteitii.
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Perinteisesti valtion virkamiehet ja osa kuntien palveluksessa olevista vi-
ranhaltijoista kuuluivat eliikejiirjestelmien piiriin. Yksityisen sektorin
palve luksessa olevia tyontekijoitii koskevat eliikelait tulivat voimaan
vuonna 1962. Perhe-eliikkeet eiviit vielii vuonna 1962 kuuluneet tytinteki-
jdin eliikelakien etuuksiin. Valtion ja osa kuntien virkamiesten perheistd

sen sijaan oli eldkelakien piirissii. Yksityisen sektorin perhe-eliikelainsdd-

diinntin kehittymiselle antoi syslyksen vuoden 1966 tyoehtosopimusrat-
kaisu. Siinii sovittiin, ettd yksityisessd tytisuhteessa olevia tytintekijtritii
koskeviin eliikelakeihin lisiitdiin perhe-eldketurva. Sitd koskevat esitykset

tulivat voimaan vuonna 1967.

Hallituksen esitys pyrki turvaamaan sellaisten henkiltiiden toimeentulon,
jotka eiviit vield olleet sijoittuneet tyomarkkinoille tai joiden oli vaikea si-
joittua. Tdmd periaate saneli sekd edunsaajien piirin ettii eliikkeiden suu-

ruuden (varoma 1971, 58). Edunsaajiksi tulivat naisleski ja lesken alle

lS-vuotiaat lapset. Jos lapsia ei ollut,40 vuotta teytt;inyt leski oli oikeu-

tettu saamaan eldkkeen, mikiili avioliitto oli kestiinyt viihintiidn kolme
vuotta.

Vuonna 1966 asetettiin sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta valmistele-
maan koko vdestiin kattavaa perhe-eldketurvaa ja laatimaan ehdotus ylci-
seksi perhe-eliikelaiksi kansanelikejiirjestelmdssii. Ohjelmatoimikunta sai

mietintonsd valmiiksi vuonna 1967. Siind perhe-eliikkeiden tehtlvdksi
katsottiin eldketapahtuman aiheuttamien taloudellisten muutosten elimi-
noiminen ja perheen kulutusmahdollisuuksien turvaaminen perheenhuol-

tajan kuolemaa edeltdneen tason mukaisesti. Peruskulutuksen turvaami-
nen toteutettaisiin kansaneldkejiirjestelmdn puitteissa. Aikaisemman ku-
lutustason turvaaminen jdisi lisiieliikejiirjestelmien tehteveksi. Mietinntjs-
sd tdhdennettiin mytis perheen sopeuttamistuen merkitystd, ennen kaik-
kea lesken kouluttamista ammattiin, jotta hdn pystyisi itse hankkimaan
oman toimeentulonsa (Komiteanmietinttj 1967:B 23, 58-59).

Lesken asema perhe-eliikej?irjestelmissii miiiiriiytyisi sen mukaan, onko

hiinellii huollettavia lapsia. Toimikunta katsoi, ettd kaikki lapsia huolta-
vat naislesket olisi saatava lain piiriin. Yksiniiisen lesken olisi tietyn yli-
menokauden jiilkeen pystyttave itse hankkimaan tyiilleen toimeentulonsa.
Osa yksindisistd naisleskistii ei kuitenkaan ikdnsd, terveytensd ja muut
olosuhteet huomioon ottaen pystyisi hankkimaan toimeentuloaan, vaan
jiiisi pysyviisti perhe-eldketuen piiriin.
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Miesleskist[ todettiin, ettd vieraan tyovoiman kriytto kodinhoidossa muo-
dostaa lisdrasituksen perheendidin kuoleman jdlkeen. Yhdenvertaisuus-
periaate edellyttdisi, ettd miehet ja naiset olisivat samassa asemassa edun-
saajina ja -jZittrijinii. Taloudcllisten olojen sen salliessa ainakin lasta huol-
tavat mieslesket olisi luettava edunsaajiksi (Komiteanmietintd 1967:B 23,
s8).

Eduskuntakdsittelyssd eldkeoikeus myonnettiin tarveharkintaisena alle
l6-vuotiaita lapsia huoltavalle sekd myos lapsettomalle 40-64-vuotiaalle
naisleskelle. Yleisen perhe-eldkelain puitteissa leskelle voidaan antaa
mytis koulutustukea sellaisen ammatin oppimiseksi, jolla hiin voi ansaita
oman toimeentulonsa. Yleinen perhe-ellkelaki tuli voimaan vuonna
1969.

Palkansaajia ja yrittiijiii koskevan perhe-eliikcjdrjestelmdn luomisesta on
kulunut noin pari vuosikymmentl. Perhe-eldkejiirjestelmiiiin ei ole tehty
muutoksia. Vain valtion eldkejdrjestelmdssii ja liikennevakuutuksessa
micsleski saa perhe-eldkkeen samoin edellytyksin kuin naisleski. Kuntien,
kirkon ja merimiesten eldkejiirjestelmissd sekd tapaturmavakuutuksessa
miesleski voi saada perhe-eldkkeen, jos tietyt edunsaajan tyokykyii ja va-
rallisuutta koskevat edellytykset toteutuvat.

Perhe-eldkejiirjestelmdd arvosteltiin kuitenkin jo 1970-luvun alussa. Yli
40-vuotiaiden lapsettomien lcskien eldkeoikeudella viiitettiin olevan tyot-
tomlysavustuksen piirteitd ja vanhojen naisleskien eleke nehdin vanhuus-
eldkkeen ennakkona. Perhe-eldkej?irjestelmii oli alunperin tarkoitettu or-
voksi j;iiineiden lasten auttamiseksi. Leskeneldke otettiin siihen sen takia,
ettei naisten tyossdolo ollut aikaisemmin koyin yleistii. P?i?ihuomio tulisi
vastaisuudessa kiinnittdd lasten eldkkeisiin ja niiden tason parantamiseen
(Per2iliiinen 1971, 51 1a 67).

Yhteiskunnan kehitys on johtanut siihen, ettd naisten koulutustaso ja
ty6ssiikiiynti ovat lisddntyneet. Samanaikaisti syntyvlys on alentunut,
mikri niikly pienentyneenfi perhekokona. Avioliiton asema on muuttunut
toisaalta avioerojen ja toisaalta avoliittojen yleistymisen myotii. Suku-
puolten tasa-arvo on ollut keskustelun kohteena ja aiheuttanut myos lain-
szi:idiinnollisid muutoksia, esimerkkind tasa-arvolain siiiitiiminen vuonna
l 986.

Vuonna 1983 valtioneuvosto asetti komitean selvittdmddn nykyisen per-
he-eliikejArjestelmdn tarkoituksenmukaisuutta ja laatimaan ehdotuksen

2 Leskien ansioty0 ja teryeydentila
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perhe-elekkeen tasoksi ja jakautumiseksi eri edunsaajien kesken. Komitea
julkaisi mietintonsii vuonna 1987.

Komitean ilmaisemat perhe-eldketurvan tavoitteet ovat kuoleman aiheut-
tamien taloudellisten vaikutusten poistaminen ja perheen talouden so-

peuttaminen uusiin olosuhteisiin. Samat tavoitteet esitettiin mytis sosiaali-
poliittisen ohjelmatoimikunnan mietinnossd vuonna 1967. Komitean mie-
tinto korostaa kuitenkin perheen kulutustason kohtuullista turvaamista,
kun taas varhemmassa mietinnossd esitettiin tavoitteena ennen eldketa-
pahtumaa saayutetun kulutustason siiilyttiiminen.

Perhe-eldkekomitean asettamat tavoitteet ovat seuraavat (Komiteanmie-
tintti 1987:43, 53).

l. Perhe-elc)kkeen tulee osaltaan turvata niiden alaikciisten lasten toi-
meentulo, joiden elatttkseen huoltaia olt ennen kuolemaansa osallistunut
tai o li velvollinen osallistumaan.

2. Perhe-elcikkeen tulee tciydenteiri lesken toimeentuloa silloin, kun lesken
omat tulot eivcit hcinen ansiomahdollisuutensa huomioon ottaen riittd-
vrissci mcicirin turvaa lesken toimeentuloa verrattuna kuolemaa edeltri-
neeseen tilanteeseen.

3. Perhe-eleikkeen tulee auttaa perhettti sopeutumaan uusiin, muuttunei-
siin olosuhteisiin.

Nykyisissii perhe-eliikejiirjestelmissd painopiste on leskeneldkkeessd las-
teneldkkeiden sijaan. Jiirjestelmiiii luotaessa liihdettiin siitd, ettd leski on
perheenhuoltaja puolison kuoleman jiilkeen. Lasten asema perheessd on
kuitenkin muuttunut avioerojen yleistyessd, eiviitkii lapset v?iltt?imIttI ole
asuneet edunjiittiijiin luona. Alaikdisten lasten toimeentulon turvaamisella
perhe-eldkkeiden ensisijaisena tavoitteena pyritriiin siihen, ettii lapsia koh-
deltaisiin tasapuolisesti syntyper?istii ja perhetaustasta riippumatta.

Parikymmente vuotta sitten ansioeldkejiirjestelmdssd pyrittiin turvaamaan
perheenhuoltajan saavuttama kulutustaso perheessd my6s h[nen kuole-
mansa jiilkeen. Perhe-eliikekomitea korostaa sitd, ettd lesken toimeentu-
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lon tulisi voida pddasiallisesti perustua lesken omaan ansiotyohon tai sen
perusteella meer dytry een eldkkeeseen ( Komitean m ietinttj 1987 :43, 5 4).

Perhe-eldketurvan tarpeen periaatteellisena liihtokohtana on perheen ela-
tustehtdvdn toteutuminen. Tasa-arvoperiaatten mukaisesti perhe-eldke-
turvan tarve pitiiii arvoida lesken sukupuolesta riippumatta. Komitean
mietinn6ssd ehdotetaan perhe=eldkeoikeuden myontiimistii myos miehille.
Komitea ehdottaa, etti lesken eldkeoikeus siiilyy lapsen idstii riippumatta.
Niiden vanhempicn leskien, joilla ei ole ollut lapsia ja jotka ovat pitkiiiin
olleet pois ansiotyostd, mahdollisuudet hankkia oma toimeentulo ovat
kuitenkin heikot. Sen takia eldkeoikeus pitiiisi myontiiii myos 50 vuotta
tdyttzineille lapsettomille leskille (Komiteanmietinto 1987:43, 63).

1.5
Tilastollinen tarkastelu

1.5.1
Naisten ansiotytin muutokset

Naisten siirtyminen ansiotyohrin kodin ulkopuolella oli yleinen ilmi6 toi-
sen maailmansodan jiilkeen liintisiss2i teollisuusmaissa. Naisten panos oli
vdlttzimdton sodan aikana, eivltkl he sen jiilkeen endd kokonaan poistu-
neet tyiimarkkinoilta. Naisten ansiotyon kasvu johtui osaksi sodanjiilkei-
sen vfrestonkasvun aiheuttamasta palvelualojen ja kulutusteollisuuden
laajentumisesta. Naisia tarvittiin kodin ulkopuoliseen lastenhoitoon ja
myos opetukseen. Sairaaanhoidon ja sosiaalialan ammattialat kasvoivat
nopeasti ja osaltaan mahdollistivat naisten ansiotytin, kun nlmd ennen
naisten kotona hoitamat toimet siirtyiviit yhteiskunnan hoidettaviksi
(Wilson 1983, 20). Elinkeinoeldmdn ja vdestollisten muutosten lisiiksi
naisten ansiotyohon vaikuttavina tekijtiinii niihdiidn perheessd ilmenneet
muutokset syntylyyden alentuessa ja pienten lasten hoitoajan siitii syyste
lyhentyesse Gilly ja Scott 1978, 214-217).

Suomessa naistydvoiman kysyntiiii lisiisi 1960-luvun nopea elinkeinora-
kenteen muutos, jonka seurauksena maatalous ei enii[ kyennyt tarjoa-
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maan tarpeeksi tydvoimaa laajeneville teollisuuden ja palvelualoille
(Kauppinen-Toropainen et al. 1983, 7-8). Vuonna 1950 maatalous tytil-
listi liihes puolct ammatissa toimivista naisista. Vield vuonna 1960 kaksi
viidesosaa naisista toimi maataloudessa, mutta kahtakymmentd vuotta
myohemmin en?iii kymmenesosa.

Samanaikaisesti muilla toimialoilla naisten tytipaikkojen lukumiifirii li-
sddntyi vuodesta 1960 puolitoistakertaiseksi. Niikyvin muutos oli palve-
lukset-sektorilla, jonka osuus naisilla kaksinkertaistui ruosicn 1960-80 vii-
lillii (Tytivoimatutkimuksen aikasarjaL 1976-84, 72). Yhteiskunnallisista
palveluksista opetuksen, tutkimuksen ja tcrveydenhuollon alat ovat kas-

vaneet voimakkaasti. Teollisuus on toiseksi suurin naisten tytillistiijii.
Joka viides tyossii kdyvii nainen on teollisuuden palveluksessa. Tekstiili-
tcollisuus tytillistiiii naisia eniten, toiseksi eniten metalliteollisuus. Kol-
manneksi suurin naisten tytivoiman kiiyttiijii on tukku- ja viihittdiskaup-
pa, jonka osuus samoin kuin metalliteollisuuden on kyllikin laskenut
(Naisten asema 1984, 68, Kauppinen-Toropainen et al. 6i 1983, 7, Vdesto-
ja asuntolaskenta 1980, osa I B, 6l).

Naisten lisiiiintynyt ansiotyfi ndkyy selvdsti siite osuudesta, jonka naiset
muodostavat koko tyovoimasta. Vuonna 1960 naisten osuus tyoikiisestd
tyovoimasta oli 44 prosenttia ja vuoteen 1980 mennessa se oli noussut 47
prosenttiin. Vuonna 1984, joka oli perhe-eliiketutkimuksen haastattelu-
vuosi, naisten osuus tyovoimasta oli edelleen kasvanut yhdellii prosent-
tiyksiktrlld 48 prosenttiin (Tyovoimatutkimuksen aikasarjat 1976-84, 36)-

Ainoastaan Euroopan sosialistimaissa naisten osuus tyovoimasta on yhte
korkea tai jopa korkeampi kuin Suomessa. Ruotsissa ja Tanskassa nais-
ten osuus tyovoimasta on hieman yli 40 prosenttia. Useimmissa l5nsi-
maissa se on noin 30 prosenttia (Kauppinen-Toropainen et al.6/1983,7).
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Ammotisso toimivon vfiestOn osuudet
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Kuvio 3. Ammatissa toimivan vdeston osuudet sukupuolen ja iiin
mukaan vuosina 1950, 1960 ja 1980

Lzihde: Vdcsttj- ja asuntolaskenta 1980, osa I B, SVT VIC:106,60; Ylei-
nen vlestolaskenta 1960 osa VI, SVT VI C:103, 4.

Suomessa l5-64-vuotiaista naisista kuului ldhes kaksi kolmasosaa amma-
tissa toimivaan vdcstoon vuonna 1980. Vdestolaskennassa ammatissa toi-
mivaan vdestoon luetaan nc henkilot, jotka kyseisend vuonna ovat olleet
tyollisid tai tyottomid vdhintdin kuuden kuukauden ajan. Kaksi vuosi-
kymmentd aikaisemmin ammatissa toimivicn naisten osuus oli hieman yli
puolet kaikista naisista. Alle 25-vuotiailla naisilla ansiotyo tosin pidenty-
neen koulutuksen johdosta vdheni parissa vuosikymmencssd niin, ettd
vuonna 1980 vain runsas kolmasosa ikdryhmdstii kdvi ansiotyossd. Voi-
makkaimmin ansiotyossdolo lisddntyi 35-44-vuotiaiden naisten keskuudes-

sa. Heistd yli 80 prosenttia kdvi tyossd vuonna 1980. Tyossd kdyvien
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osuus oli korkea mytis 25-34-vuotiaiden ja 45-54-vuotiaiden iklryhmissii.
Nziihin ikiiryhmiin kuuluvista naisista kolme neljiisosaa kdvi tyossti. Van-
hempien, 55 vuotta teyttanciden, naisten kohdalla ansiotydn muutokset
olivat vdhiiisempiii. Myds muissa Pohjoismaissa naisten ansiotyon kchi-
tys oli samansuuntainen kuin Suomessa. 1970-luvulla naisten tyossiikiiyn-
ti lisdiintyi voimakkaasti Ruotsissa ja erityisesti Norjassa, jossa se kaksin-
kertaistui kymmenen vuoden aikana (ILO 1975,36-44,lLO 1982,27-31).

Ammatissa toimivien miesten osuus vdheni vuosien 1960-80 viililld myos
muissa kuin nuorimmassa ikdryhmdssl. Jyrkimmiit muutokset ovat ta-
pahtuneet 55 vuotta tiiyttiineiden miesten kohdalla, joista liihes kaikki oli-
vat tytrssd vuonna 1960. Heistd oli vuonna 1980 tyokyryttomiii tai elSke-
ldisiii 40 prosenttia (Asunto- ja vdestolaskenta 1980, osa I A,66).

Naimattomat naiset olivat jo aikaisemminkin hankkineet itse oman toi-
meentulonsa, mutta sodan jzilkeen naisten tyovoiman kasvu useissa Eu-
roopan maissa johtui nimenomaan naimisissa olevien naisten ty6honme-
nosta (Tilly ja Scott 1978,214-211). Naimisissa olevien naisten siirtymi-
nen tyohon kodin ulkopuolella oli tosiasia myos Yhdysvalloissa. Sielld
naimisissa olevien naisten ansiotytrn osuus kaksinkertaistui vuosien
1950-80 vllilll siitd huolimatta, ettd yleinen asennoituminen ei ollut kovin
suopea siti kohtaan (McGlen ja O'Connoer 1983, 220). Naisten ansio-
tyon kasvuun vaikutti myos avioerojen mddrdn lisddntyminen. Esimerkik-
si Englannnissa eronneiden naisten tyovoimaosuus oli 1970-luvulla kor-
kein muihin naisiin verrattuna (Pifer 1979, l5).

Suomessa naiset olivat perinteisesti osallistuneet tyohon miesten rinnalla
maataloudessa. Naimattomat naiset olivat jo teollistumisen alkuajoista
liihtien kAyneet tytissii hankkien oman toimeentulonsa, mutta naimisissa
olevien naisten tyohonmeno kodin ulkopuolella yleistyi hitaammin.
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Ammotisso toimivien noisten osuudet
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Kuvio 4. Ammatissa toimivien naisten osuus l5-64-vuotiaasta vaes-
tostd siviilisriddyn ja idn mukaan vuosina 1960, 1970 ja
l 980

Liihde: Vdesttj- ja asuntolaskenta 1980, osa I A, SVT VI C:106,66; Viies-
to- ja asuntolaskenta 1970, osa II A, SVT VI C:104,50; Yleinen
vdestdlaskenta 1960 osa XII, SVT VI C:103,2.

Naimisissa olevien, tyossii kiiyvien naisten suhteellinen miiiirii kasvoi vuo-
desta 1960 kaikissa ikiiryhmissii, kun sen sijaan ei-naimisissa olevien (sis.

naimattomat, lesket ja eronneet) tytisseolo viiheni jonkin verran. Vuonna
1960 ei-naimisissa olevat naiset kdviviit suhteeellisesti useammin ansio-
tyossii kuin naimisissa olevat. Naimisissa olevien naisten ansiotytr oli vield
vuonna 1970 viihiiisempiiii kuin muilla naisilla. Kymmenen vuotta myti-
hemmin naimisissa olevien ja muiden naisten ansiotyossd ei ollut endd
oleellista eroa paitsi nuorimmassa ik2iryhmiissd, jossa koulutusajan pitene-
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minen ndkyi ei-naimisissa olevien naisten pienempiinii tytivoimaosuutena
jo vuoden 1970 luvuissa.

Naimisissa olevilla naisilla ei endd esiinny ns. kaksihuippuista tytissfi-
kiiynnin mallia, joka vallitsi Suomessa viel?i 1960-luvun alussa. Sen si-
jaan useimmissa ldntisissd teollisuusmaissa suuri osa 25-39-vuotiaista nai-
sista on edelleen poissa tyomarkkinoilta perhevelvoitteiden vuoksi ja pa-
laa tyoeliimiiiin tiimiin perhevaiheen jilkeen (Kauppinen-Toropainen et
al. 1983, 8). Naimisissa olevien naisten ansiotytih6n siirtymiseen liittyi
toisen maailmansodan jdlkeen se piirre, ette tyohtin menneet olivat enim-
mdkseen vanhempia ja jo lapsensa aikuisiksi kasvattaneita naisia. Pienten
lasten iiidit olivat silloin kuten vieldkin enimmdkseen kotona (Tilly ja
Scott 1978,218).

Suomalaiset naimisissa olevat, Z5-34-vuotiaat naiset olivat vuonna 1980
hieman harvemmin ansiotytlssd kuin ei-naimisissa olevat. Ansiotyollii oli
suomalaisen hedelmiillisyystutkimuksen mukaan selvl yhteys perheen ko-
koon. Tyossd kdyvien naisten lapsiluku oli niiklwiisti alhaisempi kuin ko-
tiiiitien (Riihinen et al 1980, 132-133). Pienten lasten ditien tytissiikiiynti
on Suomessa kuitenkin ollut yleisempiiii kuin missddn muussa ldntisessd
teollisuusmaassa. Esimerkiksi vuonna 1980 alle 7-luotiaiden lasten naimi-
sissa olevista iiideistii oli 6l prosenttia ammatissa toimivia (Vdesto ja
asuntolaskenta 1980, osa XVII, 22).

Yhdysvalloissa innokkaimmin ansiotytihon hakeutuneet naiset olivat ai-
nakin vieli kymmenen vuotta sitten aikaisemmin kotona olleita leskiii tai
eronneita. Niistii leskistd ja eronneista, joilla oli alle kouluikAisid lapsia,
kdvi vuonna 1977 ansiotyossii 55 prosenttia, mutta naimisissa olevista
vain 39 prosenttia. Kouluikiiisten lasten naimisissa olevista iiideistii kiivi
tytissd 56 prosenttia, mutta leskisti ja eronneista dideistd 70 prosenttia
(Social security and the changing roles of men and women 1979,2-3).
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Taulukko l. Ammatissa toimivien naisten osuus siviilisdddyn mukaan
vuonna 1980

Naimisissa Leski Eronnut

rka

25-34 v
35-44 v
45-54 v
55-64 v

74
82
75
43

70
79
70
35

87
89
81
50

LAhde: Asunto- ja vdestolaskenta 1980, osa I A, SVT VI C:106,66

Suomessa tilanne eroaa edelld esitetystd. Eronneiden naisten ammatissa-
toimivuus oli siviilisiiSdyittiiin tarkastellen korkein vuonna 1980. Naisles-
killii se oli sen sijaan sekd eronneita ettd naimisissa olevia alempi.

Leskien ja eronneiden naisten tyossiikZiyntil on syyt?i tarkastella lasten lu-
kumddrdn ja idn perusteella. Taulukon 2 luvut koskevat niitd 25-44-vuo-
tiaita leskid ja eronneita, joilla oli ainakin yksi alle l6-vuotias lapsi. Muut
lapset voivat olla tdtri vanhempia. Taulukon lukujen perusteella lasten
lukumiiiiriillii oli ylliittiiviin viihiin yhteyttii leskien ja eronneiden naisten
ansiotyohrin. Vasta kun lapsia oli kolme tai enemmdn, naisten tyossii-
kiiynti vdhentyi. Nuorimman lapsen ollessa alle kouluidn, ansiotyossd
kdyminen vdheni selvdsti leskill2i, eronneilla ei niinkddn. Vihdisint?i am-
matissatoimivuus oli niilld alle 35-vuotiailla leskillii, joilla oli vdhintzidn
kolme lasta ja joiden nuorin lapsi oli alle kouluidn. Tiillaisista 25-34-vuo-
tiaista leskistd oli ansiotytissd noin puolet, kun taas vastaavista eronneista
kdvi tyossd kolme neljdsosaa.
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Taulukko 2. Ammatissa toimivien 25-44-vuotiaiden leskien ja eronnei-
den naisten osuus lasten lukumdiiriin ja nuorimman lapsen
iln mukaan

LASTEN LKM
Lesket

t
Eronneet

"A

1 lapsi
2 Lasta
3+ lasta

83
79
72

93
91
85

NUORIMI.{AN
LAPSEN IKii

AlIe 7 v
7-15 v.

68
82

85
94

Liihde: Asunto- ja viiest6laskenta 1980, osa VII, SVT VI C:106, 359

Vdesttllaskennassa ne henkiltit, jotka eiviit ole ammatissa toimivia, on luo-
kiteltu kotitaloustyote tekeviksi, eliikel?iisiksi tai opiskelijoiksi. Koulutus-
jzirjestelmiin kehittymist?i ja opiskeluajan pidentymistd osoittaa se, ettd
vuonna 1980 yli puolet l5-24-vuotiaista naisista opiskeli peatoimisesti,
kun vuonna 1970 opiskelijoita oli ikiiryhmiistii vajaa kolmasosa. Amma-
tittoman vdesttrn toiminta on kuitenkin eniten muuttunut kotitaloustyon
osalta. Kun vuonna 1970 joka neljiis l5-64-vuotias nainen oli kotona il-
man ansiotyotii tai elikettd, niin osuus oli vuonna 1980 eniiii l2 prosent-
tia.
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Kuvio 5. Naisten piiiiasiallinen toiminta vuonna 1980 iiin mukaan

Liihde: Vdestti- ja asuntolaskenta 1980, osa I A, SVT VI C:106,66.

Edellii todettu kehitys naisten ansiotyon lisiiiintymisestd ei osoita aina-
kaan vield pysehtymisen merkkid. Tytrvoimatutkimusten perusteella, jois-
sa on mukana myos kausiluonteisesti tyoskentelevdt, tyollisten l5-64-vuo-
tiaiden naisten osuus nousi 66 prosentista 69 prosenttiin aikaviilillii
1980-84. Samanaikaisesti kotitaloustyota tekevien osuus vdheni kolmella
prosenttiyksiktilki (Tyovoimatutkimu ksen aikasarjat 197 6-84, 39, 50).

-.-.F.-.__
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1.5.2
Perherakenteen muutos

Toisen maailmansodan j2ilkeen seurannut suurten ikiiluokkien "baby
boom" ei Suomessa kuten monissa muissakaan teollisuusmaissa osoittau-
tunut pysyvdksi ilmitiksi, vaan syntyvyys vdheni koko ajan 1950- ja
1960-luvuilla. Viime vuosikymmenelld tilanne osoitti tasaantumisen merk-
kejii ja vuonna 1980 se oli suurin piirtein samalla tasolla kuin kymmenen
vuotta aikaisemmin.

Perhetlyppirakenne on ollut melko vakaa vuosina 1950-80. Suurimmat
muutokset ovat lapsettomien aviopariperheiden mddrdn tasainen kasvu ja
lapsiperheiden mddrdn kasvun hidastuminen ja liihes pysiihtyminen vuo-
sina 1970-80. Muutokset perhetyyppirakenteessa johtuvat toisaalta siitd,
ettd lapsettomista aviopariperheistd on suuri osa sellaisia, joista aikuisiksi
kasvaneet lapset ovat muuttaneet pois. Toisaalta perhedynamiikka on
muuttunut siten, ettd nykyisin lapsiperhevaihe muodostaa perheiden eld-
mdnkaarella ajallisesti lyhyemmiin vaiheen kuin ennen. Kun lapsiluku
perheissd on vdhentynyt ja lapset hankitaan melko nopeassa tahdissa, ly-
henee se kokonaisaika, jolloin perheessd on alle l8-vuotiaita lapsia (Suo-
malaisten elinolot 1984, 52-53). Lapsettomuus ei ole kuitenkaan yleisem-
pdii kuin ennen. Kuviossa 6 esitetddn lapsiperheiden osuus aviopariper-
heistd perheen pii2imiehen idn mukaan tarkasteltuna vuosina 1960 ja
1980.
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7. Lopsiperheidenosuudetovioporiperheist0

15-21 25-Jr'. Js-,tt +5-5,t 55-6,t 65-

Kuvio 6 Niiden aviopariperheiden osuus piiiimiehen idn mukaan,
joissa oli alle lS-vuotiaita lapsia

Liihde: Yleinen vdestolaskenta 1960, osa XII, 78, 88; Asunto- ja v?iesto-
laskenta 1980, osa Y[[,265.

Nuoremmissa ikiiryhmissd oli vuonna 1980 lapsiperheitii kaikista aviopa-
riperheistd kihes yhtii paljon kuin vuonna 1960. Ero vuoteen 1960 n?ikyy
vasta 45 vuotta tiiyttiineiden pddmiesten kohdalla, joilla lapsiperheiden
osuus putosi jyrkristi. Vanhempien tullessa l2ihelle 50 vuotta, lapset alka-
vat jo olla aikuistuneita.

Niissii aviopariperheissd, joissa oli alle l8-vuotiaita lapsia, perheiden koon
pieneneminen ilmeni myris lasten keskimiiilrdisessd luvussa. Muutos nd-
kyy selvimmin 35-54-vuotiaiden pliimiesten perheissd, joissa lapsiluku vd-
heni keskimdiirin liihes yhdellii lapsella vuosien 1960-80 viilillii. Vuonna
1960 kolmasosassa perheistii oli viihintiiiin kolme alle l8-vuotiasta lasta,
mutta vuonna 1980 eniiii yli kymmenesosassa (Vdestti- ja asuntolaskenta
1980, osa VII, 67). Alle kouluikdisten lasten keskimiiiiriiinen luku oli
vuonna 1980 kaikissa ikiiryhmissii pienempi kuin 20 vuotta aikaisemmin.

\,,

\'

1 960 1 9AO



30

Esimerkiksi 35-44-vuotiaiden piiiimiesten perheissd alle 7-vuotiaiden las-

ten luku oli keskim[iirin puolta pienempi kun vuonna 1960'

Losten
luku

Losten luku pUdmiehen iUn mukoon

Alle l8-vuotiool lopset Alle 7-vuoliool lopsel

./.\
./\

J

2

\

t5-21 E-Jl rHl {5-51 ffi{ AF l5-2{ 25-} H1 {t-51 H{ [5-

Kuvio 7 Alle l8-vuotiaiden ja alle 7-vuotiaiden lasten keskimiiiiriii-
nen luku lapsiperheissd piiiimiehen idn mukaan

Liihde: Yleinen vdesttilaskenta 1960, osa XII, SVT VI C:103,78,88;
Asunto- ja vdesttilaskenta 1980, osa VII, SVT VI C:106,265-

Vuonna 1980 noin l5 prosenttia lapsiperheistzi oli yksinhuoltajaperheitii.
Yksinhuoltajaperheeksi luokitelluissa on vain toinen vanhemrnista ja yksi
tai useampia alle l8-vuotiaita lapsia. Niiiden perheiden mdiirii on kasva-
nut kolmanneksella kahden vuosikymmenen aikana. Vuonna 1980 liihes
90 prosenttia yksinhuoltajista oli naisia (Suomalaisten elinolot 1984, 54).

P2i2is2iiinttiisesti yksinhuoltajien lapsiluku on pienempi kuin aviopariper-
heiden. Vuonna 1980 naispuolisilla yksinhuoltajilla oli keskimtiiirin 0.8

alaikdistti lasta ja miespuolisilla 0.7 lasta. Seuraayassa asetelmassa esite-

tddn, miten suurella osalla yksinhuoltajista oli vdhintiiiin kaksi alaikdistii
lasta (Asunto- ja veiesttilaskenta 1980, osa VII, 265).

1 960
- 

19AO
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YKSINHUOLTAJALLA
ViHINTIiN KAKSI LASTA

Naispuolisten 25-44-vuotiaiden yksinhuoltajicn perheissd oli yleisemmin
kaksi tai useampia alaikiiisid lapsia kuin miespuolisten perheissd. L2ihes
puolessa 35-44-vuotiaiden naispuolisten yksinhuoltajien perheistd oli vii-
hintririn kaksi alaikiiistd lasta. Sukupuolten vdliset erot tasoittuiyat
45-54-vuotiaiden ikiiryhmlssd.

Naisten ansiotyon muutoksia kdsittelevdssd luvussa todettiin, ettd naisles-
ket kdvivrit harvemmin tytissii kuin eronneet naiset. Seuraavasta asetel-
masta voi ndhdd, ettd naisleskien perheet olivat isompia kuin eronneiden
yksinhuoltajien. Seuraavan asetelman luvut kertovat, miten suurella osal-
la leskeksi jiiiineistii ja eronneista yksinhuoltajista oli vuonna 1980 vrihin-
tddn kaksi lasta, kun nuorin lapsi oli alle l6-vuotias. Muut lapset saat-
toivat olla tdtd vanhempia (Viiestri- ja asuntolaskenta 1980, osa VII, 359).

YKSINHUOLTAJAi IDILLT
ViiHINTiiN KAKSI LASTA

rk5

IKH

25-34 v.
35-44 v.
45-54 v.

25-34 v.
35-44 v.
45-54 v.

iliehet

2q
36
?8

Lesket

57
76
72

Naiset

33
44
26

q2
53
6q

Eronneet
%

Kaikissa ikZiryhmissd naisleskillii oli enemmdn lapsia kuin eronneilla yk-
sinhuoltajilla. Muiden kuin nuorimman lapsen iiistii ei ole tietoa, mutta
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ainakin 25-34-vuotiaiden ikiiryhmiissii lapset olivat alaikiiisiii. Kaikista
yksinhuoltajaiiideistd lasketut luwt osoittivat, ette myos 35-44-vuotiaiden

ikdryhmdssi suurin osa lapsista oli alaikiiisid. Tete vanhemmilla naisilla
jo yli puolet lapsista oli ttiysi-ikiiisiii.

2
TUTKIMUSAINETSTO

Tutkimuksen aineisto kerdttiin otoksena vuonna 1980 leskeksi jiiiineistii

alle 80-vuotiaista miehistd ja naisista sekii heidiin perheista6n. Perusjou-

kon koko eli leskien lukumddrd oli 13 992. Otoksen kooksi asetettiin noin

3 500 perhette. Otanta suoritettiin ns. kaksivaiheisella ositetulla ryvds-

otannalla. Otannan edellytyksenii oli, etti siihen tuli seuraavien ryhmit-
telykriteerien mukaan tarpeellinen mliirii

eri sukupuolta olevta henkilijitti
e r i ik ciis iti henk i ki i t ri
er i koko is ta lap s iper he itti
e r i e lcik e lak ien p i ir iin kuu luv ia h e nk i lii i t ci.

Tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena. Haastattelut suoritti Suomen

Gallup Oy huhti-lokakuun aikana 1984. Saatu tutkimusaineisto, 2793 les-

ked, edustaa edellii mainittujen ryhmittelykriteerien mukaan verrattain
hyvin perusjoukkoa. Perusjoukkoa, otantaa ja edustavuutta on selvitetty
tutkimuksen pddraportissa (Tuominen 1988, Liite l).

Haastattelutietojen lisiiksi tutkimusaineistoa on tdydennetty muun muas-

sa ty6eliiketiedoilla Eliiketurvakeskuksen rekisteristd sekd kansaneliike- ja

sairauspdivdrahatiedoilla Kansanel6kelaitoksen rekisteristd. Tiedot on

hankittu kuolemantapausta edelteneeltii ja sitd seuranneelta vuodelta eli

vuosilta 1979 ia l98l sekii tutkimuksen seurantavuodelta 1983'

Tytlssiiolon muutoksia on tarkasteltu palkansaajavdesttitrn ja yrittiijiivdes-

ttion kuuluvien leskien osalta. Palkansaajav?iestotin kuului myos el2ikeliiis-

perheitd. Niiissa perheissd kumpikaan puoliso ei ollut toiminut yrittiij2inii.
Leski luokiteltiin yrittiijiiviiesttitin kuuluvaksi, jos jompikumpi puolisoista

tai molemmat puolisot olivat pddasialliselta ammatiltaan yrittdjiii. Maata-

t
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lousyrittiijiivdestti6n kuuluvia tarkasteltiin erikseen muista yrittiijistd tai
itseniiisistii ammatinharjoittajista. Luokittelua ei tehty pelkiistd?in haas-
tattelutiedon perusteella, vaan apuna kdytettiin rekisteritietoja. Leskien
ty6ssiiolon tarkastelu on rajattu leskeytyessiiln alle 65-vuotiaisiin.

Tytrssiiolon muutosten tarkastelu kohdistui pddasiassa naisleskiin. Taulu-
kosta 3 kiiy selville naisleskien puolison piiiiasiallinen ammattiasema avio-
liiton aikana.

Taulukko 3. Naisleskien puolison piidasiallinen ammattiasema aviolii-
ton aikana

Lesken
ike
v. 1980

Palkan-
saaj a

%

Maatalous- Yksindis- Yht
yrittlj ?i yrittiij 2i

%7"

25
35
4s
55

85
77
74
67
7L

9
t4
20
27
23

100
100
100
100
100

- 34v.
- 44 v.
- 54v.
- 64 v.

6
I
6
6
5Kaikki

Enemmisto naisleskien puolisoista oli ollut avioliiton aikana palkansaajia.
Alle 35-vuotiaana leskeytyneiden naisten puolisot olivat muihin ikiiryh-
miin verrattuna harvemmin toimineet yrittiijiinii. Leskeytyesseen
35-44-vuotiaiden naisten puoliso oli sen sijaan tavallista useammin ollut
yksiniiisyrittiijii. Joka neljiinnen 55 vuotta dytteneen naislesken puoliso
oli ollut maatalousyritteja.

3 Leskien ansiotyo ja tflcydentila
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Taulukko 4. Niiden perheiden osuus piidmiehen idn mukaan, joissa oli
vuonna 1979 alle l8-vuotiaita lapsia

Perheen
pii?imiehen
ikii v. L979

LESKET AVIOPARIPERHEET
VAESTIJSSA

7"

Miehet
/"

Naiset
/.

25-
35-
45-
55-

70
83
38

7

87
80
4s
t4

84
89
s4
17

34v
44v
54v
64v

Liihde: V?iesto- ja asuntolaskenta 1980, osa VIL SVT VI C:106, 265

Leskien tytissdolon muutoksia tarkastellaan mytrs perheen lapsiluvun mu-
kaan. Taulukossa 4 esitetddn, kuinka suurella osalla leskistii oli alle
l8-vuotiaita lapsia ennen puolison kuolemaa. Tarkastelu on tehty perheen
piiiimiehen iAn mukaan eli naisleskillii puolison idn mukaan vuonna 1979
ja miesleskillI lesken oman idn mukaan. Leskien osuuksia verrataan nai-
misissa olevaan vdesttion vuonna 1980.

Ne naislesket, joiden puoliso oli 25-34-vuotias, olivat harvemmin lapsetto-
mia vdestoon verrattuna. Tiimdnik2iiset mieslesket olivat taas useammin
lapsettomia kuin naimisissa olevat miehet vdesttissd. Lapsiperheiden
osuus oli vdestotin verrattuna pienempi myos kaikilla 35 vuotta taytte-
neillii ja tdtd vanhemmilla piiiimiehillii. Sitii ei tutkittu, olivatko niimii
perheet tavallista useammin lapsettomia vai olivatko lapset jo tiiysiikiii-
sid. Taulukot 5 ja 6 koskevat leskien lapsilukua. Ne osoittavat, ettei lap-
siperheiden koko olleellisesti poikennut koko vdesttistd. Todenniiktiisesti
leskistii suuremmalla osalla kuin viiesttistii lapsiperhevaihe jo takanapiiin.
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Taulukko 5. Lasten keskimiilriiinen luku vuonna 1979 niiden leskien
perheissd pdiimiehen idn mukaan, joilla oli alle l8-vuotiai-
ta lapsia

Perheen
piiiimiehen
ik2i v. L979

LESKET

Miehet Naiset

LAPSIPERHEET
VAE5T6SSA

34 v.
44 v.
54 v.
64 v.

Liihde: Vziestri- ja asuntolaskenta 1980, osa VII. SVT VI C:106,265

Vaikka 25-34-vuotiaiden miesten perheet oliyat useammin lapsettomia vd-
esttrtin verrattuna, niin tiimiinikziisten lapsiperheet olivat kuitenkin suu-
rempia. Mytis naisleskien perheissii oli vdest6on verrattuna enemmdn
lapsia silloin, kun puoliso oli 25-34-vuotias. Niillii naisleskillii, joiden
puoliso oli 45-54-vuotias, oli useammin alaikiiisiii lapsia kuin timlin ikii-
ryhmdn miesleskillii.

25
35
45
55

L.7
2.O
1.5
1.3

1.8
L.9
L.7
1.3

t.9
2.0
1.5
L.4



36

Taulukko 6. Niiden leskien osuus perheen piiiimiehen iiin mukaan, joil-
la oli vuonna 1979 viihintddn kolme alle l8-vuotiasta lasta

Perheen
p?i2imiehen
ikii v. L979

LESKET LAPSIPERHEET
VAE5T6SSA

Miehet Naiset
7" 7" 7"

25-34v.
35 - 44 v.
45 - 54 v.
55 - 64 v.

15
18
10

8

16
L7
16

6

11
2L
L2

6

Ldhde: Vriestti- ja asuntolaskenta 1980, osa VII. SVT VI C:106,265

Taulukossa 6 tarkastellaan niitii tapsiperheitii, joissa oli vuonna 1979 v6'-
hintiidn kolme alaikiiistd lasta. Alle 35-vuotiaiden miesleskien perheistd
suurempi osa oli niiin isoja naimisissa olevaan vdesttitin verrattuna. Vd-
hintiiiin kolmen lapsen perheet olivat yhtii yleisid mytis niillii naisleskillii,
joiden puoliso oli alle 35-vuotias. Suurperheitd oli viiesttitin verrattuna
enemmin mytrs niill?i naisleskill?i, joiden puoliso oli 45-54-vuotias.
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3
LESKIEN TERVEYDENTILA

3.1
Koettu terveydentila ja toimintakyky

Koettua terveydentilaa mitattiin kysymdll?i, oliko leskellii jokin vika tai
vamma, joka viihensi hdnen tyo- tai toimintakykyiiiin tai jokin pitkdaikai-
nen sairaus. Samoin tiedusteltiin, mikii tai millainen tiimii sairaus oli ja
mite haittaa siite oli nykyisessd ammatissa tai tyotehtevissd. Toimintaky-
kyii mitattiin kysymiillii selviytymistii portaissa liikkumisesta, keryiden
kotittiiden tekemisestd sekii kodin ulkopuolella asioimisesta. Myos joiden-
kin psykosomaattisten oireiden esiintymistd tiedusteltiin.

3.1.1
Pitklaikaissairaudet

Kahdella kolmasosalla leskistii oli jokin pitkiiaikainen sairaus. Pitkiiaikai-
sia tauteja sairastayien osuudessa ei miesten ja naisten viililli ollut eroa

koko aineiston tasolla. Ikiiryhmittiiin tarkastellen alle 60-vuotiaat miesles-
ket ilmoittivat sairauksia hieman harvemmin kuin naislesket'
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Kuvio 8. Pitkaaikaissairauksia ilmoittaneiden osuus sukupuolen ja
iln mukaan

Pitkdaikaisia sairauksia ilmoittaneiden osuudet nousivat idn mukana.
Noin viidesosalla alle 45-vuotiaista ja kolmasgsalla 45-49-vuotiaista nais-
leskist?i oli jokin pitkiiaikainen sairaus tai vamma, joka vdhensi tyti- ja
toimintakykyii. Noin puolet 50-54-vuotiaista ja kaksi kolmasosaa
55-59-vuotiaista naisleskistii ilmoitti pitkeaikaisia sairauksia. Niite il-
moittaneiden osuus ei endd sanottavasti noussut 60-64-vuotiailla naisilla.

Taulukossa 7 verrataan pitkiiaikaissairaiden leskien osuutta koko vdes-
totin, jota koskevat tiedot ovat periiisin Kansaneldkelaitoksen terveystut-
kimuksesta vuonna 1976.

[ 1 sairaus Sl 2 srireutta E 3+ irir.uttr
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Taulukko 7. Pitkdaikaissairauksia ilmoittaneiden leskien osuus suku-
puolen ja idn mukaan vdestotin verrattuna

MIEHET NAISET

rke Lesket Vlestii Lesket Vdestii
7" 7"

35
45
55
65

L7
37
53
79

25
47
67
76

18
44
68
77

27
43
68
77

44v
- 54 v.
- 54 v.
- 74v.

Liihde: Kalimo et al. 1982, 63.

Pitkdaikaissairaidcn osuus oli 35-44-vuotiailla naisleskillti merkittdviisti
pienempi kuin vastaavan ikiiisell2i vdestoll?i vuonna 1976. Te$ vanhem-
pien naisleskien osuudet eivdt oleellisesti eronneet vdeston osuuksista.
Alle 65-vuotiaat mieslesket ilmoittivat koko vdestotin verrattuna harvem-
min pitkiiaikaisia sairauksia. Ero oli huomattavin 45-54-vuotiaiden koh-
dalla.

Kansaneldkelaitoksen Mini-Suomi-tutkimuksessa on tarkasteltu vdeston
terveydentilaa mytis siviilisdiidyn mukaan. Miesleskillii pitkiiaikaisten sai-
rauksien esiintyvyys oli muihin miehiin verrattuna korkein, naisilla siviili-
sriiidyn mukaiset erot olivat vdhliset (Suomalaisten terveys 1980). Mie-
hid koskevat tulokset saavat tul:ea Pohjoismaiden vertailututkimuksesta,
jossa todettiin leskien ikiivakioidun sairastavuuden olevan Suomessa ja
Ruotsissa muuta vdestod yleisempiid (Karisto 1984, 137).

Yli 40 prosenttia maa- ja metsetaloudessa tyoskennelleistii 40-49-vuotiais-
ta mies- sekd naisleskistd ilmoitti pitkdaikaisia sairauksia. Osuus oli pie-
nempi kuin vastaavan ikdryhmiin osuus (60 %o) Kansaneliikelaitoksen vil-
jelijoitii koskevassa tutkimuksessa (Vohlonen et al. 1982, 78). Aineistot
eivdt ole tdysin vertailukelpoiset, koska perhe-el?iketutkimuksen maa- ja
metsetaloustytltii tehneissd oli maatalousyrittdjien ohella myos palkansaa-
jia. Vanhemmissa ikdryhmissd leskien osuudet vastasivat kuitenkin vilje-
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liitiiden osuuksia. Esimerkiksi 50-S9-vuotiaista viljelijtiistd kolme neljdn-
nestd oli ilmoittanut sairauksia, samoin leskistd.

Taulukossa 8 verrataan leskien ilmoittamien pitk2iaikaisten sairauksien
lukua koko vdestoon vuonna 1976.

Taulukko 8. Pitkiiaikaissairauksien luku leskillii ja vlesttissii sukupuo-
len ja iiin mukaan

rka

MIEHET

Lesket Viiestii

NAISET

Lesket Viiestii

35
45
55
65

-44
-54
-64
-74

1.5
1.8
2.2
2.4

t.4
1.5
L.7
2.L

1.5
1.8
2.L
2.2

i;
1.8
1.9

Liihde: Kalimo et al. 1982,71.

Erityisesti nuoremmissa ikiiryhmiss2i lesket mainitsivat sairauksia koko
vdestorin verrattuna harvemmin. Vanhemmissa 55-64- ja 65-74-vuotiai-
den ikiiryhmissii pitkiiaikaissairaiden osuudet vastasivat suurin piirtein
vdeston osuuksia. Siitii huolimatta lesket ilmoittivat niiissli ikiiryhmissii
vdhemmdn sairauksia kuin vastaavan ikiiiset vdestrissd. Ero oli huomat-
tavin 55-64-vuotiaiden naisleskilld, jotka ilmoittivat keskimiidrin puoli sai-
rautta vdhemmdn.

Pitkeaikaisia sairauksia kysytt[ess?i on todettu, ettd monet tekijet vaikut-
tavat siihen, mitd sairauksia tuodaan haastattelussa esille. Niiitii ovat
muun muassa sairauden dskettdinen puhkeaminen, sen kivulloisuus ja
vaikutukset jokapiiiviiiseen eldmdln, l2iiikkeiden k?iytto, lZiiikiirin vastaan-
otolla keynnit ja l2i2ikiiriltd saatu tieto sairaudesta. Toisaalta sairauksia
jiitetiidn ilmoittamatta, jos niihin sisiiltyy sosiaalista tai psykologista pel-
koa tai hiipeii2i. Haastattelijan seki haastateltavan iiillii ja sukupuolella
on merkitystd samoin sosiaalisilla olosuhteilla ja koulutuksella. Mytis
haastattelutilanteella on vaikutusta vastauksiin (Brorsson 1977, 3l -32).
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Pitkiiaikaissairauksien luvussa todettujen erojen perusteeella ei voida piid-
telld, ettfr leskien terveydentila poikkeaisi oleellisesti viiestostii. Sairauk-
sien vakavuusastetta ei esimerkiksi kysytty. Kansancldkelaitoksen ter-
veystutkimuksissa kysymykset kohdistuvat korostuneesti haastateltavan
terveydentilaan ja haastattelijat ovat ammatiltaan terveydenhoitajia. Ter-
veystutkimuksessa tuodaan yleensd herkemmin esille erilaisia sairauksia
kuin toisentyyppisessd tutkimuksessa.

Leskien ilmoittamat sairaudet eiv2it yleisimpien tautiryhmien osalta poi-
kenneet vdestostd. Seuraavassa asetelmassa tarkastellaan verenkiertoelin-
tcn sekd tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluvia tauteja ilmoittanei-
den leskien osuutta.

VERENK IERTO-
ELINTEN SAIR.

TUK I- JA L I IKUNTA-
ELINTEN SAIRAUDETrk5

v. L9a4

AlIe 50
50-6q
65-
Kaikki

Miehet Naiset Miehet Naiset

q

29
46
37

6
z9
5?
39

7
27
20
20

II
32
34
3l

Koko aikuisvdestossi verenkiertoelinten tauteja ilmoitettiin vuonna 1976
enemmdn kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksia (Kalimo et al. 1986,74).
N2iin oli myds perhe-eldketutkimuksessa, jos tarkastellaan kaikenikiiisiii
leskiii. Alle 50-vuotiaat lesket ilmoittivat useammin tuki- ja liikuntaelinten
sairauksia kuin verenkiertoelinten sairauksia, samoin 50-(4-vuotiaat nais-
lesket. Koko vdesttjssi naiset ilmoittivat kumpaankin tautiryhmdiin kuu-
luvia sairauksia useammin kuin miehet. Tiimii piti paikkansa myos les-
kien kohdalla.
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3.1.2
Sairauden tytikyvylle aiheuttama haitta

Vain vajaalle viidesosalle pitkeaikaissairauksia ilmoittancista sairaus ei ai-
hcuttanut haittaa ammatissa tai tytitehtiivissA. Joka kolmas joutui usein

keventdmddn tyotahtia tai muuttamaan ty6skentelytapaa. Viidesosa pys-

tyi suoriutumaan tyoste, mutta siite aiheutui oircita. Muita haittoja ku-
ten sairaslomia, tytittomyyttii ja tytlnsaantivaikeuksia ilmoitettiin suhteel-
lisesti vdhemmdn.

treslcstet tu l{drlestet

05+
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Kuvio 9. Pitkdaikaisairauksia ja siitii tytinteolle haittaa ilmoittaneidcn
osuus sukupuolen ja ifrn mukaan

Haittoja ilmoittaneiden osuudet nousivat iiin mukana. Kolmannes
50-54-vuotiaista ja yli puolet 55-64-vuotiaista mies- ja naisleskistii mainit-
si sairauksien aiheuttamia haittoja. Miesleskistii naisleskiii suurempi osa

ilmoitti tdssii yhteydessd olevansa tyoky\ryton. Niiistd myos valtaosa sai

tyokyvyttomyyseldkettii. Toisaalta kaikki tyokyvytttlmyyseliikette saavat
eivdt maininneet sitd, vaikka tyokyvyttomyys esitettiin yhtend vaihtoehto-
na sairauden aiheuttamista haitoista. Vastaukset tukivat rekisteritietoja,

il
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sill6 55-64-vuotiaissa micsleskissii oli vuonna 1983 enemmiin tyokyvyttti-
myyseliikettii saavia kuin naisleskissl. Leskien tytikyvyttdmyyseldkkeitd
tarkastellaan luvussa 3.2.

Pitk2iaikaissairaiden ja siit2i haittaa ty6nteolle ilmoittaneiden osuus vaih-
teli sen mukaan, mikd oli lesken pddasiallinen ammatti avioliiton aikana.
Kuviossa l0 esitetddn sairauden aiheuttamia haittoja ilmoittaneiden nais-
leskien osuudet ammattialan mukaan. Suurimmalla osalla ammatti oli
sama vuonna 1984, jolloin haastattelut tehtiin.

NAISLESK[I
-19 v. 50-61 v.

All,li/ATIIAIT

Tekninen Urn. tg0

Hallinmllinen grn.

Ka{allinen tS

[ha- .til

Teolliren tlO

hlveitg

I N1050E0 1

E Ho?ttooilmoittonciocn l! Pitlooikoi8soiroukliooGuus I ilmoittonciden muus

Kuvio 10. Pitkeaikaisairauksia ja siitii tyrinteolle haittaa ilmoittanei-
den naisleskien osuus pddasiallisen ammattialan mukaan

Alle 50-vuotiaista naisista pdiiasiallisesti tekniste, tieteellistl ym. tyotii
sekii hallinnollista tai toimistotyotii tehneet ilmoittivat muita harvemmin
pitkiiaikaisten sairauksien aiheuttamia haittoja. Sairaus haittasi eniten
kaupallisella alalla ja maataloudessa tyoskennelleiden tytintekoa. Van-
hemmassa ikiiryhmdssd sairauksia ja niiden aiheuttamia haittoja ilmoitti-
vat useimmin 55-64-vuotiaat maataloudessa tydskennelleet naiset. Myos
tdssii ikdryhmdssd sairaus haittasi muita vdhemmdn niiden tyontekoa,
jotka olivat tehneet ns. henkistd tytitii avioliiton aikana.
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Myos Kansaneliikelaitoksen terveystutkimuksessa pitkeaikaissairaiden ja

siite tyflnteolle haittaa ilmoittaneiden osuus oli muihin aktiivi-ikeisiin ver-

rattuna korkein maa- ja metsetaloustytitii tehneillii haastatelluilla. Tie-
tcen, tekniikan, hallinnon seki toimistoteknisen tytrn ryhmissii osuudet
jiiivdt muita pienemmiksi (Kalimo 1982,69).

3.1.3
Toimintakyky

Leskiltii kysyttiin heidZin selviytymistiidn portaiden nousemisesta ja las-

keutumisesta, kelyiden kotitoiden tekemisestl sekd asiomisesta kodin ul-
kopuolella. Kysymykset ovat pereisin ns. ADL-testeistd ja niitri on kiiy-
tetty mm. tutkittaessa vanhojen henkiloiden toimintakykyisyytte
jokap2iiviiisessd eldm dssd.

Tutkimusten perusteella on voitu todeta, etta elimisttin keskimddrdinen
toimintakykyisyys heikkenee noin yhden prosenttiyksikon vuosivauhtia
25-30 vuoden iiistii alkaen. Muutosnopeudessa havaitaan kuitenkin hyvin
suuria eroja eri toimintojen viilillZi ja lisiiksi eri yksiloiden viilillii (Heikki-
nen 1986,283).

Haastattelussa kysytyt toiminnot tuottivat vain vdhdn vaikeuksia niille
alle 65-vuotiaille leskille, joilla ei ollut pitkiiaikaissairauksia. Osalla elii-
keikiiisistii oli sen sijaan vaikeuksia toiminnoista selviytymisessi, vaikka
he eiviit olisi ilmoittaneet pitkiiaikaisia sairauksia. Kuviosta I I kiiyv[t
selville niiden leskien osuudet, joilla oli vaikeuksia ainakin yhdessii toi-
minnossa selviytymisessd.
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Kuvio I I Kysytyissii toiminnoissa vaikeuksia ilmoittaneiden leskien
osuus sukupuolen ja iIn mukaan

Portaissa liikkuminen tuotti seke naisille ettii miehille enemmdn vaikeuk-
sia kuin kotittiiden tekeminen tai asioiminen. Alle 60-vuotiaat naiset mai-
nitsivat toimintoihin liittyvi2i vaikeuksia useammin kuin miehet. Miesten
ja viiliset eroavuudet tasoittuivat 60 ikiivuoden jiilkeen.

Mini-Suomitutkimukseen verrattuna 50 vuotta tiiyttiineet lesket ilmoitti-
vat vaikeuksia jonkin verran useammin (Maatela 1987, l7). Erityisesti
maatalousyrittajina toimineilla 60-69-vuotiailla leskill?i oli enemmin vai
keuksia myos muihin leskiin verrattuna.

Kotona asuvilta tamperelaisvanhuksilta kysyttiin piiivittiiisistii toimin-
noista selviytymistii. Kysymykset olivat osittain samoja kuin leskille esite-
tyt. Mitiiiin oleellisia eroja ei tullut esille leskien ja tamperelaisvanhusten
viilillii. Tosin vertailu on vaikeaa sen takia, ettd tamperelaisilta vanhuksil-
ta kysyttiin useampia toimintoja kuin leskiltd (Heikkinen et al. 1981, 159,
Heikkinen 1986, 103).

portoiden nounu - - kotit6idan tekeminan ostotm tn sn
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3.1.4
Psykosomaattiset oireet ia niiden yhteys leskeyteen
sopeutumisessa

Leskiltii kysyttiin, oliko heitii viime aikoina vaivannut pdiinsiirky, ylirasit-
tuneisuus, voimattomuuden tai vdsymyksen tunne tai unettomuus. Neita
psykosomaattisiksi luonnehdittuja oireita ilmoitti naisista runsas kolman-
nes ja miehistd neljdnnes. oireet lisiiiintyivfrt vanhemmissa ikiiryhmissii.
Kuviosta l2 kiiyviit selville vdhintdiin yhden psykosomaattisen oireen il-
moittaneiden osuudet sukupuolen ja iin mukaan.

Psykosomoottisten oireiden esiintyvyys%

-39 ,+0-,+9 50-6+ 65- lkd

n oislesket mieslesket

Kuvio 12 Psykosomaattisia oireita ilmoittaneiden lcskien osuus suku-
puolen ja idn mukaan

Psyykkinen rasittuneisuus edeltiiii usein varsinaisten mielenterveyden hdi-
ritliden puhkeamista sekd altistaa monille somaattisille sairauksille (Voh-
lonen et al. 1982,99). Toisaalta se voi olla myos pitkiiaikaisen sairauden
aiheuttamaa. Psykosomaattisten oireiden esiintyminen oli leskillii selviisti
yhteydessii pitkiiaikaisiin sairauksiin. Nelj2illn viidesosalla pitkdaikaisia
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sairauksia maininneista leskistd oli mytis psykosomaattisia oireita. Sen si-
jaan niist2i leskistd, joilla ei ollut pitkeaikaisia sairauksia, vain runsas kol-
mannes ilmoitti nditd oireita.

Voimattomuutta tai vdsymystd sekd unettomuutta esiintyi vanhemmilla
leskilli enemmdn kuin nuoremmilla. Pdiinsdrky ja ylirasittuneisuus eiydt
yhtd selvdsti lisddntyneet idn mukana.

Taulukko 9. Yksittziisiii psykosomaattisia oireita ilmoittaneiden osuudet
sukupuolen ja idn mukaan

rke Piiiin-
sdrky

Yliras it -
tuneisuus

Voimattom.
t. vdsymys

Unetto-
muusv. 1984

MIEHET

^{11e 50-v.
50-54v.
65- v.
Kaikki

NAISET
A11e 50-v.
50 - 64 v.
55 - v.
Kaikki

7" /^ /.

15
23
27
25

13
36
48
4t

13
24
38
31

25
35
31
32

24
32
32
31

27
52
57
52

15
35
46
39

L4
23
28
25

Suomalaiseen aikuisvdestoon verrattuna alle 64-vuotiaat lesket kdrsivdt
haryemmin piiiinsdrystZi. Sitd vastoin unettomuutta leskilld esiintyi enem-
mdn (Piha et al. 1986, 335). Ero johtui oletettavasti leskien vdesrod van-
hemmasta ikdrakenteesta. Aktiivi-ikiiisellli viljelijdvdestolli psykosomaat-
tiset oireet olivat yleisempid kuin leskillii. Molemmissa ryhmissii voimat-
tomuuden tai vdsymyksen tunne oli yleisin oire (Vohlonen et al. 1982, lii-
tesivu 25).

Erddsszi vanhuusirssd olevia leskid koskevassa tutkimuksessa todettiin,
ettd leskeyteen sopeutuminen oli yhteydessd lesken terveydentilaan. Ter-
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veet ja hyviikuntoiset lesket sopeutuivat sairaita ja huonokuntoisia pa-

remmin. Huonon terveydentilan omaavat lesket olivat mytis yksiniiisem-
pi2i kuin ne, joilla oli hyvd terveys. Yksiniiiset vanhukset k?irsiviit myiis

muita useammin pdiisiirystd ja unettomuudesta (Bowling and Cartwright
1982,157-158).

Valtaosa tiimiin tutkimuksen leskistii kertoi, ettii he olivat sopeutuneet
kohtalaisen hyvin eliimiiin ilman puolisoa. Viidesosa ei ollut kuitenkaan
osannut sopeutua puolison kuolemaan. Yksiniiisyydestii kiirsi runsas kol-
masosa naisleskistd ja vajaa puolet miesleskistd. Yli SO-vuotiaat miesles-

ket olivat yksiniiisempiii kuin nuoremmat.

Leskitle esitettiin mytis joitakin muita sopeutumista mittaavia kysymyk-
siZi. Niillii leskillii, joilla oli tdssl vaikeuksia, esiintyi muita yleisemmin
psykosomaattisia oireita. Seuraavassa on esitetty oireita ilmoittaneiden
leskien osuudet sen mukaan, mitd he vastasivat tehtyihin kysymyksiin.
Koska psykosomaattiset oireet olivat yhteydessii pitk?iaikaissairauksien
esiintymiseen, on osuudet esitetty erikseen sairauksia ilmoittaneilla ja
muilla leskillfi.

3
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OLI SOPEUTUNUT LESKEYTEEN
hyvin
ei hyvin
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kvI I5
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oli tyytyvHinen
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halusi muutoksia
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ei toiveikkaasti
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.l
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rauksia

%

36
56
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9l
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57
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36
56
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32
q8

7l
a7

33
51
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89

Niillzi leskillii, jotka eivet ilmoittaneet pitkeaikaisia sairauksia, erot olivat
selvemmet kuin muilla. Pitkziaikaissairauksia ilmoittaneilla leskilld psy-
kosomaattiset oireet olivat yleisid riippumatta sopeutumisen asteesta.
Puolison kuolemaan sopeutuneilla oli kuitenkin vdhemmdn oireita kuin
muilla pitkfr aikaissairailla.

4 Leskien ansiotyO ja terveydentila
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3.1.5
Faktoripisteet koetun terveydentilan kuvaaiina

Tavallisin tapa k2iyttiiii faktorianalyysid on suuren muuttujajoukon yleis-

rakenteen analyysi. Tiill6in faktorianalyysin avulla yritetiiiin kartoittaa,
minkiilaisiin ulottuvuuksiin muuttujajoukko voidaan jiirjestii?i. Tiissii tut-
kimuksessa haluttiin ndhdd, ryhmittyviitko edellii kesitellyt terveydentila-
muuttujat useammaksi ulottuvuudeksi, ja tarkastella faktoripistemddrien
avulla aineiston ikiiryhmittiiisiii eroja.

Faktorianalyysi suoritettiin pddkomponenttiratkaisua kiiyttiien. Kaksi
faktoria, joiden omainaisarvo oli suurempi kuin yksi, rotatoitiin varimax-
menetelmdlld. Tella tavoin saatiin selvdsti toisistaan poikkeavat faktorit.
Ensimmdinen faktori selitti 35 prosenttia muuttujien kokonaisvaihtelusta,
toinen faktori 25 prosenttia. EnsimmAinen faktori kuyasi selvimmin toi-
mintakykyZi ja sairauden aiheuttamia haittoja sekd mytis pitkiiaikaissai-
rauksien lukua. Siti voidaan nimittee koetun terveydentilan faktoriksi.
Toisella faktorilla korostuivat psykosomaattiset oireet sairauksien ohella.
Faktorianalyysin suoritusta on selitetty liitteessd I (Liihteet: Cooley et al.

1966, l5l-185, Manninen 1971, 47-60, Roos 1971, I l0-123, Siinkiaho
1974, tt-42).

Kullekin havaintoyksikolle laskettiin faktoripistemddrd koetun terveyden-
tilan faktorin avulla. Faktoripisteet normeerattiin siten, ettii koko aineis-

ton keskiarvoksi tuli 100. Faktoripisteiden keskiarvojen ikiiryhmittiiiset
poikkeamat ilmaisevat, kuinka paljon ikiiryhmdt erosivat toisistaan fakto-
rin suhteen. Keskiarvojen keskihajonnat ja niiiden keskivirheet kuitenkin
kertovat sen, etta vaihtelut ikiiryhmien sisiillii olivat suuret.

Kuviosta l3 kiiyvrit selville faktoripisteiden ikiiryhmittdisten keskiarvojen
poikkeamat koko aineiston keskiarvosta. Faktoripisteiden keskiarvot on
laskettu erikseen miesten ja naisten osalta viisiyuotisikiiryhmissii. Niissii
ikdryhmissa, joissa faktoripisteiden keskiarvo ylitti koko aineiston keskiar-
von, leskilld ilmeni keskimiiiiriiistii enemmen toimintakyryn heikkenemis-
tii ja pitkiiaikaisten sairauksien-aiheuttamia haittoja. Niiitii ilmeni keski-
mdiiriiistii vdhemmdn niissii ikiiryhmissd, joissa faktoripisteiden keskiarvo
jiii koko aineiston keskiarvon alapuolelle.
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Foktoripisteet

Kuvio 13. Koetun terveydentilan faktorin pistemddrien poikkeamat
koko aineiston keskiarvosta ikaryhmittain

Koko aineiston keskiarvo 100 asettui miesleskill?i 55-59- ja 60-64-vuotisi-
kdryhmien vdliin, naisleskilld 60-64- ja 65-69-vuotisikiiryhmien vdliin.
Toimintakyvyn heikkeneminen ilmeni niiin ollen miesleskillii varhemmin
kuin naisleskill:i. Tiimri johtui osittain siitd, ettd faktorianalyysissd paino-
tettiin sairauden tyonteolle aiheuttamista haitoista tytrkpytttimyyttd.
Suurin esitetty haittojen luku oli kotme, tytrkyvyttomyys painotettiin nel-
jiiksi. Myos rekisteritietojen mukaan tytiky\,Ttttimyys oli miesleskillii ylei-
sempdd kuin naisleskillii.

_ fls:0:s10ls10 tku
Jg /+4 /t9 5/+ 59 6,t 69

40 ,+5 50 55 60 65 70

39 4,+ ,t9 5,+ 59 6/t 69

t\AISLESKETMIESLESKET

I
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Foktoripisteet

-{,f 4s-16 17-18 19-50 51-52 5J-54 55-56 si-58 59-60 6l-62 63-6+ lku

Kuvio 14. Koetun terveydentilan faktorin pistemddrien poikkeamat
koko aineiston keskiarvosta alle 65-vuotiailla naisleskillii

Kuviossa 14 faktoripistemddrien keskiarvot kuvaavat alle 65-vuotiaita
naisleskid. Keskiarvot laskettiin niiille kaksivuotisikiiryhmittdin. Koko
aineiston keskiarvo normeerattiin mytls alle 6S-vuotiaiden naisleskien
osalta 100:ksi. Naisleskill[ keskiarvo sijoittui 53-56- ja 57-58-vuotisika-
ryhmien vdliin. Faktoripisteiden keskiarvo oli 53-54-r.uotisikiiryhmdssi
hieman alempi kuin 55-56-vuotisikiiryhmiissii. Muutaman vuoden yli 50

vuoden ikiiisten naisleskien toimintakyky liittyneend pitkiiaikaissairauk-
siin ja ja niiden aiheuttamiin haittoihin ndytti selvdsti heikentyneeltd nuo-
rempiin verrattuna.

Niiitii tuloksia tukevat myos tyiiterveyslaitoksen tutkimustulokset kunnal-
listen alojen eldkeikien perusteista eritlyppisissii ttrissii. Tutkimuksen
5l-vuotiaisiin henkiltiihin kohdistettiin seurantatutkimus neljdn vuoden
kuluttua. Siind tarkasteltiin terveyden, tytikyvyn, toimintakyvyn ja kuor-
mittuneisuuden muutoksia ikiiviilillii 5l-55 vuotta. Telle ikiiviilillii voi-
mistui tyoikdisten polarisoituminen tyokylyltaen hyviin ja huonoihin.

Alle 65-vuotiaat naislesket

ll
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Fyrysisen toimintakyvyn osa-alueet muuttuivat ik:ivrilillti huomattavasti
(llmarinen 1987, 30-33).

Faktoripistemiiiirrit kokoavat useat terveydentilaa koskevat tiedot yhteen.
Niiden tulkinta yksiltitasolla on kuitenkin vaikeata. Tiiss?i tutkimuksessa
on haluttu niiden avulla kuvata ikiiryhmien vdlisid eroja koetun tervey-
dentilan suhteen. Faktoripisteet eivdt ole kuitenkaan terveydentilan
osoittimia sen enempdd ryhm?i- kuin yksilotasollakaan.

3.2
Sairastavuus rekisteritietojen yalossa

3.2.1
Sairauspiivflrahan saaiat

Kansaneldkelaitokselta pyydettiin tiedot sairausvakuutuksen piiivd- ja iii-
tiysrahaa saaneista leskistii vuosilta 1979, l98l ja 1983. Taulukossa l0
verrataan korvausta saaneiden miesleskien osuutta ndind vuosina kor-
vausta saaneiden osuuksiin koko vdestrissd. Leskien ikZi on kunkin tarkas-
teluvuoden mukainen.



54

Taulukko 10. Sairausvakuutuksen pdivdrahaasaaneiden osuus miesles-
kistii ja koko vdestostd idn mukaan

L979 198 1 1983

rke
Lesket Viiestii Lesket Vdestii Lesket Vdestii

7" 7" 7" 7" 7" 7"

25
35
45
55

-34
-44
-54
-64

109
15 L2
11 15
10 13

13
15
18

8

9
L2
15
13

13
L4
10

10
L2
15
13

Liihde: Kansaneldkelaitoksen tilastollisia vuosikatsauksia 1979, l98l ja
1983. Ika- ja ammattitilastot. Kansaneldkelaitoksen julkaisuja
T3:8 A, 35, T3:10 A, 35, T3:12,35.

Piiiviirahaa saaneiden miesten vdesttrosuudet olivat ikiiryhmittiiin tarkas-
tellen jokseenkin yhtii suuret tarkastelujakson aikana. Miesleskien osuu-
det olivat 25-44-vuotiaiden ikiiryhmissd kaikkina vuosina korkeammat
kuin vastaavan ikiisten miesten osuudet koko vdesttissd. Mytis
45-54-vuotiaiden miesleskien osuus oli vuonna l98l vdest<itin verrattuna
korkeampi. Vanhimmassa, 55-64-vuotiaiden ik[ryhmiissii piiiviirahaa
saaneita miesleskii oli taas kaikkina tarkasteluvuosina vdesttion verrattu-
na vdhemmdn. Luvussa 3.2.2. tarkastellaan tytikyvytttimyyseliikkellii o1-

leiden leskien osuuksia. Siitii kiiy selville, ettd mieslesket saivat t?issii iki-
ryhmiissei useammin tyokyvytttimlyseliikkettii kuin vastaavan ikdiset mie-
het koko vdestossi.
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Taulukko 11. Sairausvakuutuksen piiiviirahaa tai ditiysrahaa saaneiden
osuus naisleskistii ja koko vdesttrstd idn mukaan

L97 9 19 81 1983

rka
Lesket Vdestii Lesket Vdestii Lesket Vlestii

%7"7"7"%%

25-34
35-44
4s-s4
55-64

L2 13
13 15
19 18
11 13

L2
t6
18
13

15
L7
22
t2

L9 t2
L7 L6
24 L9
11 14

Liihde: Kansaneldkelaitoksen tilastollisia vuosikatsauksia 1979, 198 I ja
1983. Ike- ja ammattitilastot. Kansaneldkelaitoksen julkaisuja
T3:8 A, 35, T3:10 A, 35, T3:12 A, 35.

Sairausvakuutuksen piivd- tai aitiysrahaa saaneiden naisten ikiiryhmit-
tdiset osuus vaihtelivat tarkastelujakson aikana vain vdhdn. Naisleskien
osuudet sen sijaan nousivat 25-54-vuotiaiden ikdryhmissd vuoden 1979
jdlkeen. Vuosina 1981 ja 1983 temenikiiisten pdivdrahaa saaneiden nais-
leskien osuudet ylittiviit mytis koko ydeston osuudet. Vanhemmilla,
55-64-vuotiailla naisleskillii piiiviirahaa saaneiden osuudet olivat tarkaste-
luvuosina vastaavan ikiiistii vdestod alemmat. Seuraavassa luvussa tode-
taan, ettd tdssd ikdryhmiissd oli tyrikyvyttomyysekikettd saavia vdestoon
verrattuna enemmdn.

3.2.2
Tytikyvytttimyyselilkkeen saaiat

Taulukossa 12 verr ataan tyokyyytt6myyseliikettii saaneiden miesleskien
osuuksia vuosina 1979, l98l ja 1983 koko vdesttidn. Eldkkeet kdsittdvdt
yksityisen ja julkisen sektorin tdydet ja osaeliikkeet samoin kuin kansan-
eldkelain mukaiset tytikyvyttomyyseliikkeet.
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Taulukko 12. Ty<ikyvytttimyyseliikettii saaneiden osuus miesleskistii ja
koko vdestiistd idn mukaan

t979 198 I 1983

rke
Lesket Viiestii Lesket Vdestii Lesket V?iestii

7"7"7"%7"7"

25-34
3s-44
45-54
55-64

01
13

15 L2
37 34

0
2

L2
38

3
4

13
36

3
7

38

3
4

L2
34

Liihde: Eleketurvakeskus ja Kansaneldkelaitos: Tilasto Suomen eldkkeen-
saajista 1981, 28, 1983, 35. Eldketurvakeskuksen omat julkaise-

mattomat tilastot vuodelta 1979.

Tyokyvyttomyyseliikettzi saaneiden 45-54-vuotiaiden miesleskien osuus oli
vuonna 1979 korkeampi kuin koko vdesttissl. Vuosina l98l ja 1983

miesleskien osuudet olivat tissd ikiiryhmdssii koko vdesttin osuuksia alem-
mat. Vanhimpaan 55-64-vuotiaiden ikiiryhmddn kuuluvissa miesleskissd

oli kaikkina tarkasteluvuosina enemmdn tyokyvyttomyyseliikette saavia

kuin vastaavan ikiiisissii miehissd koko vdesttissd.
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Taulukko 13. Tytikyvytttimyyseliikett[ saaneiden osuus naisleskistii ja
koko vfrestristA i5n mukaan

L979 198 1 1983

rka
Lesket Vdestii Lesket Viiestii Lesket Viiestii

7"7"7"%7"%

2s-34
3s-44
4s-s4
55-64

1
7

16
30

0
2

13
32

2
3
9

27

1
4

11
31

2
3

10
29

1
2
7

22

Liihde: Eldketurvakeskus ja Kansaneldkelaitos: Tilasto Suomen eliikkeen-
saajista 1981, 28, 1983, 35. Eldketurvakeskuksen omat julkaise-
mattomat tilastot vuodelta 1979.

Vuonna 1979 tyokyvyttomyyseliikettd saavien naisleskien osuus oli vdes-
ttltln verrattuna korkeampi kaikissa ikiiryhmissii 25-34-vuotiaita naisles-
ki?i lukuunottamatta. Myos vuosina l98l ja 1983 tytikpytttrmyyseldket-
td saavien 45-54-vuotiaiden ja 55-64-vuotiaiden naisleskien osuudet ylitti-
vet vastaavan ikiiisten naisten osuudet koko vdesttissii. Tyttkpyttrimyy-
seliikkkeellii olleiden 45-54-vuotiaiden osuus tosin hieman laski vuodesta
1979, jolloin se oli viiestotin verrattuna kaksi kertaa korkeampi.
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3.3
Yhteenveto

Leskien terveydentilaa on tarkasteltu sekd haastatteluaineiston ettd rekis-
teritietojen pohjalta. Rekisteritiedot koskivat tytikpyttomyyselikkeitii ja
sairausvakuutuksen pdivdrahoja. Pitkiiaikaisia sairauksia ilmoittaneiden
ja monisairaitten osuus lisddntyi selvdsti 50 ikiivuoden jilkcen. Vajaalla
puolella 50-54-vuotiaista naisleskistii oli ilmoituksensa mukaan ainakin
yksi pitkeaikainen sairaus, 55-64-vuotiaista kahdella kolmanneksella.
Alle 60-vuotiailla naisleskillii o1i pitkiiaikaisia sairauksia suhteellisesti
enemmdn kuin miehillii. Alle 35-vuotiaat naislesket ja aktiivi-ikeiset
mieslesket ilmoittivat vdeston terveystutkimukseen verrattuna harvemmin
sairauksia, mikd lienee ainakin osaksi johtunut haastattelutilanteiden eri-
laisuudesta.

Sairauksien tytinteolle aiheuttamat haitat lisd?intyivdt selvdsti 55 ikiivuo-
den jdlkeen tdtd nuorempiin ikdryhmiin verrattuna. Runsas kolmannes
5O-54-vuotiaista ilmoitti sairauden aiheuttamia haittoja, 55-64-luotiaista
noin 60 prosenttia. Sairauden aiheuttamista haitoista kysyttdessi miesles-
ket mainitsivat tyokyvyttomyyden naisleskid useammin. Myos rekisteri-
tiedot tukivat niiitii havaintoja. Maa- ja metsdtaloudessa tyoskennelleet
ilmoittivat erilaisia haittoja useammin kuin muilla ammattialoilla tyos-
kennelleet.

Haastateltujen toimintakyvyn heikkeneminen niikyi 50 vuotta tdytt2ineillii
selvemmin kuin tdtd nuoremmilla. Liikkumisvaikeudet olivat yleisempi?i
kuin vaikeudet kotitoiden tekemisessd tai asioimisessa kodin ulkopuolella.
Portaissa liikkuminen tuotti vaikeuksia yli 40 prosentille 55 vuotta 6ytte-
neistd naisleskistii. Kymmenesosa 55-64-vuotiaista ilmoitti sen olevan erit-
tdin vaikeaa.

Psykosomaattisia oireita esiintyi naisleskill2i miesleskifr yleisemmin. Oireet
lisiiiintyiviit selvdsti 50 ikiivuoden jiilkeen. Yleisin psykosomaattinen oire
oli voimattomuuden tai viisymyksen tunne. Sairaus voi aiheuttaa psyyk-
kistii rasittuneisuutta, mutta myos altistaa monille somaattisille sairauk-
sille. Leskillii oireet olivatkin usein yhteydess[ pitkiiaikaisiin sairauksiin.
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Muita useammin nditZi oireita ilmoittivat ne lesket, joiden oli vaikea so-
peutua puolison kuolemaan.

Faktorianalyysi tuki koetusta terveydentilasta tehtyja havaintoja ikiiryh-
mien viililld. Koettu terveys neytti heikkenevdn miesleskillii hieman var-
hemmin kuin naisleskillii eri ikiiryhmille laskettujen faktoripistemddrien
keskiarvojen mukaan. Alle 65-vuotiaiden naisleskien osalta tehty analyy-
si osoitti, ette muutaman vuoden yli 50 vuoden ikiiisilld koettu terveyden-
tila erityisesti toimintakpyn osalta erosi selvdsti nuoremmista naisista.

Leskien sairastavuutta verrattiin koko vdestijdn sairausvakuutuksen pdi-
vdrahakorvausta saaneiden osalta. Alle 5S-vuotiailla naisleskilld sairaus-
pdivdrahaa saaneiden osuus nousi leskeytymisen jtilkeen ja oli myos vas-
taavan ikiiistii vziestozi korkeampi. Sekii 45 vuotta tdyttdneet naislesket
ette 55 vuotta tdyttdneet mieslesket saivat vuosina 1979, 198 I ja 1983
vastaavan ikdiseen vdesttlon yerrattuna keskimiiiiriiisti useammin my6s
tyo kpry t t o m yy"se I d ke ttA.

Pitkeaikaissairaudet korreloivat sekd toiminnoissa ilmoitettujen vaikeuk-
sien ettd sairauden aiheuttamien haittojen kanssa. Pitkiiaikaissairauksien
luvun lisddntyessd myos toimintakyvyn vaikeudet ja psykosomaattiset oi-
reet yleistyivdt, kuten seuraavasta asetelmasta voi todeta.

Sairauksien
luku

Sairaudesta
haittaa tyij-
teht5vien
suorittamista

Heikentynyt
toiminta-
kyky

Psykosomaat-
tisten
oireiden
esiintyvyys

I sairaus 76 53 70

2 sai rautta 88 76 79

3 tai useampia
sairauksia 92 a4 93

Yhden pitkiiaikaissairauden ilmoittaneista kolmella neljiisosalla oli sairau-
desta haittaa tyiitehtevisse. Sairauksien luvun lisd[ntyessd myos haittoja
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ilmoittaneiden osuudet kasvoivat. ViihintZidn kolme sairautta ilmoittaners-
ta lehes kaikki olivat maininneet sairauden aiheuttamia haittoja ja psyko-
somaattisia oireita. Niiistii suurimmalla osalla oli myos vaikeuksia kysy-
tyissd toiminnoissa.

4
LESKIEN ANSIOTYOSSAOTON MUU.
TOKSET

4.t
Koulutus- ja ammattitausta

Vieston koulutusaste on noussut viime vuosikymmenind nopeasti. Kun
vuonna 1960 yli l5-vuotiaasta vdestostd oli suorittanut kansakoulun jlil-
keisen tutkinnon l3 prosenttia, niin vuonna 1970 osuus oli noussut nel-
jdnnekseen. Vuonna l98l jo 40 prosenttia vdesttistd oli suorittanut kan-
sankoulun tai peruskoulun jdlkeisen tutkinnon. Oppilaitosmuotoista kou-
lujiirjestelmiiii tiiydentzimddn on syntynyt yhd laajeneva aikuiskoulutus-
jzirjestelmzi. Erityisesti on lisiiiintynyt tytrnantajien jdrjestimii aikuiskoulu-
tus. Naisten yleissivistiivdn koulutuksen taso on misten yleissivistystasoa
korkeampi. Miesten ammatillinen koulutustaso on taas korkeampi kuin
naisten (Naisten asema 1984, 4l).

Pentskoulutus

Peruskoulutuksella tarkoitetaan kansakoulun, keskikoulun, peruskoulun
tai ylioppilastutkinnon suorittamista. Muu koulutus luetaan jatkokoulu-
tukseen. Leskien koulutustasoa on tarkasteltu peruskoulutuksen ja am-
matilliseen koulutuksen osalta. Sentyyppinen yleissivistiivd koulutus, ku-
ten esimerkiksi kansanopistossa tai kansankorkeakoulussa saatu, on jdtet-
ty tarkastelun ulkopuolelle.



6t

Nuorimmilla naisleskillii oli yhtd hyvii peruskoulutus kuin vastaavan ikdi-
sell?i viiestollii. Neljzisosa 25-34-vuotiaista oli kiiynyt keskikoulun tai pe-

ruskouiun. Toinen neljdsosa ikiiryhmiistii oli suorittanut ylioppilastutkin-
non. Tiitii vanhemmilla naisleskilld keskikoulun kiyneiden tai ylioppilas-
tutkinnon suorittanciden osuudet olivat koko vdest6tin verrattuna alem-
mat. Tiimii koulutustaso oli 35-44-vuotiaista kolmasosalla, mutta
45-54-vuotiaista vain noin viidesosalla. Alle kymmenesosa 55-64-vuoti-
aista naisleskistd oli kdynyt keskikoulun tai suorittanut ylioppilastutkin-
non.

Keskikoulun jo /ioppilostutkinnon suorittoneiden osuus

v, MIESLESKET MISI-ESKET

IYHl lt
1fiF51

IT
5Ht

IT
Ft{

Itg-{{ LY(Ht tYH{
L=lesket V=v0est6 I yo-tutkinto fl keskikoulu

Kuvio 15 Keskikoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus
leskistd ja koko vdestostd sukupuolen ja iin mukaan

Ldhde: Viiesto- ja asuntolaskenta 1980, osa VI A, SVT VI C:106,52;

Miesleskien peruskoulutuksen taso oli 45-54-vuotiaiden ikiiryhmiissii kor-
keampi kuin vastaavan ikdisilld miehillii vdestossd. Muissa miesleskien
ikiiryhmissri keskikoulun kiiyneit[ tai ylioppilastutkinnon suorittaneita oli
koko viiesttitin verrattuna vdhemmdn. Miesleskien peruskoulutuksen taso
oli 45- 64-vuotiaiden ikiiryhmissii korkeampi kuin naisleskien.
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Arumatillinen koulutns

Kaikista naisleskistii yli puolella ei ollut mitiiiin ammatillista koulutusta.
Miesleskien ammatillisen koulutuksen taso oli jonkin verran korkeampi
kuin naisleskien. Ik?iryhmittiiiset erot olivat kuitenkin suuret kummankin
sukupuolen osalta. Kun alle 45-vuotiaista naisleskistii yli puolet oli saa-
nut ammatillista koulutusta, niin 45-54-vuotiaiden ikiiryhmdssd osuus oli
noin 40 prosenttia. Vain kolmasosalla 55-64-vuotiaista naisleskistii oli jo-
takin ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen viihiiisyys nd-
kyi erityisesti maataloudessa ja teollisuudessa tytiskennelleiden naisten
kohdalla.

Kuviossa l6 esitetiirin ammatillista koulutusta saaneiden mies- ja naisles-
kien ikiiryhmittiiset osuudet. Osuudet on laskettu leskien ilmoittaman
korkeimman koulutustason mukaan.

Ammotillisto koulutusto so0neiden 0suus

I,'IIESLESTET MISLESTET

IH1 {5-51 5H1 lLv lH1 15-t+ 5H{

E [lli;|;,,"- Z tilii:l:soinen I--l amattirouru [i]I amattirurssi

Kuvio 16 Ammatillista koulutusta saaneiden leskien osuudet suku-
puolen ja iiin mukaan

Leskien vdlilld oli eroja myos ammatillisen koulutuksen tasossa. Amma-
tillisen tutkinnon suorittaneita oli eniten 25-34-vuotiaissa naisleskissd.

T
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Vastaavan ikiiisi2i miesleskiii ei ollut riittiiviisti vertailua varten. Miesles-
ket olivat suorittaneet yleisemmin tutkinnon jossakin oppilaitoksessa nais-
ten vastaaviin ikiiryhmiin verrattuna. Oppilaitoksissa koulutusta saaneis-
sa 25-44-vuotiaissa naisleskissd oli enemmdn opistotasoisen tai korkea-
koulututkinnon suorittaneita kuin ammattikoulun kiyneitii. Suurin osa
ammatillisen tutkinnon suorittaneista 45-64-vuotiaista oli kiiynyt vain
ammattikoulun. Puolet tdmlnik?iisistd koulutusta saaneista naisleskistd
oli kdynyt vain ammattikursseja.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden naisleskien vdlilld oli eroja sen
mukaan, mitd tytrtd he pddasiallisesti olivat tehneet avioliiton aikana.
Ammattikoulun, yleisimmin kauppakoulun, kdyneisti naisleskistd varsin
suuri osa oli tehnyt toimistoteknisestii tyotii. Opistotasoisen tutkinnon tai
korkeakoulututkinnon suorittaneista enemmisto oli tytiskennellyt tervey-
denhoidon tai opetuksen aloilla. Osa oli tehnyt toimistoteknista tydte.

Noin viidesosa naisleskistd oli saanut koulutusta ammattikursseilla. Suu-
rimmalla osalla kurssi oli kestiinyt alle neljd kuukautta. Lyhyitri ammat-
tikursseja olivat muita useammin kdyneet kaupallisella alalla tyoskennel-
leet naiset. Toimistoteknistii tyotii tehneet naiset olivat yleisemmin kdy-
neet pitempiii, yli neljA kuukautta kestiineitii kursseja muilla aloilla toimi-
neisiin verrattuna

Ammatillisesti eriytyneeseen koulutukseen luetaan tilastoissa sellainen op-
pilaitoksissa suoritettu koulutus, joka on kestdnyt viihintiiiin neljii kuu-
kautta. Ty6nantajan jdrjestdmid ammattikursseja ei siihen ole sisiillytetty.
Koska leskien kiymien ammattikurssien jiirjestiijiii ei kysytty, niitd ei ole
luettu mukaan seuraavaan tarkasteluun. Siind verrataan ammatillisesti
eriytyneen koulutuksen saaneiden leskien osuuksia ammatissa toimivaan
vdestoon. Leskien osuudet on laskettu vuonna 1984 tvtissd olleista.
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Taulukko 14. Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen saaneiden osuus
vuonna 1984 tyossii olleista leskistii ja ammatissa toimi-
vasta vdcstristd vuonna 1980

MIEHET NAISET
rka
v. L984 Lesket

%

V2iestii Lesket Vdestii
%7"

25-34
3s-44
45-s4
55-64

44
36
34

60
47
30
25

46
35
24
20

52
4s
28
2l

Liihde: Viiestti- ja asuntolaskenta 1980, osa VI B, SVT VI C:106,39

Naisleskillii ammatillisesti eriytyneen koulutuksen saaneiden osuudet oli-
vat pienemmet kuin ammatissa toimivalla vtiestollii. Jos yli neljd kuu-
kautta kestdneet ammattikurssit laskettaisiin mukaan, leskien osuudet
kuitenkin ylittiiisiviit ammatissa toimiyan vdesttin osuudet kaikissa ikd-
ryhmissd. Vanhemmissa, 45 vuotta tdyttdneiden ikiiryhmissii miesleskien
osuudet ylittiviit vdesttjn osuudet, vaikka ammattikursseja ei oltu laskettu
mukaan.

Alle 5O-vuotiaista naisleskistd noin viidesosa oli osallistunut jatkokoulu-
tukseen leskeksi jriiityiiiin. Osalla jatkokoulutus oli erikoistumista omassa
ammatissa, mutta muutamat olivat saaneet koulutuksen uuteen ammat-
tiin. Jatkokoulutus oli yleisintd terveydenhoitoty6ssd, kaupallisen tytin
aloilla sekd myos palvelutyon aloilla. Useimpien koulutus oli lyhytaikais-
ta, alle puoli vuotta kestiinYttd.

Naisleskistd, jotka eiviit olleeet osallistuneet jatkokoulutukseen, yli puolet
olisi mielellidn osallistunut siihen. Koulutukseen halusivat yleensd vain
alle 50-vuotiaat lesket. Koulutukseen haluavat naiset tytrskenteliviit
useimmiten teollisuudessa tai palvelutytrn aloilla. Suurin osa katsoi tar-
vitsevansa lisdkoulutusta omassa ammatissaan. Jotkut olisivat halunneet
koulutuksen toiseen ammattiin. Sen esteend oli yleensd taloudellisten
mahdollisuuksien puuttuminen.

4
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P tiiiqsiallinen amtn&tti avioliiton aikana

Leskien ansiotytissdoloa avioliiton aikana kiisitelliiiin luvussa 4.2. Siinii
todetaan muun muassa, etta ikriryhmittiiiset erot leskien vdlilki olivat an-
siotyon osalta huomattavat. Kuviosta 17 kay selville, minkiityyppiste tyo-
tzi lesket pddasiassa tekivdt avioliiton aikana. Leskien pdlasiallinen am-
matti luokiteltiin Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukaisesti. Les-
kien ikii on vertailussa haastatteluvuoden 1984 mukainen.
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Kuvio 17. Leskien piiiiasiallinen ammatti avioliiton aikana sukupuo-
len ja irin mukaan

Allc 50-vuotiaat naislesket olivat useammin tyoskennelleet toimihenkilo-
ammateissa kuin 50-64-vuotiaat lesket. Ndmd ammatit sisiiltyvdt teknisen
ym. tyiin ja hallinnollisen ym. tyon piiriin. Ndilld ammattialoilla toimi-
neiden naisleskien koulutustaso oli suhteellisen korkea muihin aloihin ver-
rattuna. Ns. henkistii tyote tehneitd oli taas 50-64-vuotiaissa leskissd vd-
hdn. Maataloudessa tyoskennelleiden osuus oli sitd vastoin kaksi kertaa
korkeampi kuin nuoremmilla leskillii.

5 Leskien msiotyd ja terueydentila
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Miesleskilld yleisin ammattilala oli teollinen tyti, jossa ei ilmennyt ikiiryh-
mittiiisiii eroja. Miesleskien ammatilliset erot olivat ikiiryhmittein tarkas-
teltuna samantyyppiset kuin naisilla. Teknistii ym. tytitii ja hallinnollista
tytitii tehneitd oli alle 50-vuotiaissa miesleskissd suhteellisesti enemmdn
kuin 50-64-vuotiaissa. Vanhempaan ik2iryhmiiiin kuuluneista miesleskistd
suurempi osa oli tytiskennellyt maa- ja metsdtaloudessa kuin alle 50-vuo-
tiaista.

4.2
Ansiotytissiolo avioliiton aikana

Haastatelluilta kysyttiin, miten monta vuotta he olivat poissa ansiotyostd
avioliiton aikana. Lisriksi kysyttiin poissaolon syit6. Ansiotytiksi luettiin
palkkatyon lisiiksi maataloudessa tehty tyti ja yrittiijiinzi tai aYustavana
perheenjdsenend toimiminen. Ty6stii poissaolon osuus avioliittoajasta saa-
tiin laskemalla eri syistd aiheutuneet poissaolovuodet yhteen ja jakamalla
ndiden vuosien miiiirii avioliiton kcstolla.

Mieslesket olivat yleensd olleet tyosse koko avioliiton ajan. Poissaolot
johtuivat tytittomyydestd, eldkkeelld olosta tai asevelvollisuudesta. Alle 55

vuoden iiissii leskeytyneet miehet olivat olleet poissa ansiotytistd keski-
mddrin viisi prosenttia avioliiton kestosta. Vanhemmassa, 55-64-vuotiai-
den ikdryhmdssd poissaolojen osuus oli kaksi kertaa korkeampi nuorem-
piin miesleskiin verrattuna.

Maatalousvdeston naisleskillZi tyostii poissaolo oli ollut viihiiistd muihin
naisleskiin verrattuna. Alle 55 vuoden idssd leskeksi jiiiineet olivat olleet
poissa tytist?i keskimiidrin kymmenesosan avioliittoajasta. Poissaolojen
osuus oli 55-64-vuotiaiden ikiiryhmiissii kaksinkertainen nuorempiin nais-
leskiin verrattuna. Palkansaaja- ja yrittlijiiviiestotln kuuluvat naiset olivat
olleet yleisemmin poissa tyostd maatalousvdesttln naisiin verrattuna. Seu-

raavassa asetelmassa esitetddn avioliiton keskimiiiiriiinen kesto, tytiste
poissaolovuosien miiiirii ja sen osuus avioliiton kestosta leskeytymisiiin
mukaan palkansaa ja- ja yrittiijiiviiesttidn kuuluvilla n aisleskillii.
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rk5

Avioliiton
kesto r
vuosia

TyU s t5
poissa
oloaika,
vuosia

Tyiistd
poissa-
olon osuus
kestosta

%

v. 1980

-39
ct0 ' 4q
45-49
50-54
55-59
60-6q

11.0
18.6
?3.O
28. I
31.9
34. 3

3.7
6.5
6.q

12.3
15.0
L6.9

34
35
2A
44
47
q9

Alle 50 vuoden iiissii leskeytyneet naiset olivat olleet poissa tyoste keski-
miiiirin noin kolmasosan avioliiton kestosta. TIti vanhemmalla iiillii les-
keksi jiiiineet olivat olleet poissa ansiotytistd liihes puolet avioliittoajasta.
Yhteenlaskettu tytiste poissaoloaika oli 4O-49-vuotiaana leskeksi jrifineilki
keskimiiiirin kuusi wotta. Pisimpii?in olivat olleet poissa tytiste, l5 wot-
ta tai kauemmin, 55-64-vuotiaana leskeksi jiidneet naiset.

Ansiotytrssdolon ikdryhmittiiinen vaihtelu ilmenee myos taulukosta 15,
jossa esitetddn avioliiton aikaisen tytissdolon osuudet palkansaaja- ja yrit-
tdjdvdesttrdn kuuluvilla naisleskilld.
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Taulukko 15. Tytissdolo avioliiton aikana palkansaaja- ja yrittiijiivdes-
ttitin kuuluvilla naisleskill[ leskeytymisidn mukaan

rke Ei
tyiissii

Tytissii
aLLe 2/3
kestosta

/"

Tyiissii
v?ihintii2in
2/3 kestosta

7"

Yhr.
v. 1980

/"

-39
40-44
45-49
50-54
55-59
50-64
Kaikki

L2
10

4
L7
19
25
t6

30
33
35
36
4L
36
36

58
57
61
47
40
39
48

100
100
100
100
100
100
100

Palkansaaja- tai yrittiijiivdesttron kuuluvista alle 50-vuotiaana leskeyty-
neistfr naisista vain kahdeksan prosenttia ei ollut tytissd avioliiton aikana.
Noin 60 prosenttia heistii oli ollut ty6ssii viihintiiiin kaksi kolmasosaa
avioliiton kestosta. Kokonaan tytistii poissaolleita oli 50-64-vuotiaissa
naisissa yli kaksinkertainen miiiirii nuorempiin ikiiryhmiin verrattuna.
Vanhemmissa ikiiryhmissii niiden leskien osuus jiii alle puolen, jotka oli-
vat olleet tytissd suurimman osan avioliittoajasta.

Miesleskiss2i ei ollut avioliiton aikana kokonaan tytirstii poisolleita. Sellai-
sia miesleskiii, jotka olivat olleet poissa tytistii enemmdn kuin kolmannek-
sen avioliiton kestosta, oli alle 50-vuotiaana leskeytyneiden joukossa vain
kolme prosenttia. Leskeytyessdfrn 50-64-vuotiailla miehilld osuus oli seit-
semdn prosenttia. Ty6stii poissaolo johtui yleensd sairaudesta tai tyoky-
vytttlmyydestii. Tytittomlys ja asevelvollisuus olivat nditfr harvemmin
syynd poissaoloihin.
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Taulukko 16. Tyostd poissaolon sylt palkansaaja- ja yrittiijdvziestoon
kuuluvilla naisleskilld

rke Kodin- Sairaus Tyiittii- Muut
hoito t.eldke myys syyt

7"7"7"%

Yhr.
v. 1980

- 39
40-49
50-54
Kaikki

85
84
6L
58

1
5

z3
L7

4
4
3
3

10
7

13
t2

100
100
100
100

Naisleskillii lasten- ja kodinhoito oli yleisin s1y tytistd poissaoloon aviolii-
ton aikana. "Muista syistd" mainittiin nuorimmassa ikriryhmdssd yleisim-
min opiskelu. Neljlsosa poissaloista oli aiheutunut 50-64 vuoden iissd les-
keytyneilld sairaudesta tai tytikyvytttimlydestri. Yhdeksdssd prosentissa
poissaolojen syyksi mainittiin tlssd ikriryhmeissii se, ettei tytissd kdymiseen
ollut taloudellista tarvetta. Kuviosta l8 kiiy esille, miten kauan lesket kes-
kimd;irin olivat olleet poissa tytrstd lasten- tai kodinhoidon vuoksi ja mi-
ten kauan muista syistii johtuen.

Alle 40 vuoden idssii leskeytyneiden kohdalla voi huomata, ettd perheen
kasvu jiii puolison kuoleman johdosta kesken. Tiimiinikiiiset naiset olivat
olleet vehen yli kolme vuotta kotona lasten- tai kodinhoidon takia. Hei-
hin verrattuna pitempzidn kotona olleita oli 4O-49-vuotiaana leskeksi jiid-
neissd, jotka olivat olleet keskimddrin noin kuusi yuotta kotona lapsia ja
kotia hoitamassa. Vanhempiin ikiiryhmiin kuuluvat, 50-64-vuotiaat nai-
set olivat olleet keskim?iiirin kymmenen vuotta poissa ansiotytistd lasten-
ja kodinhoidon vuoksi.
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Kuvio 18. Lasten- ja kodinhoidon tai muiden syiden woksi tytrstii
poissaoloaika palkansaaja- ja yrittiij?iviiestotrn kuuluvilla
naisleskilld

Ero nuorempien ja 50 vuotta tdyttiineiden leskien v2ilillii on merkittiivii
sen takia, ette suurimmalla osalla 40-49 vuotiaana leskeksi jiiiineist?i nai-
sisra perheen kasvu oli jo pysiihtynyt. Vain kolmella prosentilla
40-44-vuotiaista oli alle seitsemdn vuoden ikiiisiii lapsia puolison kuole-
man jiilkeisend vuonna 1981. Ndin pieniii lapsia oli yhdelld prosentilla

45-49-vuotiaista.

Kotiin jiiiiminen oli yleensii puolisoiden yhteinen piiiittis. Moni nuorem-
mista leskistd sanoi tehneensd piiiitoksen yksin. Jotkut vanhempiin ik2i-

ryhmiin kuuluvista naisista olivat olleet kotona puolison tahdosta. Koto-
na oleminen ei ollut kaikkien kohdalla omaehtoista. Joidenkin oli vaikea
jiirjestiid lastenhoitoa muulla tavoin.

Leskev-
brnisfka
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4.3
Ansiotytissiolo leskeytymisen jzilkeen

Leskien ansiotydssdolon muutosten tarkastelun liihtdkohta on puolison
kuolemaa edeltlnyt luosi 1979. Tytissiiolo kysyttiin kuukauden tarkkuu-
della paitsi tiiltii vuodelta mytirs vuosilta 1981 ja 1983. Toiminnan laa-
dusta kysyttiin, oliko leski toiminut palkansaajana, maatalousyrittiijdnii
vai muuna yrittiijiinii tai niiitii avustavana perheenjdsenend.

Tilastokeskus luokittelee ammatissa toimivaan vdesto6n ne henkiltit, jotka
vuoden aikana olivat tytlllisiii tai tytittomiii vdhintiiin kuusi kuukautta.
Taulukossa l7 verrataan leskien ammatissatoimivuutta vuoden 1979 osa[-
ta naimisissa olevaan vdest6tin vuonna 1980. Leskethdn olivat vuonna
1979 vield naimisissa. Vertailussa ovat mukana myos ne lesket, jotka oli-
vat tyotttimyyden takia poissa tytisti yli puolen vuoden ajan. Leskien ik?i

on vertailussa vuoden 1979 mukainen.

Taulukko 17. Ammatissa toimineiden mies- ja naisleskien osuus vuonna
1979 verrattuna naimisissa olevaan vdestotin vuonna
r 980

Lesken
ike
v. L979

MIEHET NAISET

25 - 34v.
35 - 44 v.
45 - 54 v.
55 - 64 v.

Lesket Vdestii
7" 7"

Lesket Vdestii
%,2

75
87
74
40

100
99
85
57

96
97
89
59

75
83
76
43

Liihde: Vdest6- ja asuntolaskenta 1980, osa VI A, SVT VI C:106, 66.

Ammatissa toimivien leskien osuudet eiviit oleellisesti poikenneet naimisis-
sa olevasta vdesttistl. Alle 45-vuotiaiden mies- ja naisleskien osuudet oli-
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vat hieman korkeammat vdeston osuuksiin verrattuna. Yli 4S-vuotiailla
leskillii ammatissa toimineiden osuudet olivat kuitenkin hieman alemmat
vastaavan ikdiseen vdestorin verrattuna. Osaksi tiimii johtui siite, etta
leskissii oli enemmdn tyoky\rytttimyyseliikkeelle siirtyneitd kuin ammatissa
toimivassa vdesttrssd (ks. taulukko l2 sivulla 56 ).

Kuviossa l9 leskid verrataan vuoden 1979 ammattirakenteen osalta am-
matissa toimivaan vdestrion vuonna 1980. Vertailu koskee vuonna 1979
v?ihintdiin kuusi kuukautta ansiotytissd olleita 35-44-vuotiaita ja
45-54-vuotiaita mies- ja naisleskiii. Leskien ammatti on vertailussa se,
jossa he tyoskenteliviit vuonna 1979. Suurimmalla osalla ammattiala oli
sama kuin pliiasiallinen ammatti avioliiton aikana. Leskien ikd on vuo-
den 1979 mukainen.

AMMATTIAI.A 15 - 11 v 15-51v.

Hollinnoll.. tilinpidoll.
jo konttoribkninan ty{

Koupollinrn tyd

llor jo mrtrltdouaty!,
kolosturolo

Kuljetue- jo lilkanatyO

Tollinrn hd,
koncanhoito ym.

PotwluUo

I 20 t00 t0 20 JO It0

ffi lesket Q vdesli

Kuvio 19 Vuonna 1979 tyossii olleiden leskien ammatti verrattuna
ammatissa toimivaan vdesttion vuonna 1980

Ldhde: Vdesttr- ja asuntolaskenta 1980, osa I B, SVT VI C:106,220;

Leskien ammattirakenteessa on havaitlavissa joitakin selvid eroja amma-
tissa toimivaan vdestoon verrattuna. Maa- ja metsetaloudessa tytiskente-
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levien osuus oli molemmissa ikiiryhmissd korkeampi leskill2i kuin amma-
tissa toimivalla veiesttrllii. Samoin palvelutytissa olevien leskien osuudet
ylittiviit vdesttin osuudet. Sen sijaan teollisuudessa tyoskenteli leskistii pie-
nempi osa vdestoon verrattuna, samoin kuin kuljetuksen ja liikenteen
aloilla. Toimihenkiloammatteissa toimivien osuudet olivat leskillii amma-
tissa toimivaan vdestti6n verrattuna alemmat.

Ammattirakenteen erot osoittavat mytis sen, ette leskissd oli vdestod run-
saammin maatalousyrittajie. Taulukossa l8 verrataan vuonna 1979 yrit-
tiijiinii toimineiden leskien osuutta ammatissa toimivaan, naimisissa ole-
vaan vdest6on vuonna 1980. Viieston lukuihin sisiiltlviit sekd maatalous-
yrittdjdt ett?i yksiniiisyrittejet. Myos leskistii on yrittiijiksi luettu kaikki
ne, jotka kyseiseni vuonna toimivat viihintd?in kuusi kuukautta maata-
lousyrittzijiind tai muuna yritteijdnd tai niiitd avustavana perheenjdsenend.
Luvuissa ovat mukana mytls yli puoli vuotta yrittdjdtoiminnasta tytitto-
myyden takia poissaolleet. Leskien ikii on vertailussa vuoden 1979 mukai-
nen.

Taulukko 18. Yrittiijiinii toimineiden leskien osuus vuonna 1979 verrat-
tuna ammatissa toimivaan, naimisissa olevaan vdestotin
vuonna 1980

Lesken
ika
v. L979

MIEHET NAISET

Lesket
%

Viiestii Lesket Viiestii
7"

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

L4
30
35

15
23
31

15
23
34

19
27
42

Liihde: Viiest6- ja asuntolaskenta 1980, osa I B, SVT VI C:106,372.

Yrittiijien osuus oli naisleskien kaikissa ikiiryhmissii korkeampi kuin am-
matissa toimivassa vdest6ssd. Selvin ero oli 55-64-vuotiaiden naisleskien
kohdalla. Mytis 45-64-vuotiaissa miesleskissd oli enemmdn yrittdjid am-
matissa toimivaan viiestoon verrattuna.
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Seuraavissa luvuissa tarkastellaan leskien toimintaa ennen leskeytymistii
ja sen j2ilkeen. Lesket on jaettu palkansaajavfrestti6n, maatalousvdestottn
ja yrittiijiiviiesttitin kuuluviksi. Palkansaajaviiesttitrn kuuluvissa perheissii
kumpikaan puoliso ei ollut toiminut yrittiij2inii. Mytis tiillaiset eliikeliiis-
perheet kuuluvat selvityksen piiriin. Maatalousviestoon kuuluvia leskiii
tarkastellaan niiden osalta, jotka vuonna 1979 osallistuivat tilanpitoon
yhdessii puolison kanssa. Yrittiijiivdestotrn kuuluvien leskien toimintaa
selvitetddn ammatin- tai liikkeenharjoittajien leskien osalta.

4.3.1
Palkansaaiaviiesttitin kuuluvat lesket

Palkansaajavdesttion kuuluvat mieslesket olivat leskeytymist2i edeltivana
vuonna 1979 yleensii tytissii. Tytistii poissaolo johtui p2iiiasiassa tytitt6-
myydestd tai eldkkeelld olemisesta. Alle 45-vuoden iiissfl leskeytyneet
miehet olivat piiiisiiiintoisesti ansiotytissd vuonna 1979. Eliikkeellii oli
45-54-vuotiaana leskeksi jZiiineistii miehistd l5 prosenttia, tyottomdnii oli
kaksi prosenttia. Kaksi viidennestd 55-64 vuoden iiissii leskeksi jiiiineistii
miehistii oli siirtynyt eldkkeelle, tyottdmiin2i oli neljii prosenttia. Taulu-
kossa 19 esitetddn vuonna 1979 ansiotyossd viihint?iin kuusi kuukautta
olleiden miesten toiminta kolme vuotta leskeksi jiiiimisen jiilkeen. Leskien
ik2i on leskeytymisvuoden 1980 mukainen.
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Taulukko 19. Vuonna 1979 ansiotydssii olleiden miesleskien toiminta
vuonna 1983

rke
v. 1980

Tyiissii

/"

Elek-
kee11?i

/"

Pois
ty6stii

/-

Yhr.

/"

35
45
55

- 34v
- 44v
- 54v
- 64v
kki

98
95
89
44
75

0
1
9

52
23

100
100
100
100
100

2
4
2
4
2Kai

Vuonna 1979 ansiotytissd olleista alle 45-vuotiaana leskeytyneistii miehis-
td l2ihes kaikki olivat tytissii mytis wonna 1983. Tyostii poissaolo johtui
yleensd sairaudesta tai tytitttimyydestd. Leskeksi jiiiidessii2in 45-54-vuoti-
aista kymmenesosa oli lopettanut tydnteon pidasiassa eliikkeelle siirtymi-
sen vuoksi. Niistd miehistd, jotka leskeytyivdt 55-64 vuoden idssd, endd
alle puolet oli ansiotytissd kolme vuotta puolison kuoleman jiilkeen.
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%
Leskeksi judneiden noisten ty[ss0olo ennen puolison kuolemoo

-29 J0-3,1 35-JS +O-14 +5-49 50-5't 55-5S 60-6'+

ty6ssO . - pois tydstd eltlkke6ll6

Kuvio 20 Palkansaajavdestotin kuuluvien naisleskien toiminta vuon-
na 1979 leskeytymisiiin mukaan

Palkansaajaviestotrn kuuluvista alle 35 vuoden ikiiisind leskeytyneiste
naisista noin kaksi kolmasosaa oli ansiotyossd vuonna 1979. Osuus oli
pienempi kuin ammatissa toimineiden 25-34-vuotiaiden osuus kaikkien
naisleskien osalta (ks. taulukko l7 sivulla 7l). Ero aiheutui siitd, ettd
maatalousvdeston naisten tyossdolo oli yleisemp2i2i kuin palkansaajavdes-
trin naisten.

Palkansaajavdestossd naisten tytissiikiiynnin huippu oli 35-49 vuoden ias-
se leskeytyneiden kohdalla. Ansiotytissfrolo viihentyi jo 50-54 vuoden i6s-
sii leskeksi jiiiineillii. Heistii hieman alle kaksi kolmasosaa (62 %) oli
tytissd vuonna 1979. Ansiotytissd kiiyviii oli 55-S9-vuotiaana leskeytyneis-
te vajaa puolet (45 %), eldkkeellii oli neljiisosa. Pienin tyossdolon osuus
oli 60-64 vuoden iiissii leskeksi jiiiineillii. Heistd vain neljdsosa oli ansio-
tytissd vuonna 1979. Vajaa puolet tiistit ikiiryhmiistd oli eliikkeellii.

Kuviossa 2l tarkastellaan niiden naisleskien toimintaa vuonna 1983, jot-
ka eivdt olleet ansiotyossd vuonna 1979. Kuviosta kiiyviit selville niiden

''\
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osuudet, jotka olivat woteen 1983 mennessd menneet ansiotytlhtin tai
siirtyneet eldkkeelle.

z

-s 1G19 50-51 55-$ 6tr51

Kuvio 2l Niiden vuonna 1979 kotona (ei eliikkeellii) olleiden leskien
osuudet, jotka olivat vuoteen 1983 mennessd siirtyneet tyo-
htin tai eldkkeelle

Leskeytyessdiin alle 4O-vuotiaista naisista noin puolet (48 %) oli siirtynyt
ansiotyohon vuoteen 1983 mennessii. Tyohon hakeutui my6s 40-49 vuo-
den idssd leskeytyneistd runsas kolmannes (35 o/o). Ansiotytrhtln siirtym!
nen vdheni kuitenkin jyrkiisti 5O-54-vuotiailla naisilla. Heistii vain yh-
deksiin prosenttia palasi tytihtrn. Tete vanhemmista naisleskistd juuri ku-
kaan ei mennyt tydhon. Kolme vuotta puolison kuoleman jrilkeen oli
55-59-vuotiaana leskeksi jdiineistii kaksi viidesosaa eliikkeell?i, 60-64-vuo-
tiaista yli puolet.

tytihiin me.nneet elikkeel 1e si irtyneet
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Kuvio 22. Niiden vuonna 1979 tyossii olleiden leskien osuudet, jotka
olivat vuoteen 1983 mennessd siirtyneet eliikkeelle tai jiiii-
neet pois tytistd muun sYYn takia

Niistd alle 30 vuoden iiissii leskeytyneistii naisista, jotka olivat ansiotytissd
vuonna 1979, joka kuudes oli lopettanut ansiotytln vuoteen 1983 mennes-

sd. Yleisin syy kotiin jiiiimiseen oli lasten- tai kodinhoito. Yli 30 vuoden
iiissii leskeksi j?iiineistii vain viisi prosenttia jiii pois tyostii ilman, ettd olisi
siirtynyt el2ikkeelle. Kotiin jiidminen aiheutui yleisimmin tytittomyydestii.
Vuonna 1979 tytissii olleista 55-64-vuotiaista siirtyi woteen 1983 mennes-

sii eliikkeelle saman verran kuin vastaavan ikiiisistd kotona olleista.

Taulukossa 20 tarkastellaan kotona olemisen syitd ennen leskeytymistii ja
sen jdlkeen. Eliikkeelle siirtyneet eivdt ole mukana tarkastelussa. Lasten-
ja kodinhoito oli ennen leskeksi jiitimistii yleisin syy, jonka vuoksi alle

50-vuotiaiden ikdryhmii?in kuuluvat olivat poissa ansiotytrstd. Tytttto-
mlys oli syynd joka viidennen lesken kotona oloon. "Muista syiste" olivat
yleisimpiii puolison sairaus sekl opiskelu. Tytistii poissaolon syistii las-

ten- ja kodinhoito vdheni leskeytymisen jiilkeen. Tyottomyyden ja sairau-
den osuus taas lisii?intyi. Joka neljds vuonna 1983 tytiste poissaollut oli

'l
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tyoton. Opiskelun osuus "muista syistd" oli hieman korkeampi kuin en-
nen leskeytymistd.

Taulukko 20. Tyost2i poissaolon syyt vuosina 1979 ja 1983 kotona ol-
leilla (ei eliikkeellii olleilla ) naisilla leskeytymisiiin mu-
kaan

ALLE 5O-V 50- 54-V

L979 1983
7" 7"

L979 1983
at ot
lo lo

Lasten- tai kodinhoito
Sairaus
Tyiittiimyys
Ei taloudellista tarvetta
tyiissZi kiiymiseen
Leskeneliikkeen saaminen
Muut syyt
Yhteensii

66
0

t9

42
13
27

32
18

9

15
L2
11

4
1

13
100

26
0

15
100

28
33

1
100

3
0

L2
100

Lasten- ja kodinhoito oli yuonna 1979 syynd myos joka kolmannen
50-64-vuotiaana leskeksi j?i2ineen kotonaoloon. Neljiisosa ei kdynyt tyos-
sd, koska siihen ei ollut taloudellista tarvetta. Vanhemmassa ikziryhmdssei
sairaus oli yleisempi syy tytistZi poissaoloon ennen leskeytymistd kuin
tyottomyys. Kymmenesosalla kotona oleminen johtui tydttomyydestl.
"Muina syind" mainittiin mm. puolison sairaus.

Vuonna 1983 leskeneliikkeen saaminen on merkitty kotona olemisen syyk-
si kolmasosalla 50-64-vuotiaana leskeytyneistai. Niimii lesket ilmoittivat
tyostd poissaolon johtuvan eliikkeellii olosta, mutta rekisteritietojen mu-
kaan he eivlt saaneet omaa eliikettii. Niiden leskien osuus, joiden ei tar-
vinnut taloudellisista syistii kdydi tyossd, oli hieman lisdiintynyt vuodesta
1979. Tyottomyyden osuus oli vanhemmassa ikiiryhmiissd lievdsti lisiiiin-
tynyt vuodesta 1979.
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Seuraavassa asetelmassa tarkastellaan leskeytymisen jiilkeisiii ty6sslolon
muutoksia niilla naisleskillii, joilla oli alle l8-vuotiaita lapsia. Tarkastelu
koskee ainoastaan sellaisia leskid, joilla alaikdisten lasten luku pysyi sa-

mana vuosien 1979 ja 1983 viilillii. Leskien tytrssiik?iyntid tarkastellaan
mytis perheen nuorimman lapsen idn mukaan.

ALAIKiISTEN
LASTEN LUKU
t97 9-43

I lapsi
2+ lasta

NUORIN LAPSI
v . 1981

AIIe 7 v.
7-15 v.

TYiiSSii OLEVIEN
LESKIEN OSUUS
t979 1983

%%

8q
66

a6
72

63
8l

67
83

Kahden tai useamman lapsen iiitien tytissiikiiynti liszi2intyi vuoteen 1983

mennessd enemmdn kuin yhden lapsen ditien. Valtaosa yhden lapsen ?ii-

deistii kiivi tytissii jo ennen leskeksi jiiiimistiiiin. Mytis alle kouluikdisten
lasten ditien tyossdolon osuus nousi hieman vuoteen 1983 mennessd.

Kouluikiiisten lasten iiideistii yli 80 prosenttia oli tytrssii jo vuonna 1979.

Vuoden 1980 vdesttitietojen mukaan 77 prosenttia alle kouluik?iisten las-

ten yksinhuoltajaiiideistii oli ammatissa toimivia (Viiestti- ja asuntolasken-
ta 1980, osa XVII, 22). Perhe'eliiketutkimuksen leskiii korkeampi osuus
johtui siitii, ette koko v[esttissd eronneet naiset kdvivdt yleisemmin ansio-

tyossii kuin lesket. Verrattuna alle 45-vuotiaisiin naisleskiin koko viies-

ttissd perhe-eliiketutkimuksen naislesket kiiviviit yhte yleisesti ansiotytissd
lasten lukumiiiiriin ja idn mukaan tarkasteltuna (ks. taulukko 2 sivulla
26 ).

Suurin osa naisleskistd kiivi kokopiiiviitytissd. Osa-aikatytitii teki alle
kymmenesosa vuosina 1979 ja 1983 tytissii olleista. Naisleskilld osa-aika-
tyon tekeminen oli viihiiisempee kuin koko vdestossd, jossa osuus oli 17
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prosenttia vuonna 1980 (Naisten asema 1984, ll3-ll4). Leskilld osa-ai-
katyti oli yleisintd kaupallisilla aloilla ja palvelualoilla. Runsas kolman-
nes olisi kuitenkin halunnut tehde kokopdivdtyotd, jos sitii olisi ollut saa-
tavissa. Lastenhoito oli varsin yleinen syy osa-aikatyon tekemiseen ennen
leskeytymistd. Vuonna 1983 joka neljds leski teki osa-aikatytitd terveydel-
lisistzi syistii.

4.3.2
Maatalousvf,esttiiin kuuluvat lesket

Maatalousviesttion kuuluvien leskien ikdrakenne oli melko vanha, kolme
neljisosaa oli leskeksi jiieidessddn teyttenyt 50 yuotta. Osa vanhemmista
leskistd, samoin kuin heiddn puolisonsa, olivat lopettaneet tyonteon jo en-
nen vuotta 1979. Niistd naisleskistS, joiden puoliso toimi vuonna 1979
maatalousyrittdjdnd, 85 prosenttia oli osallistunut tilanpitoon yhdessd
puolison kanssa. Vastaavista miesleskistd 90 prosenttia oli ollut mukana
tilanhoidossa.

Kuviosta 23 kity selville niiden naisleskien toiminta vuonna 1983, jotka
ennen leskeytymistiiiin osallistuivat puolison mukana tilanhoitoon. Maa-
talousyrittdjiksi luettiin ne lesket, jotka vuonna 1983 tyoskentelivdt tilalla
vdhintdiin kuuden kuukauden ajan. Muussa tyossd olleita koski sama ai-
karaja. TydstZi poissaolleet olivat yli puoli vuotta kotona muusta slyste
kuin eldkkeelle siirtymisen takia.

6 Leskien ansiotyo ja terueydentila
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llootolousyrittiijien leskien toiminto vuonno I 98J
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Kuvio 23. Naisleskien toiminta vuonna 1983 niissii perheissd, joissa

molemmat puolisot olivat vuonna 1979 maatalousyrittdjid

Suurin osa leskeytyessddn alle 50 vuoden ikiiisistd naisista jatkoi tilalla
myos puolison kuoleman jiilkeen. Muuhun tydhtin siirtyneitii oli viihiin.
Sen sijaan 50-54-vuotiaana leskeksi jiiiineistii vajaa puolet (45 %) oli lo-
pettanut tilanpidon vuoteen 1983 mennessd. Osuus oli yhtii suuri
55-59-vuotiaiden ikiiryhmdssd. Vain neljdsosa 60-64 vuoden iiissd leskeksi
jiiiineistii jatkoi toimintaa. Enemmisto lopettaneista leskistd sai vuonna
1983 jotakin omaa eldkettd.

Seuraavassa asetelmassa esitetddn lopettamiseen johtaneita syitii. Ylei-
simmin mainittuja syite olivat lesken korkea ikii ja heikko terveys sekd
sukupolvenvaihdos. Lesken ikiiiin liittyvet ja terveydelliset syyt vaikutti-
vat myos sukupolvenvaihdoksen taustalla, samoin kuin lesken ammatillis-
ten edellytysten puuttuminen.
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LOPETTAT'IISEN SYYT ALLE 55-V. 55-64-V.
%

Sukupolvenvaihdos
Lesken ikd
Sairaus
Ei ammatillisia edellytyksiS
ElSkkeelle siirtyninen
Myyty esim. kannattamatto-
muuden takia
I'luut syyt

30
26
16
l5

0

2?
26
26
t?
L9

4 7
313

Mieslesket jatkoivat tilalla useammin kuin naiset. Leskeytyessdin alle
S5-vuotiaista miehisd yli 80 prosenttia jatkoi tilanhoitoa kolme vuotta
puolison kuoleman jiilkeen. Puolet 55-64 vuoden iZissii leskeytyneistii oli
kuitenkin lopettanut vuoteen 1983 mennessii. Miesleskilld sairaus oli ylei-
sin lopettamisen s1y. Neljiisosa lopettaneista miehistii sai ty6n jatkajan
omasta lapsesta.

Yli puolella niistd mies- ja naisleskistii, jotka jatkoivat tilanpitoa puolison
kuoleman jiilkeen, oli apunaan oma lapsi ja usein mytis tiimiin perhe. Osa
jatkaneista oli siitii huolimatta supistanut toimintaa. Karjanhoito oli vii-
hentynyt ja peltoja oli annettu vuokralle. Kun kokonaan lopetetuista ti-
loista valtaosa sijaitsi Ite- ja Pohjois-Suomessa, niin tilanpitoa jatkaneista
leskistii taas suurin osa asui muissa osissa maata.
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4.3.3
Yrittiijiivflesttitin kuuluvat lesket

Enemmistti yrittiijien leskistii oli naisia. Osa ndiden puolisoista oli lopetta-
nut toiminnan jo ennen vuotta 1979. Puoliso oli yleensii ollut ammatin-
tai liikkeenharjoittaja. Vain pieni osa puolisoista oli omistanut avoimen
tai kommandiittiyhtion. Osa naisleskistii oli ollut mukana puolison yri-
tystoiminnassa. Niitii leski2i oli vdhemmdn, jotka harjoittivat itseniiistii
yritystoimintaa erilliiiin puolison toiminnasta.

Niissii tapauksissa, joissa mieslesken vaimo oli ollut yrittiij2i, oli mieskin
useimmiten yrittiij2i. Vuoteen 1983 mennessd kolmannes niiistii miehistii
oli lopettanut toiminnan eliikkeelle siirtymisen takia. Ne mieslesket, jotka
olivat tehneet muuta tydtd, eivdt yleensd jatkaneet puolison yritystoimin-
taa.

Kuviossa 24 esitetddn niiden naisleskien toiminta vuosina 1979 ja 1983'
joiden puoliso toimi ennen kuolemaansa ammatin- tai liikkeenharjoittaja-
na. Yrittejiksi on kuviossa luettu ne lesket, jotka toimivat ammatin- tai
liikkeenharjoittajana tai avustavana perheenjdsenend viihintiiiin kuuden
kuukauden ajan kyseisind vuosina. Sama kuuden kuukauden raja koskee
mytis muussa tyossd olleita. Niimd olivat enimmdkseen palkansaajia' Ko-
tona olleet naislesket olivat poissa tytrstii yli puoli vuotta muusta syystd
kuin eliikkeell[ olemisen takia.
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Lesken

k0

olle 45 v.

15 - 5r{ v.

55-64v.

Yritt0jien leskien toiminto ennen j0 j0lkeen puolison kuolemon
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FT poi: lyoslji 7 elitleetti I muu:sa tyiissi l.,l yrittiji

Kuvio 24 Niiden naisleskien toiminta vuosina 1979 ja 1983, joiden
puoliso oli vuonna 1979 ammatin- tai liikkeenharjoittaja

Leskeksi jiildessddn alle 45-vuotiaista naisista vain runsas kymmenesosa
oli puolison kuolemaa edcltdviind vuonna osallistunut puolison yritystoi-
mintaan tai toiminut itsendisend yrittdjdnii. Vuoteen 1983 mennessd yrit-
tdjien osuus oli kaksinkertaistunut vuotcen 1979 verrattuna. Aikaisem-
min kotona olleista leskistii ldhes puolet jatkai puolison tyote.

Neljdsosa 45-54 vuoden idsssd leskeksi jiiiineistd naisista toimi vuonna
1979 yrittaji,nfi tai tiitii avustavana pcrheenjdsenend. Vuoteen 1983 men-
ncssd heiddn osuutensa oli hieman laskenut. Leskeytyessdiin 55-64-vuoti-
aista naisista puolet toimi vuonna 1979 yrittdjind. Vield runsas kolmas-
osa ikdryhmiistii oli yrittiijizi vuonna 1983. Lopettaneet olivat yleensd
siirtyneet eliikkeelle.

Yritystoiminnan loppumisen syynd oli yleisimmin se, ette leskeltii puuttui-
vat ammatilliset edellytykset. Vain kymmenesosa lopetti sairauden takia.
Muina syind mainittiin yleisimmin yrityksen myyminen tai lesken korkea
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ike. Viidesosassa niistii tapauksista, joissa leski lopetti, oma lapsi jatkoi
toimintaa.

Toiminnan loppuminen oli tavallista yleis€mpii2i teollisuuden, rakennus-
toiminnan ja palvelusten aloilla. Kuljetusalalla ei yhtd usein jouduttu lo-
pettamaan. Viihittiiiskaupan alalla jatkaminen oli taas yhtd yleistii kuin
lopettaminen. Puolison tyotii jatkaneilla oli useimmissa tapauksissa oma
lapsi apuna. Toisin kuin maatalousyrittiijien kohdalla, yritystoiminnan
jatkuminen tai loppuminen ei ndyttinyt riippuvan siitd, missl osassa
maata perhe oli asunut.

4.3.4
Muutokset koko aineistossa

Edellisissii luvuissa tarkasteltiin, milld tavoin eri vlestoryhmiin kuuluvien
leskien ansiotyossdolo muuttui leskeytymisen jiilkeen. Tarkasteluista kevi
esille, ettd varsin suuri osa alle S0-vuotiaana leskeytyneistd naisista siirtyi
puolison kuoleman jiilkeen ansiotyohtin. Tytln loppuminen puolison kuo-
leman .iiilkeen johtui useimmin tyotttlmyydeste tai yritystoiminnan loppu-
misesta. Palkansaajavdesttion kuuluvien miesleskien ty<intekoa leskeyty-
minen ei muuttanut. Maatalousvdestossa ja muussa yrittiijriviiestossd vai-
mon kuolemalla oli vaikutusta myiis lesken tyon jatkumisen kannalta.

Leskien runsaaseen elzikkeelle siirtymiseen vanhimmissa ikiiryhmissd vai-
kutti osaltaan se, ettd leskien tytissdoloa tarkasteltiin leskeytymisiiin mu-
kaan. Kohdejoukko pysyi niin samana, vaikka lesket tietenkin vanheni-
vat koko ajan. Tdssd luvussa tarkastellaan ansiotyossdolon muutoksia
leskien tosiasiallisen idn mukaan. T2illd on haluttu selvittdd, muuttuiko
leskien ansiotytissdkdynti ikiiryhmittdin tarkasteltuna vuoteen 1979 ver-
rattuna.

Taulukossa 2l esitetiiiin ammatissa toimivien leskien osuudet kolme vuot-
ta leskeytymisen jllkeen verrattuna niiihin osuuksiin ennen leskeytymistd.
Ammatissa toimivien osuudet koskevat vuodessa vdhintdiin kuusi kuu-
kautta tytissd olleita sekii yli puoli vuotta tytrttominii olleita. Tyotttimien
mukanaolo tarkastelussa on perusteltua siitii syysta, ette he eivdt olleet
pysyviisti poissa tytivoimasta.
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Taulukko 21. Ammatissa toimivien leskien osuus vuosina l9l9 ja 1983

sukupuolen ja kunkin vuoden iin mukaan

Mies lesket Nais lesket

rka L979 1983
7" 7"

95
94
44
64

L97 9 1983
7"

25 - 34v.
35 - 44 v.
45 - 54 v.
55 - 64v.
Kaikki

100
99
85
57
7L

76
87
74
40
58

76
88
77
33
53

Ammatissa toimivien miesleskien osuus oli 35-44-vuotiaiden ikiiryhmiisszi
vuonna 1983 hieman laskenut vuoteen 1979 verraltuna. Lasku johtui elii-
keldisten miiiir?in kasvusta. Sen sijaan 45-54-vuotiaiden miesleskien am-
matissatoimivuus nousi vuodesta 1979. Se puolestaan johtui eldkkeelld
olevien mddrdn pienentymisesd. Vuonna 1979 oli tristii ikiiryhmdst?i
eleikkeelld l4 prosenttia, vuonna 1983 vain kuusi prosenttia. Vanhim-
massa iklryhmdssi elzikkeelle siirtyminen kuitenkin lisiiiintyi. Kun
55-64-vuotiasta miesleskistl oli vuonna 1979 eliikkeellii 42 prosenttia, niin
vuonna 1983 osuus oli 54 prosenttia.

Alle 35-vuotiaiden ammatissa toimivien naisleskien osuus ei ollut vuonna
1983 muuttunut vuodesta 1979. Sen sijaan 35-44-vuotiaiden ammatissa-
toimivuus oli noussut vuodesta 1979. Lisiiys johtui kotona olleiden nais-
ten ansiotyohdn menosta. Ansiotytihon siirtyminen niikyi erityisesti
45-S4-vuotiaiden ikdryhmiissd. Sen sijaan 55-64-vuotiaiden naisleskien
ammatissatoimivuus oli viihentynyt vuodesta 1979 eliikkeelle siirtymisen
vuoksi. Vuonna 1979 tasta ikiiryhmiistii oli eliikkeelld 38 prosenttia.
Vuonna 1983 osuus oli noussut 46 prosenttiin.

Taulukossa 22 verr alaan vanhuus-, tytikyvytttimyys- ja tytittomyyseldk-
keellii olleiden 55-64-vuotiaiden leskien osuutta koko vdesttion vuonna
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1983. Luvuissa ovat mukana yksityisen ja julkisen sektorin tytieldkkeen
saajat sekd kansaneliikkeen saajat.

Taulukko 22. Vanhuus-, tyokpyttomyys- tai tytitttrmyyseldkettd saa-
neiden 55-64-vuotiaiden osuus vuonna 1983 verrattuna
vdestiion

rke MIEHET NAISET
v. 1-983

Lesket
7"

Vdestii
%

Lesket Viiestii
%%

55-5
60-6

43
62

36
58

4L
47

28
48

9v.
4 v.

Liihde: Tilasto Suomen eldkkeensaajista 1983, 32.

Sekei 55-S9-vuotiaista miesleskistd etti naisleskistd sai suurempi osa eldk-
keitii kuin vastaavan ikiiisestii vdestostd. Eliikkeellii olevien 60-64-vuoti-
aiden naisleskien osuus ei sen sijaan ollut korkeampi viiesttitin verrattuna.
Miesleskien osuus 60-64-vuotiaiden ikiiryhmdssii kuitenkin ylitti vastaa-
van ikdisten miesten osuuden vdestossd. Erityisesti tytlttomyyseliikkeet li-
sddntyivzit vuodesta 1979. Naisleskill?i lisiidntyiviit mytis tyokpyttomyys-
eliikkeet 55-59-vuotiaiden ikiiryhmriss5.

Kolme prosenttia 55-64-vuotiaista miesleskistd sai tytitttimlyselekette
vuonna 1979. Naisleskill2i osuus oli sama. Vuonna 1983 tyotttimyyseld-
kettd saavien mies- ja naisleskien osuus oli noussut yhdeksdiin prosenttiin.
Tytittrimyyseldkeldisten mdd,rd, kasvoi myos vastaavan ikdisessd vdesttissd.
Tyottrimyyseliikkeelle siirtyneiden mddrd lisiiiintyi vuosikymmenen alun
2-3 prosentin l.uositasolta miehilld kuuteen prosenttiin ja naisilla seitse-
mddn prosenttiin vuoteen 1986 mennessii (Hartikainen 1987,24). Pro-
senttiosuudet on suhteutettu siihen vdest6nosaan, joka ei sisiiltiinyt eliike-
ldisiS.

Maatalousyrittejille lisliintyivit yuodesta 1979 myris sukupolvenvaihdos-
ja luopumiseliikkeet. Ennen leskeytymistd nditd eldkkeitd sai 55-64-vuoti-
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aista miesleskistd kaksi prosenttia ja naisleskist[ kolme prosenttia. Vuon-
na 1983 osuus oli noussut molemmilla viiteen prosenttiin.

4.4
Ansiotytin muutoksiin liittyviit tekijiit

Tdssd luvussa tarkastellaan leskid vuosien 1979-83 vllisen tyossdolon mu-
kaan. Tarkastelussa pyritd?in selvittdmddn niitri tekijtritd, jotka vaikutti-
vat tydssdolon muutosten taustalla. Tyossdolon mukaisia ryhmiS verra-
taan koulutuksen ja tyokokemuksen, asuinpaikan, alaikiiisten lasten seke
terveydentilan osalta. Huomiota kiinnitetirin erityisesti tyohtin Siirtynei-
den ja leskeytymisen jdlkeenkin kotona olleiden leskien viilisiin eroavuuk-
siin, samoin kuin tyristii poisjiiiineiden eroihin tyrintekoa jatkaneisiin les-
kiin verrattuna. Koska miesleskien ansiotydssdolon muutokset olivat sel-
vdpiirteisempiii kuin naisleskilld, tarkastelu ei koske heitd.

Analyysiryhmien ikiiryhmittdista valintaa rajoitti aineiston koko. Tytihtin
siirtyneite leskid oli tarkastelun kannalta riittAvesti ainoastaan alle
5O-vuotiaiden joukossa. Tyostii poisjiiSneitri voitiin taas tarkastella aino-
astaan tdtd vanhempicn leskien osalta. Ennen puolison kuolemaa eldk-
keelld olleita tai sen jfrlkeen eliikkeelle siirtyneit6 ei kdsitelki ldhemmin.
Tarkastelu koskee tyossd olevia ja potentiaalisesti tydrhon palaavia leski2i.

Seuraavassa asetelmassa.esitctddn naisleskien ikdryhmittdiset osuudet tar-
kasteluajan tytrssdolon mukaan. "Tyossl olleet" tarkoittavat vuosina
1979, l98l ja 1983 vdhintzirin kuusi kuukautta ansiotyossd olleita. Sama
kuuden kuukauden aikaraja koskee myos muita tarkasteluryhmid ndinzi
vuosina. Vain osan vuotta ansiotytlssd kiiyneitii oli kiiytiinn6ssii hyvin
vdhiin. Lesket olivat yleensd koko vuoden ty6ssti tai poissa tyoste.
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NAISLESKEN IKi V. L984
VUOSIEN L979_83
ViLILLN AIle 50 v.

%

5O-64 v Kaikki

TyiissA olleita
Tyiihiin menneitS
ElSkkeelle siirtvneitd
TyijstS poisjHSneitH
Kotona olleita
Yhteensd

75
8
6
3
8

100

42
?

35
6

15
100

50
3

2A
5

Lq
100

Koko tarkasteluajan tyossii olleita oli enemman alle S0-vuotiaissa kuin
tdtd vanhemmissa leskissii. Mytrs tytrhtin menneitd oli nuoremmassa ikd-
ryhmassa nelinkertainen miiiirii 50-64-vuotiaisiin yerrattuna. Tyoste pois-
jiiiineitii taas oli vanhemmassa ikiiryhmiissii kaksi kertaa enemmen kuin
nuoremmassa. Joka kolmas 50-64-vuotias haastateltu oli vuonna 1983

eliikkeellii. Kotona ilman elakettd olleita oli vanhemmassa ikeryhmassa
puolta enemmen nuorempiin leskiin verrattuna.

4.4.1
Tytistii poissaolon syyt

Tyossiiolo ja toimeentulo liittyviit yleensd yhteen. Sen takia ei ole yllfrttii-
vdfr, ettd koko tarkasteluajan kotona olleista alle S0-vuotiaista naisleskist[
joka kolmas sanoi toimeentulon huonontuneen leskeytymisen jAlkeen.

Tytrhtin menneistd alle S0-vuotiaista keskimiiiirdistii useampi sanoi sen

parantuneen. Seuraavassa asetelmassa verrataan haaStatteluwonna idl-
tdiin alle S0-vuotiaiden leskien ansiotytistii poissaolon syitii vuonna 1979

sen mukaan, menivetk6 he leskeytymisen jiilkeen ansiotyohtin vai ei.
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ALLE sO-VUOTIAAT
TYTJSTA POISSAOLON
SYYT VUONNA L979 Kotona

ofleet
/.

Tyii h iin
menneet

/.

Lasten- tai kodinhoito
Tyii ttiimyys
0ma sairaus
Puolison sairaus
Opiskelu
l,luut syyt
YhteensS

Tyostzi poissaolon syyt olivat samantyyppiset molemmissa ryhmissd. Ko-
tonaolo johtui piiiiasiassa lasten- tai kodinhoidosta. Vajaa kymmenesosa
vuosina 1979-83 kotona olleista oli j2iiinyt tytitttimiiksi jo ennen puolison
kuolemaa. Myos osa leskeytymisen jdlkeen tyoh6n menneistd oli yuonna
1979 kotona tytittomyyden takia. Ansiotytihtin siirtyneistd melkein joka
kymmenes oli poissa ty6std opiskelun takia.

Seuraavassa asetelmassa tarkastellaan niiden 50-64-vuotiaiden naisleskien
tydste poissaolon syiti yuonna 1983, jotka lopettivat tyonteon leskeksi
jziiityiiiin. Niiden leskien mainitsemia syitd verrataan koko tarkastelu-
ajan kotona olleiden mainitsemiin syihin.

77
7
6
2
8
0

100

76
8
4
5
I
6

100
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5O-64-VUOTIAAT
TYtiSTA POISSAOLON
SYYT VUONNA I983

Saa leskenelSkettd
Ei taloudel1. Pakkoa
Kodinhoito
Sairaus
Tyii t t iinyys
Yritystoim. loPPuminen
Ammatin rasittavuus
Muut syyt
YhteensS

Kotona
o1Ieet

%

Tyiistd
poisjSSneet

33
22
19
15

20
IO

2
L7
2A
11
t0

?
100IO

9
0
0

?
0

Yli puolet kotona olleista naisleskistd ei hakeutunut tyohdn, koska siihen

ei ollut taloudellista pakkoa tai koska he saivat leskeneliikettii. Tytrstii
poisjiiimisen syine neitii mainittiin harvemmin. Sairaus oli yhte usein

syynd kotonaoloon kummassakin ryhmesse. Kodinhoidon takia ei tdssi
ikiiryhmiissl enZiii jiiiity pois tytistii. Joka neljiis kotiin jiidnyt olijoutunut
sen sijaan ty6ttomeksi. Tytittomyyden tai yritystoiminnan loppumisen ta-
kia kotiin jiiiineitii oli lihes 40 prosenttia niiigtii leskistd, jotka ennen puo-

Iison kuolemaa kavivet tytlssd. Joka kymmenes leski ei endii jaksanut jat-

kaa rasittavassa ammatissa.

Siit[ huolimatta, ette osalla kotona olleista 50-64-vuotiaista ei mielestddn
ollut taloudellista tarvetta ansiotyossii kdymiseen, yli puolet sanoi toi-
meentulonsa huonontuneen leskeytymisen jdlkeen. Joka kolmannen tyos-
td poisjdeineen mielestd toimeentulo oli taas parantunut leskeytymisen jiil-
keen. Kotona olleiden sekii tytistii poisjdiineiden piiiitulonl2ihde oli vuonna
1983 leskeneldke. Omaa eliikettd he eiviit saaneet. Osa kotona olleista
mainitsi tulonliihteeksi mytis toisen henkilon tulot.

Palkansaajavdesttin tarkastelun yhteydessii todettiin, ette tyotttimyyden
osuus nousi leskeytymisen j2ilkeen tyostii poissaolon syynd. Taulukossa
23 verralaan tyottomien naisleskien osuutta kaikkien tytrtttimdnii olleiden
naisten osuuteen viiesttistd vuonna 1983. Tytitttimiiksi on katsottu ne les-

ket, jotka ilmoittivat olleensa tytittdmyyden takia pois tytistd vuonna
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1983 vdhintddn kuukauden ajan. Lukuihin sisiiltyvdt mytis tytitttimlys-
elakel;iiset sekd leskien ette koko vflesttin osalta. Vuonna 1983 tyotto-
myyseldkettd sai 55-59-vuotiaista naisleskistd seitsemdn prosenttia,
60-64-vuotiaista kymmenen prosenttia. Joka kymmenes tyotttrmyyseldk-
keelld ollut naisleski ei ollut kiiynyt tyosse avioliiton aikana.

Taulukko 23. Tytittomien osuus naisleskistd ja naispuolisesta vdestdsti
vuonna 1983

rka
v.1983

30-34v

Palkansaaj a-
vdest6n lesket

Kaikki
lesket

7"

Vdestii

%

35-
40-
45-
50-
55-
60-

39
44
49
s4
59
64 v.

3.9
2.6
2.7
3.4
5.5

11. 5
18.3

5.7
2.2
2.7
5.4
5.0
8.7

14. 1

4.2
0.8
2.4
5.8
4.3
9.6

20.3

Liihde: Tyovoimatutkimuksen aikasarjat 1976-84, 64

Vdesttin vastaavan ikiiisiin naisiin verrattuna 30-34-vuotiaiden ja
45-49-vuotiaiden naisleskien tyotttimyys oli yleisempiiei. Tytittomlyttd
esiintyi taas 35-44-vuotiailla ja 50-59-vuotiailla naisleskillii viihemmiin
kuin samanikiiisillii naisilla viestossd. Palkansaajavdestoon kuuluvien
60-64-vuotiaiden naisleskien tytittdmlys oli sekii kaikkiin naisleskiin ettd
vdeston samanikdisiin verrattuna yleisempiiii. Kaikkien 60-64-vuotiaiden
leskien viihiiisempi ty6ttomyys palkansaajavdeston leskiin verrattuna joh-
tui siitd, ettd maatalousvdestorin kuuluvissa naisleskissd ei juuri ollut tytit-
ttimid.

Vajaa puolet tytittomista naisleskistd asui Turun ja Porin sekd Hdmeen
lSdneissd, kaikista alle 65-vuotiaista leskist2i neljdsosa. Joka kymmenes
tytittin asui Lapin lddnissd, kaikista leskistii viisi prosenttia. Tyotttimistd
leskistii osa oli piilotyottomiii piiZitellen siitd, ettd vain viidesosa sai vuon-
na 1983 tydttomyysavustusta tai -korvausta. Tytitt6mlyskorvausta saa-
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neiden viihiiisyyteen saattoi vaikuttaa tietysti leskeneliikkeen saaminen.
Koko viiest6ssd piilotytitt6mi?i naisia on yli kaksi kertaa enemmdn kuin
miehiii. Useimmat ovat kotitaloustydtii tekevie (Naisten asema 1984, 70).

4.4.2
Koulutus ia ammatti

Tytissiikiiynnin edellytyksisti koulutuksen merkitys on korostunut viime
aikoina. Yhd useammin tyontekijiiltd vaaditaan ammatillisesti erikoistu-
nutta koulutusta, jonka edellytyksend taas on hyvii peruskoulutus. Vuon-
na 1980 oli l5 vuotta t?iyttdneestii vdesttistd joka viides kiiynyt keskikou-
lun tai peruskoulun. Noin joka kymmenes oli suorittanut ylioppilastutkin-
non (Vdesto- ja asuntolaskenta 1980, osa VI A, 52). Seuraavassa esite-
tii2in peruskoulun, keskikoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden
naisleskien osuudet tarkasteluajan 1979-83 ty6ssdolon mukaan.

KESK IKOULU ,
PERUSKOULU

YLIOPPILAS-
TUTK I NTO

ALLE 50 V.

Tyiissd ol1eet
TyUhiin nenneet
Kotona oLleet

19
9
8

t2
l5

0

50-64 V.

TyiissH olleet
TyiistA poisjSSneet
Kotona olleet

8
7
6

3
I
3

Tyossii olleiden alle S0-vuotiaiden naisleskien peruskoulutus vastasi koko
vdesttin peruskoulutuksen tasoa. Leskeytymisen jdlkeen ansiotytihtln siir-
tyneissd oli suhteellisesti enemmdn ylioppilastutkinnon suorittaneita kuin
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tyossd kdyneissd. Toisaalta keskikoulun klyneitii oli tytihon menneissd
puolta vdhemmfrn kuin tytissl olleissa. Kotona olleiden peruskoulutus oli
vdhdistfr sekd alle 50-vuotiaiden ettd vanhempien leskien kohdalla. Suu-
rin osa 50-64-vuotiaista oli kiiynyt vain kansakoulun.

Ammotillisto koulutusto sooneiden osuus

AILE 50 V.

tyOss0 olleet

tyOhOn menneet

kotono olleet

50-61V.
ty0ss0 olleet

ty[st0 pisj0lneet

kotono olleet

0
,/,t0 70 J0 10 50 60

llill lorleakoulu- 2 opislolasoincn l--l amattitoulu ffi armattilrurs:i* tutlinto - trtlinro

Kuvio 25 Ammatillista koulutusta saaneiden naisleskien osuudet
tyossdolon mukaan

Vajaa kolmannes niistd alle 5O-vuotiaista naisleskistii, jotka siirtyivdt les-
keytymisen jiilkeen ansiotytih6n, oli suorittanut tutkinnon ammatillisessa
oppilaitoksessa. Niistd leskistd, jotka olivat suorittaneet korkeakoulutut-
kinnon, kaikki olivat siirtyneet tyohtin vuoteen 1983 mennessd. Opistota-
soisen tutkinnon suorittancita oli tyohon siirtyneissd vdhemmdn kuin niis-
sd leskissd, jotka olivat koko tarkasteluajan tytisszi. Ammatillisen tutkin-
non suorittaneidcn osuus oli tyohon siirtyneilki kuitenkin korkeampi kuin
niillZi leskillii jotka olivat tarkasteluajan kotona. Tytihrin siirtyneistzi les-
kistd vajaa kymmenesosa oli ennen leskeytymistii poissa ansiotytistii opis-
kelun takia.

Ammattikursseihin on luettu sekii vdhintddn neljii kuukautta kestfrneet
ettd niitii lyhyemmiit kurssit. Joka kymmenes tytissd ollut leski oli kiiynyt
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yli neljA kuukautta kestdneen ammattikurssin. Tyohon siirtyneillii osuus
oli sama. Alle neljdn kuukauden kurssin suorittaneiden osuus oli tytihon
siirtyneillii jopa suurempi kuin tytissii olleilla leskillii. Osa ammattikurs-
seilla saadusta koulutuksesta oli hankittu leskeytymisen jiilkeen. Joka vii-
des tyohon mennyt oli ollut jatkokoulutuksessa leskeksi jiiiityiiln. Tyd-
htrn siirtyneistfr varsin suuri osa tydskenteli palvelualoilla, joilla kurssien
kdyminen niiytti yleiseltii. Kotona olleet olivat kdyneet vlhemmdn am-
mattikursseja kuin muut lesket. Tiimii heijasti alle S0-vuotiaiden samoin
kuin vanhempien leskien tyokokemuksen viihiiisyyttti pitkii2in jatkuneen
kotonaolon seurauksena.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus oli 50-64-vuotiailla leskillii
pienempi kuin tritd nuoremmilla. Tyosszi olleista leskistlkin vain viides-
osa oli suorittanut ammatillisen tutkinnon jossakin oppilaitoksessa. Am-
mattikoulun k?iyneitii oli tytissd olleiden leskien joukossa kuitenkin enem-
mdn kuin kotona olleissa tai leskeytymisen jiilkeen tyostii poisjiidneissd
naisissa. Korkeamman koulutuksen saaneita oli tiissii ikiiryhmiissii vdhtin.

Kaksi viidesosaa tyonteon lopettaneista naisista ilmoitti sen johtuneen
tydttomyydeste ui yritystoiminnan loppumisesta. Tilastojen mukaan
tytitt6miiksi joutumisen uhka on kouluttamattomalla tytivoimalla suurem'
pi kuin koulutetulla. Vuonna 1983 kaikista l5-64-vuotiaista naisista oli
6.9 prosenttia tyotttimiinii. Niiden naisten tytittomyysaste, joilla ei ollut
perusasteen jllkeistd koulutusta, oli kuitenkin 8.1 prosenttia (Suomalais-
ten elinolot 1984, I l5-l l6).

Pitkiidn tyost?i poisolleiden on vaikea sijoittua tyoh6n ammattien ja tyti-
tehtivien muuttucssa. Taulukossa 24 tarkastellaan leskien aikaisempaa
tytikokemusta avioliiton aikaisen tytissdolon osalta.

6
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Taulukko 24. Naisleskien tytissiiolo avioliiton aikana

TYOSSAOLO
1979-83

TYdSSAOLO AVIOLIITON AIKANA
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Suurin osa niistd leskistd, jotka olivat tytissd koko tarkasteluajan, oli ollut
tyossd my'os avioliittoajasta vihintddn kaksi kolmasosaa. TImd osuus oli
kihes yhtd korkea mytis niillii leskillii, jotka jliivzit pois tyoste leskeytymi-
sen jdlkeen. Ansiotytihon siirtyneistd noin kaksi yiidesosaa ei ollut tyrissd
avioliiton aikana. Kotona olleissa oli tdtdkin enemmen sellaisia leskizi, jot-
ka eivdt olleet kdyneet tyiisse avioliiton aikana.

Ammatin muutokset

Kuviossa 26 esitetdiin leskien pddasiallinen ammatti avioliiton aikana
vuosien 1979-83 tytissdolon mukaan. Koko tarkasteluajan tyossd olleiden
naisten ammattirakenne oli muuttunut leskeytymisen jrilkeen vain vdhdn.
Eri ammattialoilla toimivien osuudet olivat alle 5O-vuotiaiden ja
50-64-vuotiaiden ikdryhmissd vuonna 1983 liihes samat kuin avioliitossa
ollessa (ks. kuvio l7 sivulla 65). Ammattialoittain tarkastellen huomat-
tavin ero oli se, ettd maataloudesta toimeentulonsa saavien osuus oli vii-
hentynyt 50-64-vuotiailla naisleskilld kolmasosasta neljdsosaan.

7 Leskien msiotyo ja teweydentila
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Kuvio 26 Piiiiasiallinen ammatti avioliiton aikana lesken tytissdolon
mukaan

Tyohtin siirtyneiden leskien ammattirakenne oli vuonna 1983 joiltakin
osin erilainen kuin niiden leskien, jotka tdssii ryhm?issii olivat olleet tybssi
myos avioliiton aikana. Ansiotytihdn siirtyneistd, avioliiton aikana tydssd

olleista joka neljiis oli tytiskennellyt palvelualoilla ennen leskeytymistii.
Runsas kymmenesosa oli saanut elantonsa maataloudesta. Vuonna 1983

kukaan neiistii ei tehnyt maataloustyotii. Palvelutytissd, useimmiten suur-
talouksissa, ravintoloissa tai siivoojana tytiskentevien osuus oli noussut yli
40 prosenttiin. Neljdsosa tytihtin siirtyneistd tytiskcnteli vuonna 1983

korkeampaa koulutusta vaativissa toimihenkiloammateissa. Vajaa viides-
osa tyoskenteli kaupallisen tytin ammattialoilla.

Niistii kotona olleista leskisti, jotka olivat olleet tytissii avioliiton aikana,
vain kymmenesosa oli tehnyt ns. henkiste tydte. Maataloudessa ja teolli-
suudessa tytlskennelleiden osuudet olivat kaksinkertaiset tytihtin siirtynei-
siin verrattuna.
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Tytistd poisjiidneistii puolet oli tehnyt maataloustyritd. Toisaalta tytistii
poisjiiineissii leskissii oli enemmdn kuin muissa leskissii teknisen ym.
tytin aloilla tytiskennelleitii, joilla koulutusvaatimukset ovat usein korkeat.

Erddn naisten tytissiikiyntid koskevan tutkimuksen mukaan kaupungeissa
asuvien ylempien toimihenkiloiden vaimot olivat useammin kotona kuin
tytintekijoitten vaimot. Ylemmistd toimihenkiltristd joka viidennen vaimo
oli poissa tytistd, tytintckijditten vaimoista vain kuusi prosenttia. Toisaal-
ta alempiin sosiaaliryhmiin kuuluneiden vaimot olivat muita useammin
poissa tyostfr eliikkeellti olemisen takia (Haavio-Mannila et al. 1984, l5).
Edelki oleva piti karkeasti arvioiden paikkansa myos tdmdn tutkimuksen
leskien osalta. Ansiotytihtrn siirtyneiden naisleskien puoliso oli kuulunut
tavallista useammin ylimpddn sosiaaliryhmddn. Kotona olleiden leskien
puoliso oli kuitenkin keskimiiiiriiistd useammin ollut apu- tai sekatytinte-
kije. Tyontekijoitten leskistd kyll2ikin suurempi osa kuin toimihenkiloit-
ten leskistd sai eliikettii vuonna 1979.

4.4.3
Asuinpaikka

Koko palkansaajavdestostii kaksi kolmasosaa ja yksiniiisyrittiijistii yli
puolet asui vuonna 1980 kaupungeissa (Vdesto- ja asuntolaskenta 1980,
osa I B, 170). Myos naisleskien vdlillii oli eroja asuinpaikan suhteen.

Koko tarkasteluajan tyossd olleista naisleskistii yli puolet asui kaupun-
geissa. My6s ansiotytihon siirtyneistii alle S0-vuotiaista naisista asui kau-
pungeissa suurempi osa kuin kotona olleista leskistii. Maalaiskunnissa
asuvien, tytrhon menneiden leskien asuinpaikka oli useammin taajamissa
kuin syrjdseuduilla.
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Taulukko 25. Lesken asuinpaikka tytissdolon mukaan

ALLE 50 V.

Tyiissii olleet
Tyiihiin menneet
Kotona olLeet
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Tytrhon menneistd leskistii runsas kymmenesosa vaihtoi leskeytymisen jiil-
keen asuinkuntaa. Syrjiiisellii maaseudulla asuvia oli tyrihtin siirtyneissd
vdhemmdn kuin muissa leskissd. Muuttaneiden mddrdssd ei ollut eroa
tytlssii olleisiin leskiin verrattuna, rnutta kotona olleisiin verrattuna se oli
yli kaksinkertainen. Mytis saman kunnan alueella muuttaneiden osuus oli
tytrhtin siirtyneill2i suurempi kuin muilla leskill2i. Osa muutoista johtui il-
meisesti siitd, ettd lesket halusivat siirtyd ty6paikan ldheisyyteen.

Kuviossa 27 esitetiiiin leskien asuinpaikka sen alueellisen sijainnin mu-
kaan. Uudenmaan, Turun ja Porin, Hdmeen sekd Kymen lddni on luettu
Etele-Suomeksi. Ita- ja Pohjois-Suomi kiisittiiii Kuopion, Pohjois-Karja-
lan, Oulun ja Lapin liiiinin. Muu Suomi tarkoittaa niiiden viiliin jiiiivii5
aluetta eli Mikkelin, Keski-Suomen ja Vaasan liiiinejii.
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Kuvio 27. Lesken asuinpaikka sen alueellisen sijainnin mukaan

Alle S0-vuotiaiden leskien kohdalla erot asuinpaikan sijainnissa olivat
suuremmat kuin vanhemmilla leskilld. Tyohtin menneistd leskistd har-
vemmat asuivat ltd- ja Pohjois-Suomessa kuin kotona olleista. Noin 40
prosenttia kotona olleista alle 5O-vuotiaista naisista asui ltii- ja Pohjois-
Suomessa. Vuonna 1984, jolloin haastattelut tehtiin, naisten tytitt6myys-
aste oli korkein juuri ndilli alueilla (Tyovoimatutkimuksen aikasarjat
1976-84,69). Vanhempaan iklryhmd[n kuuluvat tyossd olleet lesket asui-
vat useammin kuin muut 50-64-vuotiaat lesket Etelfi-Suomessa.

'///z
t..........J, '///4

-//4 '////z

-////z
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4.4.4
Perherakenne

Alaikiiisten lasten hoito ei en:id ole samalla tavalla esteene naisten ansio-

tyohtin menolle kuin pari kolme vuosikymmentd sitten. Tutkimusten mu-
kaan naisten tytissiiolo on k?iynyt yhii riippumattomammaksi mytis lasten

lukumiidrrist2i. Kun vuonna 1950 lasten miiiiriin lisiiiintyessi naisten tytis-
sdolo vdheni, ei toisen tai kolmannenkaan lapsen syntyme vdhentdnyt
tyossdkiiyntiS kolme vuosikymmentii mytrhemmin (Kauppinen-Toropai-
nen et al. 1983, 7).

Palkansaajavdestiin tarkastelussa todettiin, ettd pienten lasten aidit ja
suurperheiden eiidit kiiviviit muita leskid harvemmin ansiotytissd. Kuvios-
ta 28 kiiy selville, kuinka suurella osalla alle 50-vuotiaista naisleskistd oli
alle lS-vuotiaita lapsia ennen puolison kuolemaan ja kuinka suurella osal-

la sen jiilkeen.

Aloikdisten losten luku

1 979
tyBs! olleet

ty6h0n menneet

kotono olleet

1 983

tyUss0 olleet

ty6h0n menneet

kotono olleet

10
,/,

Alle l8-vuotiaiden lasten luku ennen puolison kuolemaa ja
sen jdlkeen lesken tytissiiolon mukaan
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Kuvio 28.
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Kotona olleista leskistZi liihes kaikilla oli alaikdisiii lapsia ennen leskeyty-
mistd. Tyohtin siirtyneillii leskillii oli viihemmiin alle l8-vuotiaita lapsia
kuin kotona olleilla. Samoin tydssii olleilla oli vdhemmiin lapsia. Kotona
olleista kolmella neljiisosalla oli viihintiiiin kaksi lasta, tytihtin siirtyneist[
kahdella kolmasosalla. Kolmen tai useamman lapsen suurperheet olivat
sekii tytihon siirtyneillii etti kotona olleilla kaksi kertaa yleisempid kuin
tytissii olleilla.

Kolme vuotta leskeksi jiiiimisen jllkeen alaikiiisten lasten luku oli vdhen-
tynyt eniten tytissii olleilla leskillii. Se johtui niiiden leskien jonkin verran
vanhemmasta ikdrakenteesta kotona olleisiin tai tyohtin siirtyneisiin ver-
rattuna. Yli puolella tyohtin siirtyneistd oli vield vuonna 1983 vdhintdiin
kaksi alaikiiiste lasta. Kotona olleiden perheistii kuitenkin yli neljiisosa oli
suurperheitd, joissa oli kolme tai useampia lapsia.

Lastenhoidon vaikutus leskien tytissiik?iyntiin nzikyy myos lasten i[n mu-
kaisessa tarkastelussa. Seuraavassa asetelmassa on esitetty niiden leskien
osuudet, joiden nuorin lapsi oli alle kouluidn sekd niiden osuudet, joiden
nuorin lapsi oli jo kouluiiissii puolison kuoleman jiilkeisenii vuonna 1981.

NUORIHHAN LAPSEN
IKi VUONNA 198I

TyiissE olleet
Tyiihiin nenneet
Kotona olleet

Alle 7 v.
%

13
37
30

7-15 v.

qa
46
4A

Tytissd olleilla leskillii oli vuonna vdhemmdn pieniii lapsia kuin ennen les-

keytymisttiiin kotona olleilla naisillla. Tytihtrn siirtyneillii leskillii oli pie-
niii lapsia hieman useammin kuin kotona olleilla, vaikka kotona olleiden
lapsiluku muuten oli tytihtln siirtyneisiin verrattuna suurempi.



r04

4.4.5
Terveydentila

Kuviossa 29 tarkastellaan pitk?iaikaisia sairauksia ilmoittaneiden naisles-
kien osuuksia tyossiiolon mukaan ja niiden osuuksia, joiden tytrntekoa
sairaus haittasi. Ajallisesti terveydentilaa ja tytrssiioloa koskevat tiedot
eroavat toisistaan. Leskien terveydentilaa koskevat tiedot ovat haastatte-
luvuoden 1984 mukaiset, kun taas tyossdolon muutokset koskevat vuosien
1979-83 viilistii aikaa. Ei siis ole tietoa, millainen leskien terveydentila oli
ennen leskeytymist2i. Terveydentilan muutokset kehittyvet kuitenkin usein
hitaasti ja niiden vaikutus tytissdoloon on monilla pitkiiaikainen prosessi.

Att 50 v.
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ty0h0n menneet

kotono olleet

50 - 64V.

tyUss0 olleet

ty0st0 p'sj0dneet
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Kuvio 29 Pitktiaikaissairauksia ja siit?i tytinteolle haittaa ilmoittanei
den naisleskien osuudet ty6ssdolon mukaan

Tytihrin siirtyneistii alle 5O-vuotiasta naisleskistd kolmasosa ilmoitti pitkd-
aikaisia sairauksia. Joka neljiis ilmoitti sellaisia sairauksia, jotka haittasi-
vat tyontekoa. Tiissd ikiiryhmiissii sairaus haittasi eniten niiden tytinte-
koa, joilla oli tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Kotona olleet ilmoittivat
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sairauksia yhtd usein kuin tyoh6n siirtyneet, mutta neite harvemmin sai-
rauksien aiheuttamia haittoja. Vdhiten sairauksia ilmoittivat tyossd olleet
naislesket.

Sairauksia ilmoittaneiden osuudet olivat 50-64-vuotiailla korkeammat
kuin nuoremmilla. Kotona olleet naislesket ilmoittivat useammin pitkiiai-
kaisia sairauksia ja niiden aiheuttamia haittoja kuin tyossd olleet. Kotona
olleilla oli myos keskimddrin useampia sairauksia kuin tyrissd olleilla les-
killii. Edellii mainitut erot koskevat l5hinnd 50-59-vuotiaita leskid. Ter-
veydellisten seikkojen osalta tarkasteltuna 60-64-vuotiaat tyossd olleet ei-
vdt eronneet samanikAisistd kotona olleista.

Pitkiiaikaisia sairauksia ja niiden aiheuttamia haittoja ilmoittivat kuiten-
kin 50-64-vuotiaiden ikdryhmiissd eniten ne lesket, joiden tyonteko loppui
leskeytymisen jdlkeen. Kahdella kolmasosalla heistd oli tytintekoa hait-
taava sairaus. Yli kymmenesosa ilmoitti oleyansa tydkpyton. Tydstzi
poissaolon syissd sairaudet eivdt tulleet korostetusti esille. Tyott6myyden
mainitsi sen sijaan vajaa kolmannes. Tyotttimyyden ja sairauksien vdlistei
yhteytte ei tissd tutkimuksessa ole tarkasteltu. Vdlillisesti se kuitenkin
tuli esille. Puolet tyonteon lopettaneista oli tehnyt maataloustyotii. Maa-
taloudessa toimineilla pitkiiaikaissairaudet olivat yleisempiii kuin muilla
ammattialoilla tyossii olleilla.

Puolet tyossii olleista 50-64-vuotiaista leskistii ilmoitti pitkdaikaisia sai-
rauksia. Pohjoismaiden vertailututkimuksessa todettiin, ettd Suomessa
pitkdaikaisia tauteja sairastavat kiivivit useammin tyrissii kuin muissa
Pohjoismaissa. Tutkimuksen mukaan pitkAaikaisia tauteja sairastavista
l5-64-vuotiaista vajaa puolet kdvi kokovuotisesti tyossd, kun muissa Poh-
joismaissa osuus oli pienempi. Tiimiin katsottiin kuvaavan sitd, miten
jaykkiii Suomessa olivat sellaiset sosiaalisen osallistuminen muodot kuin
tyoeldmdstii vetiytyminen (Karisto 1984,- 180). Perhe-eldketutkimuksen
niistii alle 65-vuotiaista mies- ja naisleskistd, jotka ilmoittivat pitkeaikai-
sia sairauksia, kolmannes oli tytrssd koko vuoden 1983. Ero Pohjoismai-
den vertailututkimukseen johtunee osaksi siitd, ettd mainitun tutkimuksen
aineisto on vuodelta 1912. Sen jdlkeiset sosiaalietujen kehittdmiset, muun
muassa osatyokyyyttomyyseliike sekii tyottomyyseldkkeen saajien piirin
laajennukset ovat vihentdneet vanhemmissa ikdryhmissd niiden tyrissd-
oloa, joiden tyttkyky on alentunut.

Seuraavassa asetelmassa esitetddn niiden leskien osuudet, joille portaissa
liikkuminen, kelyiden kotitoiden tekeminen tai asioiminen kodin ulkopuo-
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lella tuotti vaikeuksia. Vaikeuksia maininneiden osuus tarkoittaa niitd,
joilla oti vaikeuksia ainakin yhdessd toiminnossa selviytymisessii.

TO I1.I I NNO ISSA VA IKEUKSIA
ILI.IOITTANE IDEN OSUUDET

TyiissH olleet
Tyiihiin menneet
TyijstH poisjldneet
Kotona olleet

Alle 50 v 5O-64 v.

23

49
q7

9
4

4

Alle 5O-vuotiaat lesket selviytyivet toiminnoista yleensd vaivattomasti.
Vanhemmassa ikiiryhmiissii niikyi leskien viililld eroja. Kotona olleet
50-64-vuotiaat lesket samoin kuin tytista poisjiiiineet mainitsivat useam-

min vaikeuksia toiminnoissa kuin tyossii olleet. Kymmenesosa kotona ol'
leista kertoi portaissa liikkumisen olevan erittdin vaikeaa tai periiti mah-
dotonta.

Tytissdolon mukaan tarkasteltuna leskien vdlilld oli vain viihiiisid eroja
psykosomaattisten oireiden esiintymisessii. Tytrstii poisjiiiineet lesket il-
moittivat niitii kuitenkin hieman useammin kuin muut.

4.5
Tytistii poisolevat naislesket

Perhe-eliiketutkimuksen haastattelut tetrtiin vuonna 1984. Tiilltiin leskey-

tymisestii oli kulunut noin neljii wotta. Puolet naisleskistii oli ansiotyossii
vuonna 1984. Eliikkeelliiolon takia runsas neljiisosa ja muusta syyste vii-
desosa oli poissa tytist2i. Tiissii luvussa tarkastellaan niitd vuonna 1984

kotona olleita naisleskid, jotka eiviit olleet eliikkeellii.
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Kotona olevia leski2i oli suhteellisesti eniten alle 35-ruotiaiden ja
55-64-vuotiaiden ikiiryhmissii. Niiistd leskistii joka neljiis oli poissa ansio-
tytistd, mutta ei myoskiiiin saanut el2ikettii. Naisleskien tyossiikiiynnin li-
sddntyminen vdhensi kotona olevien osuutta erityisesti 45-54-vuotiaiden
ik[ryhmiissii.

4.5.1
Tytihiin hakeutuminen

Vuonna 1984 haastatelluilta naisleskiltd, jotka olivat kotona ilman eliiket-
tii, kysyttiin, aikoivatko he palata ansiotytihtin. Tytihtin aikovien osuus
v?iheni idn mukana. Seuraavassa esitetdin tytih6n aikovien osuudet ikd-
ryhmittiiin.

Ik5 AIKOI PALATA
TYiiHiiN

E I AIKONUT
PALATA

%

v. L9A4

AIle 45 v.
45 - 54 v.
55 - 64 v.
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60
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qo
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77
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Tytihtin palaamisen halukkuus viiheni jyrkiisti iiin mukana. Kun
50-54-vuotiaista vieli 44 prosenttia halusi palata takaisin tytihtln, ei tiitii
vanhemmissa leskissd juuri eniid ollut tytihon palaavia. Tyohtin aikovista
yli puolet oli 45-54-vuotiaita leski6, vain joka kolmas oli tdt[ nuorempi.
Niistd kotona olevista leskistd, jotka eivdt aikoneet mennd tyohtin, kolme
neljdsosaa oli tdyttiinyt 55 vuotta.

Viiestossd oli vuonna 1985 hieman enemmdn tytrhrin haluavia kuin perhe-
-eldketutkimuksen leskissii. Tyovoimatutkimuksen mukaan kotona olevis-
ta 45-54-vuotiaista naisista, jotka eivdt saaneet eldkettd, yli puolet (55 o/o)

halusi palata takaisin ansioty6htrn. Tdtd vanhemmistakin 55-64-vuotiaista
noin joka kymmenes olisi mennyt tyohon, jos sitii olisi ollut saatavissa
(Tilastotiedotus TY:23, 3 l).

Kaksi kolmesta tyohtin aikovasta oli ollut haastattelua edeltdvlnd vuonna
poissa tyostd. Joka kymmenes oli ollut osan vuodesta 1983 ty6ssd. Tyds-
td poissaolo johtui puolella tytitt6myydestd. Joka kymmenes oli vailla tyri-
te yritystoiminnan loppumisen takia. Joka viidennelld lastenhoito esti tyti-
hon menemisen.

Yli puolet halusi palata ansiotytihon toimeentulon parantamiseksi, muu-
tamat tosin vasta lasten kasYettua vdhdn isommiksi. Joidenkin leskien
tyostd poissaolo oli tilapiiisti joko sairauden, virkavapauden tai muun
syyn takia. Osa leskistii mainitsi tytihon paluun syyksi halun sziilyttiiii ai-
kaisempi ammattitaito. Puolet tyohtin aikovista oli haastatteluhetkellii jo
hakenut tyote. Yleensd tytitl oli etsitty alle vuoden ajan, mutta mukana
oli mytls useamman vuoden tytitii hakeneita. Useimmat lesket halusivat
palata tytihtin melko pian, viimeistiiiin I'uoden sisiillii.

Kotipaikkakunnan tyomahdollisuudet olivat tytihtin hakeutuvien mielesti
yleensd varsin huonot, vain kymmenesosa piti niita hyvinii ja viidesosa
kohtalaisina. Kaupungeissa asuvista noin kaksi viidesosaa katsoi tytrmah-
dollisuutensa hyviksi tai kohtalaisiksi. Maalaiskunnissa asuvista vain
yksi viidesosa arvioi tyomahdolliset kohtalaisiksi. Etelii-Suomessa asuvat
pitiviit ty6nsaannin mahdollisuuksiaan parempina kuin muualla Suomes-
sa asuvat. Tytimahdollisuuksien puute n?ikyi mytis niissii syissd, joiden

takia lesket eivdt aikoneet palata ansiotytihtin.
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TYiJHiiN PALAAMATTOl.IUU DEN
SYYT

Terveydelliset syyt
Korkea ikE
Ei oLe tyiite saatavissa
Perheen takia ei o1e aikaa
ansiotyiihiin
Ei o1e tarvetta palata
Ei ole ammattia
Muut syyt
YhteensA

ALLE 55 V

%

55-64 V.

35
L6
t7

?6
43
t2

I
8
I
9

100

t4
5
6
7

I00

Alle 55-vuotiailla leskilld heikko terveys oli yleisimmin slT/ne tyohon pa-
laamattomuuteen. Vajaa viidesosa ei uskonut tyote l6ytyvan. Tdssd ikd-
ryhmdssd ammattitaidon puuttuminen korostui vanhempaa ikdryhmriii
enemmen. Alle 55-vuotiaat lesket esittivdt myos enemmdn perheeseen liit-
tyvie esteite tyohon menemiselle kuin vanhemmat lesket. Vajaa puolet 55
vuotta teytteneista leskisti oli mielest?irin liian vanha tyoeldmddn. Nel-
jdsosan mielestd terveys oli jo liiaksi heikentynyt, jotta olisi voinut palata
tyohtin.

4.5.2
Tytihtin hakeutumiseen liittyviit tekijiit

Koulutus ja ammatti

Tdssd luvussa tarkastellaan leskien vdlisiii eroja samojen muuttujien suh-
teen, joilla edellisessd luvussa kuvattiin tydssdolon muutosten mukaisia
ryhmid. Tarkastelu on rajattu alle 55-vuotiaisiin leskiin, koska melkein
kaikki tyohon aikovat olivat alle 55-vuotiaita.

Tytihtin aikovista alle S5-vuotiaista naisleskistii yli puolet oli ollut tytrssii
puolison kuolemaa edeltdneenl vuonna 1979. Joka kolmas leski oli tyos-
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se my6s vuonna 1983. Niist?i leskistii, jotka eiv2it aikoneet palata ansio-

tytihtin, vain joka neljiis oli ollut tytissii vuonna 1979. Niiistii liihes kaikki
olivat lopettaneet tytinteon Woteen 1983 mennessd. Seuraavassa asetel-

massa verrataan leskien tytisseoloa avioliiton aikana.

Tytihtin aikovista leskistii useammat olivat olleet tytissii mytis avioliiton
aikana kuin muista haastatteluvuonna kotona olleista leskistii. Tytih$n
aikovista noin puolet oli ollut tytlssii suurimman osan avioliiton ajasta.
Osuus oli puolta pienempi niillii leskilld, jotka eivdt aikoneet palata tyti-
htln.

TYtiSS^0L0
AVIOLI ITON AIKANA

Ei ollut tyiissH
Oli tyiiss5 alle 2/3
aviol.iittoajasta
OIi tyiissH viihintSSn
2/3 avioliittoaj asta
YhteensH

PERUSKOULUTUS

Kansakoulu
Keski- tai peruskoulu
Ylioppilastutkinto
Yhteensi

72
I5
13

100

8t
6

l3
I00

TYiiH6N
A I KOVAT

L6

33

TYIJH tiN
A IKOVAT

5I
100

24
100

E I TYiiHIiN
A I KOVAT

38

38

E I TYiJHiiN
A I KOVAT

Yli kymmenesosa leskista o[ molemmissa ryhmisse suorittanut ylioppilas-
tutkinnon. Osuus oli korkeampi verrattuna vastaavan ikiiisiin vuonna
1984 tytissd olleisiin leskiin. Tytissii olleista leskistd ylioppilastutkinnon oli
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suorittanut seitsemen prosenttia. Keskikoulun tai peruskoulun kdyneit[
oli tytihon aikoviin verrattuna vdhemmdn niissd leskissd, jotka eiv?it aja-
telleet palata tytihon.

AMMATILLINEN
J ATKOKOU L UTUS

Ei j atkokoulutusta
Ammattikurssi
Ammattikoulu
0pistotasoinen tutkinto
Korkeakoulututkinto
Yhteensl

TYiJHiiN
A I KOVAT

%

E I TYiiHtiN
A I KOVAT

5I
20
L7

9
3

100

79
lt

6
4
0

100

Tytihon aikovista puolet oli saanut ammatillista koulutusta, mikd vastasi
vuonna 1984 tytisszi olleiden osuutta. Ammatillista koulutusta oli vain
viidesosalla niistii leskistd, joilla ei ollut aikomusta palta tyohtrn. Amma-
tillisen tutkinnon suorittaneita oli tyohon aikovissa kolminkertainen mdd-
ra verrattuna muihin kotona olleisiin. Niillii leskillzi, jotka eivet aikoneet
palata tyohtin, ammattikursseilla hankitun koulutuksen vdhdisyys heijasti
mytis aikaisemman tyokokemuksen puutetta.

Tyohon aikovista alle S5-vuotiaista leskistd oli joka kolmas ollut jatko- tai
uudelleenkoulutuksessa leskeksi jlirityiidn. Muissakin tytihon aikovissa il-
meni halukkuutta jatkokoulutukseen. Niistd alle 55-vuotiaista leskistd,
jotka eivdt aikoneet palata ansiotytihtln, vain harvat olivat saaneet jatko-
koulutusta. Kuitenkin joka viides oli halukas osallistumaan sellaiseen ti-
laisuuden tarjoutuessa. Ne lesket, jotka eivrit halunneet jatkokoulutuk-
seen, esittivdt yleisimmin syyksi korkean idn.
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Leskien koulutukselliset erot niikyviit mytis ammattirakenteen eroaluuk-
sissa. Tytrhtin aikovien ammattirakenteessa painottuivat ns. henkisen

tyon ammatit enemmdn kuin niilld leskillii, jotka eiviit aikoneet mennd
ansiotytihon. Niiillii leskillii palvelutytrn, teollisen tytin ja maataloustytin
osuudet olivat korkeammat kuin tybhtin aikovilla.

Asuinpaikka

Tytrhtin aikovat olivat useammin kuin muut kotona olleet lesket vaihta-
neet asuinkuntaa puolison kuoleman jdlkeen, ehkd parempien tytimahdol-
lisuuksien toivossa. Seuraavasta asetelmasta kiiy selville, miten lesket

erosivat toisistaan asuinpaikan suhteen.

PTiASIALLINEN AMMATTI
AVIOLI ITON AIKANA

Tekninen ym. tYii
HaIIinnollinen ym. tYii
Kaupallinen tvii
Maa- ja metsStaloustYii
Kuljetus- ja liikennetYii
Teollinen tyii
Palve lutyii
Yhteens5

ASU INPAIKKA

Kaupunki
ilaalaiskunnan taajana
J,luu maaseutu
Yhteen sd

2t
11
10
15
L2
23

8
r00

3
6

Lq
2t

2
30
2q

I00

TYiiHiJN
A IKOVAT

%

TYtiH6N
A I KOVAT

%

E I TYiiHIJN
A I KOVAT

E I TYIiH iJN

A I KOVAT
%

7

53
2L
26

I00

65
I3
2l

I00
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Tyohon aikovat asuiyat useammin maalaiskunnissa kuin ne kotona olleet
lesket, jotka eivdt suunniteleet ty<ihon paluuta. Toimihenkiloaloilla tyos-
kenncllciden tytihon sijoittumista oli ilmeisesti vdhentdnyt tytimahdolli-
suuksien kannalta syrjdinen asuminen. Niistei leskistd, jotka eivdt ajatel-
leet tytlhtln paluuta, kaksi kolmasosaa asui kaupungeissa. Ndiden leskien
tyoh6n palaamattomuuden osasyynd saattoi olla heikko koulutustaso ja
entisen ammattialan tyon raskaus. Rationalisointi on supistanut nimeno-
maan ruumiillista tyotd tekeyien tyomahdollisuuksia.

Seuraavassa on tarkasteltu leskien asuinpaikkaa sen alueellisen sijainnin
mukaan. Etele-Suomeksi on luettu Uudenmaan, Turun ja Porin, Hd-
meen sekd Kymen lddni. Itd- ja Pohjois-Suomi kdsittdri Kuopion, Poh-
jois-Karjalan, Oulun ja Lapin lddnit. Muu Suomi tarkoittaa nliden vd-
liin jririvriri aluetta.

TY6H IiN
A I KOVAT

z

E I TYiJHiJN
AIKOVAT

ASUINPAIKAN SIJAINTI

Ete15-Suomi
Ite- ja Pohjois-Suomi
Muu Suomi
Yhteens5

5q
L9
27

I00

56
40

4
100

Niistd leskistd, jotka eivdt halunneet palata tyrihon, vajaa puolet asui Itd-
ja Pohjois-Suomen alueella, suurin osa alueen kaupungeissa. Tytihtin ai-
kovista lte- ja Pohjois-Suomessa asui vain joka viides. Vuonna 1984
naisten tyottomyys oli yleisintd juuri Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin
lddneissd (Tydvoimatutkimuksen aikasarjat l9l6-84, 69). Tyonsaannin
vaikeus oli mainittu varsin usein syyksi sille, miksi ei aikonut palata ta-
kaisin ansiotyohon.

8 Leskien msiotyo ja teneydentila
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Perherakenne

Tytrhtin aikovien naisten perhekoko ei eronnut muista vuonna 1984 koto-

na olleista, jos sitii vertaa pelkdstZiiin alaikiiisten lasten osuuden mukaan.
Sekd tytihtin aikovista etta niiste leskistd, jotka eiviit aikoneet palata tyti-
htin, kahdella kolmasosalla oli alaikiiisiii lapsia vuonna 1979. Puolella
leskistii oli alaikiiisia lapsia viel?i kolme motta leskeytymisen jiilkeen.

Seuraavassa esitetdiin niiden leskien osuus, joiden perheessd oli kaksi tai
useampia alaikiiisiii lapsia vuosina 1979 ja 1983.

ALAIKi ISIA LAPSIA
ViHINTiiN KAKSI

t97 9
%

I 983

Tyiihiin aikovat
Ei tyijhiin aikovat

35
50

?s
32

Niill[ leskilld, jotka eiviit ajatelleet palata takaisin tytihtin, oli useammin
kuin tytrhtin aikovilla viihintiiiin kaksi alaik2iistd lasta ennen leskeytymis-
tii. Kolme \ruotta leskeksi jiiiimisen jiilkeen ero ndiden leskien viilill2i oli
pienentynyt. Kaikkien kotona olleiden lapsiluku oli kuitenkin suurempi
kuin yuonna 1984 tytissfl olleiden, joista vajaalla viidesosa]la oli kaksi tai
useampia lapsia.

Seuraavassa asetelmassa esitetddn, miten suuressa oSaSSa leskien perheistii
nuorin lapsi oli alle kouluifin ja miten suuressa osassa 7-15 vuoden ikiii-
nen vuonna 1981, jolloin puolison kuolemasta oli kulunut luosi.

NUORIN LAPSI V.1981

Al1e 7 v. 7-I5 v.
/.

Tyiihiin aikovat
Ei tyiihiin aikovat

23
t5

25
37
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Vaikka niillii leskillti, jotka eiviit aikoneet pyrkiii ty6htin, oli suuremmat
perheet, niin heillii oli pieniii lapsia vdhemmiin kuin tytih<in aikovilla.

Terveydentila

Niistd leskistii, jotka eivdt aikoneet palata tyohdn, suurempi osa ilmoitti
pitkiiaikaisia sairauksia kuin tytihon aikovista leskistd. Seuraavassa esite-
tfrdn sairauksia ilmoittaneiden osuudet sairauksien luvun mukaan.

SA IRAUKSIEN
LUKU

Ei sairauksia
I sairaus
2+ sairautta
YhteensH

TYiiHiiN
A I KOVAT

%

E I TYiJHiJN
A IKOVAT

%

67
26

7
100

5t
35
tq

I00

Leskien vdliset terveydelliset erot ndkyv?it myos sairauksien luvussa. Ne
lesket, jotka eiviit ajatelleet tydhdn paluuta, olivat useammin monisairaita
kuin tyohtrn aikovat lesket. Niimii lesket ilmoittivat myos useammin sai-
rauden aiheuttamia haittoja, mutta erot tytihtin aikoviin yerrattuna eivdt
olleet kovin suuret. Tytrhon aikovistakin joka neljiinnellii oli tytintekoa
haittaava sairaus, muista kotona olleista leskistii kolmasosalla. Kolmasosa
alle 55-vuotiaista leskistl mainitsi nimenomaan terveydelliset syyt esteeksi
tyohtin paluulle.

Selviytyminen portaissa liikkumisesta, keryiden kotittiiden tekemisestd ja
asioimisesta kodin ulkopuolella tuotti vaikeuksia noin joka neljzinnelle les-
kelle. Tytihtin aikovien ja muiden kotona olleiden vZilill[ ei ollut eroja.
Niillzi leskillii, jotka eiviit aikoneet palata tytihon, esiintyi kuitenkin use-
ammin psykosomaattisia oireita kuin tyohtin aikovilla leskilld.
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5
LESKIEN ANSIOTYON JA TERVEYDEN-
TILAN ARVIOINTIA

Naisten ansiotyossdolon muutokset heijastuvat myds perhe-eldketutki-

muksen leskien tyossiikiiynnissi. Naisten ansiotyossd kdyminen alkoi li-
sliintyd vasta 1960-luvulla elinkeinorakenteen muutoksen ja kaupungistu-
misen seurauksena. Vield vuonna lglO naimisissa olevat naiset kiiviviit
muita naisia harvemmin ansiotytissd. Kymmenen Yuotta myohemmin ei

eroa endd ollut. Naisten koulutustaso oli merkittavdsti noussut ja mytis

lasten pdivdhoitoa oli kehitetty. Nykyisin lapsiperheissd on vdhemmdn

Iapsia kuin ennen ja lapsiperhevaihe onkin perheiden eldmdnkaarella suh-

teellisen lyhyt aika.

Naisten tyossiikiiynnin lisiiiintyminen ja lasten hoitoajan lyhentyminen
ovat aiheuttaneet tarpeita perhe-elfikejiirjestelmiin uudelleen arviointiin.
Nykyisin myiis lesken oma eldketurva on parempi kuin aikaisemmin'

Tutkimuksen tavoitteena on ollut leskeytymisen aiheuttamien tydssdolon
muutosten selvittdminen tarkasteluvuosina 1979-83. Naisleskien ansio-

tyossdolon muutoksiin vaikuttaneita syitii ei tiedetii. Joitakin muutoksien
taustalla olevia tekijoitd tuli kuitenkin esille tyostd poissaolon syitd kysyt-
tiessi. Miesleskillii ei voitu huomata leskeytymisen aiheuttamia muutok-
sia yrittiijiii lukuunottamatta, silll miehet olivat l6hes sataprosenttisc-ii
ansiotyossfr. Tyonteko loppui yleensd vasta eldkkeelle siirryttiiessd tai
tytittbmyyden takia. Yrittiijien toiminnan jatkumiseen vaimon kuolemal-
la oli vaikutusta.

Naisleskien tyossdkiiynnissii oli huomattavissa selvd kahtiajako alle

5O-vuotiaana leskeksi jiiiineiden ja vanhempien leskien viililld. vanhem-
massa ikdryhmdssii ndmii 1940- ja 1950-luvulla naimisiin menneet naiset
olivat olleet poissa ansiotytistii avioliiton kestoon suhteutettuna yhteensd

noin puolet avioliittoajasta. Nuoremmilla leskillii, jotka olivat solmineet
avioliiton 1950-luvun puoliviilin jiilkeen, ansiotyostii poissaoloaika oli ly-
hyempi, keskimiiiirin noin kolmannes avioliiton kestosta. Vanhemmissa
avioliitoissa viidesosa leskistii ei ollut kiiynyt ty6ssd avioliitossa ollessaan.

Alle 5o-vuoden iiiss?i leskeytyneistl vain kymmenen prosenttia oli poissa

tyostii koko avioliiton ajan. Tytistzi poissaolo johtui avioliiton aikana ylei-
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simmin lasten- ja kodinhoidosta. Ajallisesti tarkastellen 50-64 vuoden
idssd leskeytyneet olivat ollcet lastenhoidon takia poissa tydsta noin kym-
menen vuotta, nuorcmmat 40-49-vuotiaat lehes neljd vuotta lyhyemmiin
ajan. Lastenhoitoon kdytetty aika oli lyhentynyt lihes puolclla.

Vdlittomdsti ennen leskeytymistl ansiotycissd olleista valtaosa oli ollut
tyossii mytls suurimman osan avioliiton kestosta. Sen sijaan niistd naisis-
ta, jotka leskeksi jdddessddn olivat kotona, yli puolet ei ollut kriynyt an-
siotyossd my6skii?in avioliiton aikana. Vuonna 1979 eli vuotta ennen les-
keytymistai l?ihes 90 prosenttia palkansaajaviestritjn kuuluvista 35-,19-vuo-
tiaista naisista oli ansiotyossei. Vajaa kolmannes tdtd nuoremmista sekd
50 vuotta tziyttrineistd leskistii sen sijaan oli poissa ansiotyostd olematta
cl6kkeelld. Palkansaajal'destoon kuuluneista 55-59-vuotiaana leskeyty-
neistd naisista joka neljiis oli eliikkeellii ja 60-64-r,uotiaista yli 40 prosent-
tia.

Palkansaajavdesttion kuuluvista alle 40 vuoden idssii lcskeytyncistd kotiiii-
deistd puolct oli siirtynyt ansioty6hrin vuoteen 1983 mcnnessd. Samoin
kolmasosa 40-49-vuotiaana leskeksi jddneistri oli mennyt ansiotyrihon,
50-54-vuotiaista kymmenesosa. Tdtd vanhempana leskeytyneistd vain
harvat palasivat ty<ihon puolison kuoleman jdlkeen. Nuorempien leskien
ansiotyohon meno ei ollut yleistd vain palkansaajavdestorin kuuluvien les-
kien kohdalla, vaan myris puolet alle 45 vuoden idssd leskeytyneistd ja ai-
kaisemmin kotona olleista ammatin- tai liikkeenharjoittajien leskistd jat-
koi puolison yritystoimintaa.

Palkansaajavdestossd tyonteon lopettaminen ilman eldkkeclle siirtymisui
oli yleisintzi alle 30 vuoden ilssd leskeksi jiiiineillii naisilla. Tdmdnikdisten
leskien perheet olivat koko vdestrion verrattuna kcskimilrdistd suurem-
pia. Yli 30 vuodcn idssi leskeksi jiiiineistii viisi prosenttia oli jdAnyt pois
ansiotyostd vuoteen 1983 mennessd. Yleisin tyostri poisjddmisen syy oli
tyrittomyys.

Tutkimuksessa verrattiin leskeytymisen jdlkeen ansiotytihon siirtyneitd
kotieiteje joidenkin tekijoiden osalta niihin leskiin, jotka eivzit menneet
ansiotyohon. Haastatteluvuonna 1984 kotona olleita tarkasteltiin vield sen
mukaan, aikoivatko he palata ansiotytihon vai ei. Haastatteluhetkellii ko-
tona olleista alle 50-vuotiaista ldhes kaksi kolmasosaa ja 50-S4-vuotiaista-
kin vajaa puolet halusi palata ansiotyohon. Tdmd osoittaa, etta leskeyty-
misen jdlkeinen kotonaolo ei aina ollut omaehtoista. Tiitii vanhemmissa
leskissd ei juuri ollut tyohon palaavia.
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Leskeytymisen jiilkeinen ansiotytihon siirtyminen oli selviisti yhteydessd
koulutustasoon. Niill2i alle S0-vuotiailla naisilla, jotka leskeksi jiiiitydiin
menivdt ansiotyrihtin, oli enemmln ammatillista koulutusta kuin muilla
kotona olleilla naisilla. Aikaisemmin kotona olleet korkeakoulututkinnon
suorittaneet lesket siirtyivdt kaikki ansiotyohon leskeksi jiiZityiiiin. Tyo-
hon siirtyneiss[ oli mytis enemmdn ammattikoulun kdyueitd kuin muissa
kotona olleissa, samoin ammattikurssin suorittaneita. Myos ne haastatte-
luvuonna 1984 kotona ollect, jotka aikoivat palata takaisin tytihon, olivat
saaneet enemmdn ammatillista koulutusta kuin muut kotiiiidit. Vdhiten
koulutusta oli niill2i yli 5O-vuotiailla leskill[, jotka eivzit menneet tyohon
puolison kuoleman jiilkeen.

Leskissd olivat tehneet useammin maataloustyotd ammatissa toimivaan
vdestorin verrattuna. Maataloudesta toimeentulonsa saaneiden osuus oli
alle 5O-vuotiailla leskilld kuitenkin huomattavasti pienempi kuin vanhem-
milla leskilld. Alle 5O-vuotiaiden leskien ammattirakenne painottui enem-
mdn toimihenkiloammatteihin vanhempiin naislcskiin verrattuna.

Ennen leskeytymisti kotona olleista naisista oli puolet kAynyt ansioty6ssd
avioliitossa ollessaan. Niiden alle 50-vuotiaiden naisten ammattirakenne,
jotka palasivat ansiotyohrin leskeytymisen jdlkeen, erosi kotiin jddneistii.
Ns. henkisen tyon sekd kaupallisen ja palvelutyon osuus oli tyohtin siirty-
neilld korkeampi kuin muilla kotona olleilla naisilla. Palvelutyossd ole-
vien osuus vield kasvoi leskeytymisen jdlkeen. Leskeytymisen jiilkeenkin
kotiin jddneiden ammattialoissa korostuivat maatalousty6 ja teollinen tyo
tyohon siirtyneisiin verrattuna. Haastatteluvuonna tytihon aikovien ja
muiden kotona olleiden ammattialoittaiset erot olivat samansuuntaiset.
Tytihon aikovilla korostuivat koulutusta vaativat ammatit niihin leskiin
verrattuna, jotka eiviit aikoneet palata takaisin tytrhtin.

Tytihon siirtyneet asuivat enimmdkseen kaupungeissa tai maalaiskuntien
taajamissa. Suurin osa niistd sijaitsi Etele-Suomen lddneissd. Niiillii alueil-
la on myos enemmdn tytimahdollisuuksia kuin ltd- ja Pohjois-Suomen
korkean tyott6myysasteen alueilla. Niissii asui vajaa puolet tarkasteluvuo-
sina 1979-83 kotona olleista leskistii. Heidiin tytrhtin paluutaan rajoitti
koulutuksen vdhdisyyden ohella myos niukasti tytimahdollisuuksia tarjoa-
va asuinpaikka. Niistd leskisti, jotka haastatteluvuonna 1984 olivat pois-
sa tyostd eivdtkd mydskdiin aikoneet palata tyohon, myos vajaa puolet
asui Itii- ja Pohjois-Suomen kaupungeissa.
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Koulutuksen, ammatin ja asuinpaikan erot olivat leskien tytissdolon ver-
tailussa selvemmit kuin perheen kokoon liittlviit. Ennen leskeytymistd?in
kotona olleiden perhcissd oli enemmdn alle l8-vuotiaita lapsia kuin tytissii
olleiden naisten perheissd. Ansiotyohon siirtyneiden lapsiluku oli myos
hieman pienempi kuin niiden naisten, jotka eiviit menneet tyoh6n. Ansio-
tyohon menon kannalta tarkasteltuna erot eivdt kuitenkaan olleet merkit-
tevet.

Lesket mainitsivat suhteellisen vdhdn terveydellisid syitd tyostii poissa-
ololleen, mutta ansiotytin ja terveydentilan vilinen yhteys ndkyi monesti
epdsuorasti. Alle 5O-vuotiailla naisilla oli varsin vdhdn terveydellisi2i estei-
tii tytissiik2iynnille. Tiitii vanhemmilla naisilla terveydelliset erot olivat scl-
vemmit. Halukkuus palata takaisin tytlhon vdheni niissd ikdryhmissd,
joissa tyontekoa haittaavat pitkiiaikaissairaudet ja liikkumisvaikeudet li-
siiiintyiviit. Tytihtin aikovia 55 vuotta tdyttiineitii ei juurikaan ollut.
Myos ne nuoremmat lesket, jotka eivlt ajatclleet tyohtinpaluuta, mainitsi-
vat muita useammin terveydellisid rajoituksia. Kotona olleet lesket sa-
moin kuin tytittd,myy-den tai muun syyn takia tyostd poisjiiiineet
50-64-vuotiaat ilmoittivat useammin tytintekoa haittaavia sairauksia ja
liikkumisvaikeuksia kuin tyossii olleet lesket. Tyonteon lopettaneista puo-
let oli maatalousyrittdjid, joilla pitkiiaikaissairaudet olivat muita ammatti-
aloja yleisempiii. Terveydclliset erot ty6ssd kiiyvien ja kotona olevien les-
kien vdlilki tasoittuivat vasta 60 iklvuoden jdlkeen.

Suurin osa kotona olleista leskistd katsoi taloudellisen tilanteen huonontu-
neen leskeytymisen jiilkeen. Taloudellisen tilanteen huonontuminen oli
myos useimmilla tyohonpaluun kannustimena. Tyohon palaamattomuus
ndytti sen sijaan monesti kiiytiinnon sanelemalta ratkaisulta tilanteeessa,
jossa tyotd ei kuitenkaan loytyisi. Tyopaikkojen vdhentyminen tuotannon
rationalisoinnin seurauksena on koskettanut juuri ammattitaidotonta tyo-
voimaa, jonka peruskoulutus ei riitd uudelleenkouluttamiseen. Ammatti-
taidottoman eikii eniiii aivan nuoren lesken mahdollisuudet sijoittua tyo-
hon olivat monen kohdalla osoittautuneet heikoiksi. Valtaosa tyohtin ai-
kovista leskistd piti myos kotipaikkakunnan tyomahdollisuuksia huonoi-
na. Korkean tytittrimyysasteen alueilla ne olivat erityisen heikot. Vuonna
1983 tyotttimyyseldkkeelld olleista naisleskistd joka kymmenes ei ollut
kdynyt ansiotyossd avioliiton aikana, mutta oli etsinyt tytitii leskeksi jiid-
tyeen. Tytrttomlyseliikeldisten mddrdn lisii?intyminen kuvasti tytihtin si-
joittumisen vaikeutta erityisesti vanhemmissa ikiiryhmissii.
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Haastatteluvuonna ansiotytiss[ olleista leskistd viidesosa tunsi huolta tyti-
paikan sdilymisestd. Joka kymmenes palkansaajaviiesttitin kuuluva leski
pelklsi ty6ttiimyytta. Saman verran oli niitii, joita askarrutti huoli ter-
veydentilasta. L[hes kaikki lesket aikoivat kuitenkin jatkaa tyiintekoa
eldkkeelle siirtymiseen saakka, mikiili terveys vain sen sallisi. Joka kol-
mas yrittdjd tunsi epdvarmuutta yrittiijiitoiminnan jatkumisesta. Osa yan-
hemmista yrittijistii harkitsi toiminnan lopettamista. Maatalousyrittiijiii
huolestutti eniten terveyden siiilyminen ja tilanpidon jatkajan ltiytdminen,
muita yrittdjid enemmdnkin toiminnan kannattavuuteen liittyvet seikat.

I

l
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FAKTORIANALYYSI

Faktorianalyysi on alunperin psykologian piirissS kehitetty tilastollinen
menetelmSr joka pyrkii selvittAnSSSn tutkittavien rnuuttujien yhteisvaihte-
lua. Se esittSii havaitut rnuuttujayhteydet uusina muuttujindr nS. faktoreina.
Faktorianalyysin suoritusta on selostettu runsaasti kirjallisuudessa (mm.
Cooley et al. 1966, ilanninen 1971, Roos 1971, SHnkiaho 197q.
Faktorin lataus ilmaisee nuuttujan ja faktorin vHlisen korrelaation. Kommu-naliteetti taas on kunkin nuuttujan latauksien nelitiiden sumna ja se ilrnoit-
taa, kuinka suuri osa nuuttujan varianssista selittyy faktoriratkaisulla.
Ominaisarvo on jonkin faktorin sisSlt5nien latausten neliiiiden sunma, joka
ilrnaisee t5rndn faktorin selitysvoirnakkuuden muuttujien vaihtelusta. Havain-
tovksikiiille Iasketut faktoripistemSSrSt ilmaisevat niiden sijoitturnisen
faktorilla.
Tutkimuksen faktorianalyysi suoritettiin painotetulla aineistolla pS5kompo-
nenttiratkaisua kdytt5en. Kaksi ominaisarvoltaan suurinta faktoria rotatoi-tiin varinax-menetelnEllS tulkinnan helpottaniseksi. EnsimmSinen faktori
selitti 35 prosenttia ja toinen faktori 25 prosenttia muuttujien yhteisvaih-
telusta. seuraavass.a on esitettv analyysiss5 mukana olleet muuttujat ja
niiden asteikot.

I,IUUTTUJA ASTEIKKO

SAIRLUKU
HAITLUKU

PORTNOUS
KOTITYiiT
ASI OIIiII N
PiiiNSTRK
YL IRASIT
VTSYMYS
UNETTOM

= ilmoitettujen sairauksien luku
= sairauden tyiinteolle aiheuttanien

haittojen luku
= kykeneekii liikkumaan portaissa
= suoriutuuko kevyistd kotittiistd
= pystyykii liikkumaan kaupassa jne.
= onko esiintynyt pSSns5rkyS
= onko esiintynyt ylirasittuneisuutta
= onko esiintynyt v5synystS
= onko esiintnnyt unettomuutta

0-6
o-4
0-3
0-5
0-
0-
0-
0-

I
I
I
I
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H AAST ATTELU LO M A KKEEN KYSYM YKSI,A

4

5

Seuraavaksi kysyn TeidEn onasta terveyden-
tilastanne.
Onko Teilld jokin vika tai vamma, joka vH-
hentS.d ty6- tai toimintakykyenne, tai jokin
pitkaaikainen sainaus ?

1 Ei ---------------=> K17
2On J

Menkitse sairau-
den nimi tai
peeoireet

MikE tai millainen t5m;i sairaus tai vamma
on?
1. sairaus:

2 - sairaus :

3. sainaus:

l{. sairaus

5. sairaus

6. sairaus:

tt

ll

tl

lr

tt

lr
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t6

t7

uetaan m

ili-te haittaa sairaudestanne tai vamnastanne
on nykyisessii ammatissanne tai tyotehtevis-
siinne ?

l- Ei haittaa tyoskentelyd lainkaan
2 Pystyy suoriutumaan tyosta, mutta tyos-

kentelyste aiheutuu oireita
3 Joutuu usein keventdmHHn tyotahtia tai

muuttamaan ty6skentelytapaa
4 Joutuu olemaan usei-n sairaslomal-l-a
5 Sairaus aiheuttaa tyott6myytte tai tydn-

saant ivaikeuks ia
6 On tyokyvytdn
7 Haittaa ty6skentelyts muuten, miten?

88 EOS

Ilerkitse tarvit-
taessa useampia
vaihtoehtoja.

6tehteiv iin
ko-

Seuraavilla kysymyksillS mitataan eri ikiis-
ten henkil6iden yleista toimintakykya.

nousemaan ja Iaskeutumaan
pol"taita
tekeniian kevyita koti-
t6ita (Iai-ttamaan ruo-
kaa, pesemlilin astioita,
lakaisemaan lattioita)
asioimaan kaupassa, pan-
kissa, virastossa tai
vastaavassa paikassa

Pystytteko:

o

23r+

).23'+

l-23rr

ANNA KORTTI ]7 ll
P.do.u
P

]J

a
o.
ctl
I

0)ruord
()

dJu
P.i
Prd

E
C

0J(oLt'r0()P>

E.A
-C rdc o.a>.- OPJ4afia>rU q)

o. P:z

CJ

F

a

-
C)!
rJ

a
o.

c :fu>P
PPo.t>to. O,'

Pyydri arvioimaan
toimintakyky (ei
osaaminen) ko-
titoisse, vaik-
ka ei yleens5
tekisi niita.
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a

ao

31

Onko Teit5 viimeaikoina vaivannut :

E i KyI J-5

pSeinsrirky 1 2

ylirasittuneisuus I 2

voimattomuus tai vlisymys 7 2

unettomuus L 2

EOS

S

3

I
e

I

J
J
J

Ammatiksi rnerki-
taan se, mite
puol-iso itse on
pitenyt ammat-
tinaan.
Jos Ieski ei
osaa sanoa teta,
merkit5lin amma-
tiksi se, jossa
puoliso on pi-
simp5Sn ty6sken-
nellyt viimeis-
ten 10 tydvuo-
tensa aikana.

MissH ammatissa (tai ty6sse) puolisonne
piitias ial-Iisest i toimi ?

Ammatti

EOS

Ei toiminut miss;i5n ammatissa--->30 b)

rtt
tl

I

I"IERKITSE TARVIT-
TAESSA USEAMPIA
RASTEJA

Kuukausien sum-
maksi on tultava
v.ihintSSn 12.
Summa voi oll-a
my6s suunempi
kuin J-2, jos
henkil6 toimi
samanaikai sest i
eri al-oil-la tai
useammassa tyo-
suhteessa.

SUORITA HYPPY
ENSI}.IMAISEN RAS-
TII'J MUKAAN.
SITRRY SEN JAL-
KEEN SEURAAVAN
RASTIN OSOITTA-
MAAN KYSYMYK-
SEEN.

Seuraavaksi kysyisin puoJ-isonne ansiotyost5ja toiminnasta vuonna 1979. Kuinka monta
kuukautta hdn oli:
ANNA KORTTI 31 & 39

PaLkansaaiana kokonHivH-

l-l Pal-kansaa j ana osapdi vd-I rtyossd. .l , lxt<--+K32
r-1 Maatalousyrittejene
L-' (isantiinti t' ementene) " " l lkk->K33
T-l Maatalousyrittajaa avusta-LJ vana perheenjiisenenE......l , lkk-->K33
r---i Yritte j;in5/ itsen5isenH am-I I matinharjoittajana ..1 r lkk-->K34

Yrittajea avustavana per-| | heenjtisenene. ..:....1 r lkk-->K3+
Tl Pois ansiotyoste. ... I t I kk->K3St_,
JATKA KYSYMYKSESTA 36, KUN KAIKKI RASTIT ON
KAYTY LAPI.

-J
tl
tl

ll

rl
tt
tl
II

l0 L6kim ffiiotyd ja tereyd@tila
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YRITTAJA TAI AMMATINHARJO]TTAJA

Oliko puolisonne vuonna 1979:
l- Ammatin- tai Iiikkeenharjoittaja
2 Kommandiitti- tai avoimen yhtion osakas
3 0sakeyhti6n osakas

16
3q

Esim. parturr-,
ias , 1ii5-
rakennus-

Minka alan yrittejana tai arunatinharjoitta-
imi. ?kau

kHn
PP
l_,

jana hiin to
urakoitsija jne.

36

Luettele vas-
tausvaihtoehdot

Nyt siirrymme Teidiin koulutustanne, ammat-
ti.anne ja ansi-otyot5nne koskeviin kysymyk-
s iin.

peruskoulutuksenne ?

tai kansal-aiskoufua tai

2 Kansa- tai kansalaiskoulu (osa keski-
tai peruskoulua)

3 Keski- tai peruskoulu (osa lukiota)

4 Ylioppil-astutkinto

Mikri on Teid;in jatko- tai ammattikoulutuk-
s enne ?

ANNA KORTTI 28 & 36

I Ei jatkokoulutusta
2 A11e 4 kk:n ammattikurssi
3 Vdhintiitin 4 kk:n ammattikurssi
4 Tutkinto ammatillisessakou]ussa
5 Tutkinto opistotasoisessakoulussa
6 Tutkinto yliopistossa tai korkeakoul-us-

SA

7 Jokin muu kurssi tai tutkinto, mik;i?

1

38 KYSYTAAN KAIKILTAKYSYMYKSET 36

88 EOS

t4ik;i on Teidtin

Osa kansa-
ei mitaien



arvioimaan an-
sioty6ssa oloaika

isimman tank
kaan.

Osa-aikaty6 katso-
taan ansioty6ksi.
Maatalon emannEn

Kuinka monta vuot
liittonne aikana
ty6ssE ja kuinka
toisesta Pois ans
Ansioty6ssE

139 LIITE2

ta ol-ette ollut av o
kaiken kaikkiaan ansio-
monta vuotta syyste tai
iotydsta?

Pois ansiotY6stli. vuotta
88 EOS

vuotta

PS6asialliseksi
amrnatiksi merki-
ttsdn se, mit5
leski itse pitae
arunattinaan.
Jos ei osaa sa-
noa, kYsYttsSn'
miss5 ammatissa
on ty6skennel-
Iyt pisi.mpd5n
viimeisen 10
ty6vuotensa
aikana.

Missd ammatissa (tai ty6sse) olette paa-
asiallisesti toiminut aviotiittonne aikana?

EOS

Ei ole toiminut missS,An
K 38 b)

D

Amnatti

amrnat is sa

7

on anslotyo-



to

ista vastaus
Iaskemalla yhteen

iotySss5 oJ-oai-
ja ansioty6sta
ssaoloaika ja

, onko se sama
avioliir:on kes

Tarkista ty6sta
poissaoloaika las-
kemalJ-a yhteen eri
syiden takia kerty-
nyt poissaolo ja
vertaa kohdan
a) vastaukseen.

Kysymys esitetli5n
niiI]-e leskiIIe,
jotka ovat olleet
kotona lasten tai
kodin hoidon takia
(q) tai siitS syys-
te, ettei o]-lut ta-
Ioude1.l-ista pakkoa
ansioty5ssE kdymi-
seen (7) tai muun
vapaaehtoisen tai
sopimuksenvanaisen
kotona olon vuoksi.

JOS LESKI EI OLE OLLUT POIS ANSIOTYOSTA,
SIIRRY KYSYMYKSEEN 39.

b) Arvioikaa tdmdn kortin avufla, miten
pitkaan olette ollut pois ansiotydste
eri syista lohtuen?
ANNA KORTTI 30 & 38

Sairauden, ty6kyvytt6-
myyden tai tydkyvyttd-
myyselSkkeel-1d ofon
LdKId.

Muun el5kkeel-I3 ol-on
L dKId .

Tydttdnyyden takia.... .

Lasten tai. kodin hoidon
LdKld.

vuotta

vuotta

vuotta

L

2

3

vuotta

vuotta
vuotta

t+

vuotta
Opiskelun takia.
Asevel-vol-tisuuden tai
sodassa olon takia... .,
Ei oll-ut taloudellista
pakkoa ansiotydssd kdy-
mt-seen.
Muu syy (esim. ammatin
raskaus, hankafat tyo-
a j at , j iii kot iin puo-
lison pyynn6sta tai
yhteisesta sopimuk-
sesta jne.),...
MikS syy?

vuotta
vuotta

88 EOS

c) 01iko piiEt6s Teidiin kotiin jS8misesttinne
p5Sasiassa Teiddn oma ratkaisunne' puo-
lisonne ratkaisu, yhteinen sopimus vai
vaikuttivatko kotj-in jtsEmiseenne ensi-
sijassa muut tekijat?
I Oma ratkaisu
2 Puolison ratkaisu
3 Yhteinen paat6s
q Peetdkseen vaikuttivat muut tekijat

Mitk8 tekijrit siihen vaikuttivat?

6

7

8

88 EOS

140
LIITE 2



t4l
LIITE 2

17

Kysymykset 39-43
k5ydhiin ltipi
kolme kertaa,
vuosien 197 9,
198I ja I983
osa.l-ta.

Kuukausien sum-
maksi kunakin
vuonna on tul-
tava vtihintEtin
)-2 .

JATKA HAASTAT-
TELUA KUNKIN
VUODEN OSALTA
KO. VUODELLE
I'IERKITTYJEN KUU-
KAUSIEN MUKAAN.

Esim. vuonna
1979 l-eski toi-mi
12 kuukautta
palkansaajana ja
l+ kuukautta
yrittajaa avus-
tavana perheen-
jEsenenti. Ensin
siirrytd;in kysy-
mykseen 40 ja
sen jHlkeen ky-
symykseen 42,
jonka j;ilkeen
palataan kysy-
mykseen 39 ja
selviteteen toi-
minta vuonna
J.981 jne.

Pa.J-kansaa j ana
kokop;iivHty6s sd
Palkansaaj ana
osapiiivtitydssti
Maatalousyrit-
jdn5 (isdnt5nii
t. emdnt;ina) . .

Maatalousyrit -
tajea avustava-
na perheenjase-
nen6..
Yritta j.ine/ it s
niiisen5 arunat in
harjoittajana..
Yrittejee avus-
tavana perheen-
j tisenenti.

Seuraavaksi kysyisin ansioty6stanne ja toi-
minnastanne ennen puolisonne kuol-emaa ja
sen j ii1-keen.

AI{NA KORTTI 3f & 39

Kertokaa teman kortin avu11a, kuinka monta
kuukautta olitte ansiotyossd tai syystti tai
toisesta po.is ansioty6ste vuonna 1979/1981,/
1983?

kk-> Kr+ 0

kk---> K4 0

kk--> K41

kk--+ K+I

kk---> Krr 2

kk--> K4 2

Pois ansiotyos-
+5 kk--> Kq 3

SIIRRY KYSYMYKSEEN I+I+, KUN TOIMINTA KAIK-
KIEI.I VUOS]EN OSALTA ON SELVITETTY.

-81 -8 3-79

_-r_

____t_

t

_-l-
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os Ieski on
inut samana

uonna useammas-
sa tydsuhteessa,

liSn tiedot
tyOsuh-

t42

SAAJA
itteko vuonna l-97 9/198L/1983 yksityisen

an, valtion vai kunnan palvelukses-
?

-79 -81 -83

sityisen ty6nantajan
lvel-uksessa..

Val-tion palveluksessa.

Kunnan pa)-veluksessa. .

Muun, mink8?

1979:

I
2

3

I 1

2

3

2

Pteen osalta
1981:

1983:

Kysytii;in ty6pai-
kan nimen 1is;ik-

MikH oIi ty6paikkanne vuonna 1979/1981/1983?

1979

19 8l_

I983

si toimiala,
se ei k;iy iI los

m.l_

nimestS. Esim.
Ruuskanen Oy,
rakennusyhti6.

Vastauksesta
keiyt5vai ilmi am-
mattinimike ja
sen lisdksi tie-
to siita, toimi-
ko esimiesase-
massa.

Mikd oli ammattinne ja asemanne tassa ty6-
paikassa vuonna 1979/1981/1983?

1979:

1981:

1983:



t43

POIS ANSIOTYOSTA

Mista syysta ette ollut ansiotydssii vuonna
1979/198r/1983?

-79 -81 -83
Sainauden, tydkyvYtt6mYYden

LIITE 2

an val.n
vaihtoehto

kunakin vuonna.

tar- t
olon

t"97I

1981:

1983:

y6kyvyttornyys e Itikkee II5
LdKrd. I l-

2

3

4
(

6

7

8

1

2

4

5

6

7

Muun el;ikkeellli olon takia.. 2

Ty6ttdnyyden takia. 3

Lasten tai kodinhoidorr
takia. r+

Opiskelun takia. 5

Amnatin rasittavuuden takia. 6

Ei ollut tal-oudellista
pakkoa ansioty6ssii kdYmiseen 7

Puolison ty6n luonteen takia
(esim. hankalat ty6ajat). .. ' I
Muu syy, MIKA?

Ei osaa sanoa.

lt

lr

lt

Miste syysta olitte osapaiv.ity6ssd vuonna

88 EOS

TARKISTA JATKO KYSYMYKSESTA 39

1981-:

t-983:

88 EOS

88 EOS

1979/1981/1983?
1979:

88 88 88



Kysynys esite-
t5tsn J.eskil1e,jotka eivrit o1e
olleet ansio-
ty6ssa vuoden
1978 jElkeen.

Minii vuonna olitte viimeksi ansioty6ssa,
yrittAjene tai ammatinharjoittajana?

Vuonna 19_
00 Ei ol-e oll-ut ansiotyossa
88 EOS, ei muista

POIS ANSIOTYOSTA

a) Oletteko aikeissa Palata ansiotydhdn?
lEi

Miksi ette aio ansiotY6h6n?

SIIRRY KYSYMYKSEEN 48

KylIai
Mista syysta aiotte ansiotY6h6n?

4l+

45

2

8 EOS

I

Haastate.l-tava on tiillai hetkel-l-;i

ANSToTYoSSA 
------> 

K 46
(0n palkansaajana osa- tai koko-
ptsivdtydssd tai toimii ammatin-
harjoittajana, yrittEjtsnii tai maa-
talousyrittEj;ina )

(On vanhuus-, tydkyvyttdmYYs- tai
ty6ttomyysel;ikkeel1ii, rintama-
veteraanien varhaiseLHkkeellS,
sukupolvenvaihdos- tai luopumis-
e1dkkeel1;i )

(Alle 6S-vuotiaat, ei el5kkeella olevat
aktiivit )

K 49

E

E

ELAKKEELLA

K r+5POIS ANSIOTYOSTA

VOIDAAN MERKITA
KYSYMATTA, JOS
VASTAUS ON SEL-
VASTI KAYNYT
ILMI HAASTATTE-
LUN KULUESSA.

All-e 65-vuotiai-
ta pelkkEd Pen-
he-el-eketta saa-
via leskid ei
katsota elekkeel-'
15 ol-eviksi.

144
LIITE2

b) Oletteko jo etsinyt tYdPaikkaa?
IEi

KyIla
Kuinka

2
pitkdan olette hakenut ty6ta?

: ---> SIIRRY KoHTAAN d)

t
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Kysymys esite-
tdtin niifle Ies-
kiIJ-e, jotka ei-
vait o1e viel5
hakeneet tyo-
paikkaa.

c) Kuinka pian aiotte hakea ansiotydtei?

l- Puolen vuoden kuluessa
2 Yl-i puolen vuoden - vuoden kuluessa
3 1-2vuodenkuluttua
r+ 3 - I+ vuoden kuluttua
5 5 tai useamman vuoden kuluttua
6 Muu vastaus;

88 EOS

ANSIOTYOSSA
Aiotteko jatkaa tyontekoa/yritystoimintaa/
ammatinharjoittamista el-rikkeel_le siinty-
miseenne saakka tai siihen asti kun tervey-
tenne sen salfii?
I
2

Ky11e
ri
Miksi harkitsette tydnteon lopettamista
Ial. Vanentamasta/

B8 EOS

) Mita arvel-ette mahdol-Ii.suuksistanne saada
tyota kotipaikkakunnalta ?

1

2

3

4

Ei ole mahdol]isuuksra
0n eritt;iin pienet mahdollistrtrdet
On kohtalaiset mahdolfisuudet
0n hyvait mahdoffisuudet
Muu vastaus:

88 EOS

SI]RRY KYSYMYKSEEN 48
rl

rt
tt
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47
Onko TeiI18 pelkoa ty6tt6myydeste?
lEi
2On
3 Muu vastaus:

Askarruttaako Teita jokin muu epHvarmuus
tyonne jatkuvuudessa?

1Ei
2 Ky11a

Mikd tai mitk5 asiat Teitd askarrutta-
vat ?

88 EOS

88 EOS

+ts SYMYS I+8 ESITETAAN ALLE 6O-VUOTIAILLE
ANSIOTYOSSA ETTA ANSIOTYOSTA POIS

LEVILLE LESKILLE

Leski on haastatteluhetkell,i Y1i
6o-vuotias -----------> 

K4 9Voidaan menkitS.
kysymetta.

Letteko hankkinut jatko- tai uudelleenkou-
]-utusta puolisonne kuoleman jiilkeen?

2

Ei
Kyllai
Mink& alan koulutusta olette saanut ja
kuinka monta kuukautta?

Koulutusala:

Koulutuksen kesto: 

-kk
Jatkokoulutusta saaneet K49
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0lisitteko hafukas osallistumaan jatkokoulu-
tukseen tai uuteen ammattiin kouluttamiseen,
jos Tei11e tarjoutuisi siihen tj-laisuus?
lEi

Miksi ette halua jatkokoul-utusta?

SIIRRY KYSYMYKSEEN

Ky1I5
I"link;i alan koul-utuksesta
te kiinnostunut?

49

ol-isit-
2

8 EOS

Mit;i jdrjestelyj& tai minkdlaista taloudel-
l-ista tai muuta apua koulutukseen osall-istu-
minen Teid;in eltimtintil-anteessanne edellyt-
t;iisi?

88 EOS

Toimeentu 1o11a
tarkoitetaan tes
sa site, miten
kSytettdvissri
olevat tul-ot
ovat riittaneet
menoihin.

Seuraavaksi pyytdisin Teit;i arvioimaan per-
heenne raha]lista toimeentufoa viime vuoden

ol-iko se vuoteen fg79 verrattuna:
I muuttunut huomattavasti parempaan suun-

taan
2 muuttunut jonkin verran parempaan suun-

taan
3 pysynyt ennaffaan

jonkin verran heikompaan suun-

se.l-vasti heikompaan suuntaan

(1983 ) aikana

t+

5

88 EOS

ANNA KORTTI 49

muuttunut
taan
muuttunut

6 Muu vastaus, nik;i?
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taudutteko nykyisin tulevaisuuteen erit-
in toiveikkaasti, kohtalaisen toiveikkaas-

i, ei erityisen toiveikkaasti vai ei lain-
toiveikkaast i ?

Erittein toiveikkaasti
Kohtal-aisen toiveikkaast i
Ei erityisen toiveikkaasti
Ei lainkaan toiveikkaasti
EOS

oletteko mielestdnne sopeutunut el;imiilin i1-
man puolisoanne enitt5in hyvin, kohtalaisen
hyvin, ei enityisen hyvin vai ei lainkaan
hyvin ?

1 Enittain hyvin
2 Kohtalaisen hyvin
3 Ei er:ityisen hyvin
r+ Ei lainkaan hyvin
8 EOS

0letteko enittdin tyytyvdinen, kohtalaisen
tyytyvdinen, hieman tyytymet6n vai eritt8in
tyytymat6n siihen, miten asianne ovat tti1lH
hetkel1ts?
1 Erittain tyytyv5inen
2 Kohtalaisen tyytyveinen
3 Hieman tyytymet6n
4 Erittain tyytymatdn
I EoS

70

I
Z

4

8

L------

t

i

I
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Toivoisitteko ef5mdnne jatkuvan samanlat-
sena kuin nyt, vai haluaj-sitteko joihinkin
asioihin muutoksia vai haluaisitteko muut-
taa eldmiinne kokonaan?
I Toivoo jatkuvan sananlaisena
2 Haluaa muutoksia joihinkin asioihin
3 Haluaa muuttaa eltimzinsii kokonaan
8 EOS

Tuntuuko Teista siltd, etta olette hyvin
yksinliinen, melko yksin5inen vai ettek6
oIe lainkaan yksin.iinen?
I Ei lainkaan yksin;iinen
2 Mel-ko yksindinen
3 Hyvin yksinaiinen
8 EOS

Merkit;iiin kysy-
mtittti, jos
vastaus on sel--
vasti kaynyt
ilmi haastatte-
lun kuluessa.
Jos yritteja-
puoliso oli
e15kkee11d (ei
toiminut eneiSyrittaj ene )
ennen kuolemaan-
sa, siimytiitin
kysymykseen 112.

Voidaan menkitti
kysym;ittii, jos
vastaus on seL-
vtisti kdynyt i1-
mi haastattelun
kuluessa.

PUOLISO TOIMI VUONNA 1979 MAATALOUSYRIT-
TAJANA TAI MUUNA ITSENAISEN-A- YRfTTEItrIA
mI-EDELLA ruRrNrrffiu-
JASENENA

Ei toininut 
-----> 

K 112

Jatkatteko yritystoimintaa/tilan pitoa?
lEi K 110

K l-112 Ky115

J

J
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I1 41

J

Jos jatkajana onjoku lesken pen-
heen tai talou-
den jdsen, men-
kitts5n jEsennu-
meno sivuilta
18-19. Jos jat-
kajana on joku
muu henki16, iI-
moitetaan htinen
suhteensa Les-
keen (esim.
lapsen lapsi).

Mista syystii olette lopettanut ynitystoi-
minnan/ti1an pidon?

Kuka jatkaa yr:itystoimintaa/tilan hoitoa?

Toiminta on loppunut kokonaan

Onko yritystoiminnan/ti1an pidon lopettami-

EOS

1ta
ta se on menkinnyt?

SIIRRY KYSYMYKSEEN 1I2

Ei
Ky
Mi

88 EOS

1

8 EOS

taloudellisen toi-

00
88

sella ollut merkitysta
meentulonne kannalta?
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tiiSn se1-
tttimHEn yri-

Ianteeseen en-
nen Puolison
kuolemaa.

.Ios jatkajina on
lesken talouden
jEseni8, menki-
t8&n jHsennume-
rot sivuilta 18-
L9. Muiden hen-
kil6iden osalta
menkit8En suhde
leskeen.

verr:a

1mr-nnan
su-

taT

Jatkatteko ynitystoimintaa/til-an hoitoa
entisessli laajuudessaan?

1 Kyl1a
2Ei

MitE muutoksia siind on ollut?

Onko ynitystoiminnassa/tilan pidossa mukana
muita jatkajia kuin Te?
IEi
2 Kyllts

Keite?

8 EOS
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